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Dünya yeniden kana 
F,,

111 
Boyanacak mı ? 

~·~ı tay~:; ~lrnan gerginJiği devam ediyor. Almanya ceva
'•ır lllalu.: dı e Londraya gönderdi. Cevabın doğuracağı 

Ya "tt oo.a ew·ıd· F l 11ay1, d gı. ır. ransızlar: Bu cevabın ya "Evet,, ve-
trle dolu 

11 

1 
•n ıbaret olmasını bir çok kayıdlar ve tefsir-

0Yalı111,111, o rna?1asını, yani kaçamaklı yollarla kendilerini 
L " Eo. sını ıstediklerini açıkca söylemekte ve : 
Qı 6er, ha d 

f turalı 1 yır enecekse, biz de lazım olan çarelere 
;çık değil~· " ~iyerek tehdid etmektedirler. Bu tehdid 
Orlırsa 

0 
'\. Eger Fransızlar bununla bir harbi kasdedi

E.ier • bva ıt dünya yeniden kana boyandı demektir. .. k• 1 u 
t 1 bu Çok cevabda Fransız teklifleri kabul edilecekse 
' korku b h rnuhtemeldir - o vakit dünya yeni bir tehlike 

.. /~riltere ~ .. ranı geçirecektir. 
b.'dır? lng·ı· unyayı bu korku ve tehlikeden kortarabilecek 
bır hale i~t~z siyasetinin, işi bu kadar gergin ve korkulu 
l ı.ı tehHked ırnıeden, başka hal çareleri bulacağını, dünyayı 
•nıın ile C:.11 kurtaracağını zannedenler de çoktur. Bakalım 

gosterecek ? , 

b 0000000000000000000 

0aşbakanımız 
·----;:_______·--~~~~ 

~t lnönü önemli bir söy-
lev vermiştir 

nin haşmetini söylemiştir ve 
ezcümle demiştir ki : 

İnsani ideallerimize rağ
men Türk vatanı istikbalde 
yeni bir tehlükeye uğrarsa 
biitün Türk milleti, Büyük 
Başbuğ Atatürkün etrafında 
yekpare olarak birleşeceğiz 
ve onun emrinde zafer yo
lunda yürüyeceğiz. Yeni teh
lükelere karşı da mnhakkak 
muzaffer olacağız. 

Türk milleti, ulusal müda
faa için bütün var.ıklarım 

~f1011 feda etmek aşkını yürekle-
6 ,c\f - Batbakan 1 t rinde bularak sarf etmekten 
l~idY~tı kurtulu!ll v sme çekinmiyecektir. 

taı11• 'l' e za-
t ~ok ö ırı •çılrn.a tö . Milletler arasında emniyet, 
tdi, lö nenıli bir .~e~ın- her millet için umumi sulh 
" ha d''lldt on b so~ e~ için ameli olmalıdır. Müın-
~1'tı1 r d daş, baka e~ yırmı kün olduğu kadar geniş öl-
'dttaj: • "•rdı. B 

11 ~r ve çüde, geniş bir saha için 
~ı"" i !Jlana ve aş akfhan, barış ve güvenlik tedbirleri 
it,! l•ht rne u- b l w l 1 \illin aıı sonra T" u maga ça ışa ım. 
'bı, ••ırlarca " ' ur k Birkaç parça evi kurtar-
"• rıl'nırı Afyond surden ız- mağa çalışmak boş bir hül-
~ llrk a urdu- d 
~tyı ordusu k ya ır. 

k 111 ·~•rak Af nun o- Bir gün Türk vatanı bir 
~iıta 'ttıle zafe Y~na ulaş- tehlikeye uğrarsa kadın, er-
'~taı, "' bllyii~ apılarını kek, çocuk hepimiz yurd 

111 bu Ye 1 Türk or- müdafaasında vazife alaca-
.. r ere . . 
lttı ...... ınmesı- ğız. 
Y~~nın e b~ .... ~ ........................... . 

ltl( V n U- 8 
Şitaıd· apuru 

llııı t·t?be kadar d .. 
'- Uyük un-
t }'ıl,rı F vapu-
·~'ııdi '•nsızlar.n 
•ti "• r tr Ytni . Puruna 
dıı,... l hır rakib 

htıi d .nıilizlerin "' 
tıa tııız d 

~•lraı iilıı t evinin 
1ttır '( tcrübesi 

laıet . · tni " 
lldid ltibaril apur ·ı 
t~ tıa 3 e Nor

r. 1 llletro k" 
~ '-r\111 "?iilizler ~
' aıı. 41ornı u 
i, '-l''•tlı •ndiden 

olıc .. 
d, ttllltkt ~gını 

~ edırler 
1•-o'lll•11din · . -.qYo •n 
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• 
yenı kararlar verecekmiş 

Fransa Seyirci Gibi Görünüyor 
··~-~------~ 

ıAlmanya teklifleri redetti !ııi'!-~~~r 
1 1Yk~-.. ------------•• .. ••OO•• .. ••--------- --
Almanya yeniden 18 yaşından 25 yaşına kcrdar 

lolanları askere davet ediyor 

Hitler ve Göı;;rs-b'frkaza mahallinde 
"""""--~==--

ALMANYA TEKLiFLERİ 1 - Almanya Ren bölge-
REDDETTİ sinden askerinri geri çekme-

Londra 25 (A.A) - Al- ği veya kuvvetleıini tahdid 
manya Londra teklıflerinin ı etmek, istihkam yapmama 
hepsini reddetmiştir. gibi taahhütler altına girme-

Aman cevabının anahatları ği reddediyor. 
şunlardır: - 2 20 kilometrelik arsı-
OOOOOOOOOOOOOOooo~ooaoooooooooooooo 

RUS - JAPON iHTiLAFI 
• 
iki devlet dostane münase .. 

bata başlamak ü~ere 
--------

Son müzakerelerin iyi bir netice 
\ 1 ereceğ·i ün1id ediliyor 

Afrikada f talya - Habeş 
harbı devam ederken, mer- 1 
kezi Avrupada Alman - Fran-ı 
sız gerginliği gün geçtikce 
artarken, uzak şarkta da bir 
Rus - Japon harbının yak
laştığı haderleri bütün dün
yayı korku içinde kıvrandı
rıyordu. 

Japon başvekilinin, onu ta
kiben M. Molotofun son be
yanatları, Rus - Japon müna
sebetlerinin iyileştiğini ve 
şimdilik bir harb tehlikesinin 
ortadan kalktığını bildirmek
tedir. 

Her iki beyanatıda ayyen 
alıyoruz: 

JAPON BAŞVEKiLi Dl
VORKI: 

Japon başkanı, Sunday 
Chronicle gazetesi muhabi-
rine verdiği bir mülakatta 
demiştir ki: 

"Japonya ile Sovyet Rus
ya arasında harb çıkmasına 
imkin yoktur. Japonyanın 
istediği sulhun muhafazası-

ESKİ JAPON HARBİYE 
BAKANI] 

dır. Japonyanın emniyeti ve 
mevcudiyeti merkezi Asya
da sükunun idamesile ~ aim
dir. 

Beynelmilel bakımdan Ja
ponya sakin bir komşu ol
mak arzusundadır. Fakat 
kanunun ihlaline ve uzak 
Şarkta ekonomik nizamı bo
zabilecek olan sosyal karı-
şıklıklara karşı durmaya az-

ulusal polis nezaretinde böl
:e tesis!ne gelince: 

Almanya diğer devletlerle 
tam müsvat içinde olmadıkça 
müzakerelere gi~meyi kabul 
etmiyor. 

Alman hükümeti mukabil 
tekliflerde buiunacağmı bii~ 

dirmektedir. Buteı..Jifler 31 
mart farihinde İnglliz hül.ü
metinin eline varmış buluna
caktır. 

B. Von Rihentrop bu ce
vabı dün akşam saat 19 da • 
B. Edene vermiştir. Alman 
fevkalade elçisi F oreing-Of · 
fice'den çıktığı zaman saat 
20 idi. B. Von Ribentrop 
İngiliz dış işleri bakanile bir 
saattan fazla görüşmüştür. 

Diplomatik çevrenlerde 
söylendigine göre Alınan hü
kumeti. B. Edenin Avam ka
marasındaki müdahalesi üze
rine bu cevabı göndermeğe 
karar vermiştir. 

Londra, 25 (Radyo) - B. 
Ribentrop Alman cevabı me
metninin bugün neşrdileceğı
ni bildirmiştir. 

[ondra, 25 (A,A) - B. 
Von Ribenh op şimdilik Lon
dada kalacak ve bugün öi
leden sonra B. Eden 'i göre
cektir. 

FRANSA SEYİRCİ GİBİ 
:DURUYOR ~ 

İngilterenin kat'i bir du
rum almak için Hitlerin Jll 
Marra yapacağı teklifleri 

~bekleyib beklemiyeceğini bil
mektir. 

SON SÖZ DEGİLDİR 
Londra 15 (A.A) - Al· 

manya hükumeti Lokamo 
devletlerini tekliflerine ceva

- Sonu 4 üncüde --

Müthiş bir 
iskan dal 

-'°'4·-·· .. Esrarengiz müsame
rede neler gösterildi? 

Amerikada, Nevyorkta 
son zamanlarda hayır cemi
yetlerinden biri menfaatine 
maruf kibar salonlardan bi
risinde bir gala müsameresi 
verilmiştir. 

Bu müsamere, salonun hac· 
mi istialisi hasebile sade 500 
ki~iye verilecekti. Fakat tek 
bir duhuliyenin bedeli 2,500 
dolar, ve müsamereden bek 
lenen safi hasılatı da 1,000,000 
dolardı. 

Bazı mahafil bu müsame
renin, Nevyorkta zenginlerin 
çokluğuna rağmen muvaffak 
olamıyacağı kanaatinde idi. 
Çünkü müsamere biletleri 
pek pahalı idi. 

Fakat . işin tuhafına bakı
nız ki bu müsamereden her 
türlü masraf çıktıktan sonra 
tam iki milyon dolar safi 

-- Sonu 4 üncüde --
IMAAIMM*&ti!"M co:mmm_Em _____ C'imİll:ll ___ _ 

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000~------------~ 

Bulgar dostlarımızın (!) yeni 
bir marifeti ! · 

•-=ll vvelki gün bu sütunlarda Bulgarların daha mekteb 
IL:ıl sıralarındaki körpe dimağları Türk düşmanı yetiı

tirmek için ne kadar proğramlı bir şekilde çalıştıklannı 
yazmıştık. Dün de, bir kaç sütununu para ile satın aldıklan 
bir Fransız gazetesinde hududların tashihinden, Yugoslav· 
yadan, Romanyadan, Yunanistandan bu arada Trakyadan 
da kendilerine arazi verileceğinden filan bahsediyorlardı. 

Bu adamlar, yeni Türk devletini, yeni Türk hükumetini 
hali tanımak, hali anlayamamak gafJetiti güsterdikce bu 
kabil hokkabazca hareketler devam edecektı. 

Fakat bu Gospodinlere Atatürk Türkiyesinin yekpare bir 
toprak olduğunu, bu toprağm her parçasını atalar kanile 
yoğr lduğunu, bu toprağa yan gözle bakanların gözlerinin 
oyulacağını bir kere daha tekrar etmeği uygun bulduk. 

Halk böyle diyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sülf• 2 C Hlllkm S..l t 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigibında Yazan:_~\~~Ncls 

Bir Arnavud kızı olan Leyla, babasının kan davasını güdüyor 
bunun için casusluk edecekti 

Gelen kadın çok güzel ve yanet edeceğini ummıyorsu· J te öldürülmüş olduğunu da bili 
gençti. Karşumla bir korluğa nuz ... Fakat -kalbini göste- yordum. Bu katlin genç ta-
oturdu, çok güzel bir Fran- rerek- buradaki ateşi, kini, rafından, ne için yapıldığını 
ıızca söze başladı. intikam hevesini hiç bir şey bilen yoktu. Y ahud bilen 

- Efendim, dedi. Ben durduramaz. İntikamımı ala· yoktu, fakat sözliyebilen 
betbaht bir kadınım ! Hayat- cağım. Babamın ölümünü bu yoktu ! 
ta çok yalnız ve müzkil mev- adamlara bedava bırakmı· Leyla babasının ölümün-
kide kaldım. Bir işe, haya- yacağım... den sonra çok büyük para 
tımı kazandıracak ne olursa Çarşafını başından attı, bu sıkıntısına düşmüştü. Baba-
olsun bir işe şiddetle ihtiya- zaman karşındakinin kiın sının tekaüd maaşını verme· 
cım var. Hatta casusluğa olduğunu anladım. Bu epe- mişlerdi. Leylada fstanbulda 
bile hazırım. Beni hizmeti- yice bir zamandanberi tanı- pek yalnız ve parasız kal-
nize alırmısınız?. · dığım Leyla hanım idi.1 mıştı. Fakat bütün bunlara 

- Casusluk mu buyurdu- Leyla aslen Arnavud idi. rağmen, Leylanın böyle lüks 
nuz? · Diye sordum. Fakat Babası Hamid zamanında bir tuvaletle ve Yunan dev-
bu iş herkesin yapamıyacağı fstanbulda kalmış Arnavud- leti hesabına casusluk etmek 
bir iştir; çok tehlikelidir. lardandı. Saraya çok mer- için bana baş vuracağına 

- Tehlikeli olduğunu bi- buttu. Ve benim, kuvvetli · ihtimal verimiyorum. 
liyorum. Hayatta benim gibi ve fikirlerimde inad eden Leyla yalnız kalan güzel 
bir kadın için tehlike mev- bir adam olduğundan Con bir kadın olduğu için aley· 
zuubahs olamaz. Güçlününe Türklerle arası hiç iyi değil binde de bir sürü ededi ko-
gelince; bu hususta, ben bit di, bu ihtiyar fakat kuvvetli dular duymuş idim. 
güçlük görmiyorum. Size pek 1 Arnavudun esrarenğiz birsuret- ( Arkası var ) 
çok hizmet edecek vaziyette cooooocooo00000000000000000000000000000000 · 

buıun~:r;~i:? Yatağında ölü: Plastiras 
- Mesela ben O.ımanlı bulu b • k o•• •• 

1 
hükümeti büyük adamlarının nan ır iZ onuyor 
heman heı;si ile tamas ikti- Sofya 25 (Radyo) - İtal- Atina - Venizelist gaze-

yan tabasından matmazel 
darına malik bulunuyorum. teler, ihtilalcıların şefi, gene-

Titina Momti yatağında ölü ral Plastıras Venizelosun ce-
- Çok ili. Fafat binim bulunmuştur. Validesinin ifa-

b · J ı b" ı ~ k k nazesine Birendiziye kadar u ış er e ır a a am yo . sine göre akşam sağlam yat-
Ben Yunan hükumetinin mış, sabah rahatsiz uyan- refakat edecektir. Fakat son 

t ataşemiliteriyim. Casusluk mış, iki saat sonra yatağın· haberlere göre büyük ibtilil-
yapmıyorum. Yapmak ta da ölü bulunmnştur. Doktor- cı orada kalmıyacak cenaze 
doğru olmaz. ların raporunda kızın beyni- ile beraber Atinaya kadar 

- Anlıyorum benden kor- nin kabına sığmıyacak dere· gelecektir. Burada söylendi-
kuyor ve şüpeleniyorsunuz cede şişmiş olması ölümünü ğine göre Plastras yeninden 

Güzel kadın çok zeki idi. intaç etmiştir. siyasal hayata atılacaktır. 

Bekarlara 
Alemnu olan bir cennet 

Moris Allard isminde bir 
tacir, Tahiti civarında bulu-
nan Vana-Vana adasını sa
tın almış ve buraya yüz aile 
toplayarak, aduyı dünya cen
neti ilan etmiştir. Dünya 
cennetinin sahibi Vana-Vana 
adasına kabul edilebilmek 
için bazı şarlar koymuş, bir 
de ücret, daha doğrusu du
huliye tayin etmiştir. 

Her tarafı cehennem hali
ne gelmiye başlıyan dünya-
dan bu cennete göç etmek 
istiyenler, evvela mütehassıs 
hekimlerden alanmış bir sıh-
hat raporu ibraz etmet mec
buriyetindedirler. Bu rapor 
matluba muvafık · görüldüğü 
takdirde dühuliye ücreti ola
rak 15,000 frank ödeniyor 
ve cennetin bahtiyar sakin
leri arasıoa giriyormuş. 

Vana - Vana adası, öbür 
dünyadaki cennet gibi ebedi 
yolculukla gidilir bir yer ol-
madığı için oraya havai ada
sından gidib gelme biletile 
seyahat edilebiliyor. Gören
lerin ifadesine nazaran bu
rası hakiki cennetten farkı, 
yeryüzünde bulunmasından 

ibaret denecek kadar gözet
miş. Yiyecek bol, hayat ucuz
muş. 

Vana - Vanaya kabul edi
lebilmenin en büyük şartı 
evli olmaktir. Bekarlara, cen
netin kapısından içeri bile 
bakmak yasak! 

Bulgaristanda 
Pamuk zer'i 
Sof ya (Radyo) - Bulga

laristan son yıllarda Pamuk 
zer'iyatına ehemmiyet veri
yor. Bu yıl Bulgaristanda 
520 bin dekar Pamuk ekme
sine karar verilmiştir. 

Benim endişemi hemen his- ----------~-------

setmişti. Evet, bu kadından Go·· zu·· Mu·· ZE ç VAZILAR ıüpbe ediyordum. Osmanlı ARP AN .l ~ 
zabıtasının ve mukabil casus 
teşkilatının senden şüphe -----

1
L-A_M __________ _ 

etmesi ve şüphesini tesbit ı - Yahu, senin kör oldu- ı üzülmüş : 
için böyle bir bileye baş Uluslar Kurumu Konseyi ğun besbelli Bu rapora ne - Vah, vah, vah, bemiş, 

Almany~nın Lokarno muahe- lüzum va ? b k k ld vurması çok mümkündü. Bu r · e yaz. o u ... 
suretle bir cürmü meşhud desini bozduğuna ittifakla - Ben körlüğümü biliyo· Biraz durduktan sonra ila-
yapabilirdi. Bununla beraber: karar verdi. rum ama, olabilir ki gözleri ve etmiş: 

Almanlar ne derlerse de· k 
- Sizden neden şüphe açı bir kör de benim kör- - Bununla beraber pek te 

d sinler, bir muahede ile ga- ı- v •• • b 1 e eyim ve korkayım ? ugmu görmıye i ir. lyisimi fena olmadı. 
Dedim. yri askeri kılmış bir mınta- "ilam,,ı cebimde bulunsun. 

kanan işgali, o muahedeyı Şaşmışlar : 
- Aşikir.. Sizin Yunan ihlal demekti. Bunu herkes Konseyin kararı da bir 

hükümeti namına bazı esrar ve bütün dünya gazeteleri, "ilam dır. Bu "ilam,,ı cepte 
elde etmeğe çalıştığınızı ben Konsey kararında çok evvel bulundurmak, Fransızlarla 
çok iyi bi!iyorum. Fakat bunun böyle slduğunu yazdı. Belçıkalılar için, en azdan, 
beni sizin yanınıza hiç bir İki gözü kör biri, kör ol- hak kazanmış olmanın bir 
kimse göndermiş değildir. duğu hakkında dektorlardan gönül rahatlığıdır. · 
Ve siz beni tabii olarak hiç bır rapor almış ve bunu da TAM' VENIZELIST l 
tanımamaktasınız.. Bir müs- lazım gelen makamlardan 
lüman kadının, bilhassa para tasdik ettirmiş. Arkdaşlan 
için memleketine, dinine hı- demişler ki: 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 53 

İrfanın salyalı ağzı leyhinın yüzünde dolaştı! 
----------------------------------oo----------------------------------
Kanlı gözlerinin odada 

ıey aradığı belli idi. 
bir boş hadehi aldı, son damla· 

Leylayi görünce sırıttı. Si-
garasından derin bir nefes 
çekti. Gözlerinin içi güldü. 
Her halde, bu akşam evlen-
diğini, gerdeğe girdiğini, 
kendisine bir kocalık vazifesi 
düştüğünü hatırlamış ola-
caktı .. Tatlı tatlı suıttı.. Bu 
esnada mumun birisi can 
çekiıerek söndü. 

Masanın üstOnde duran 

sına kadar içiyormuş gibi 
kadehi bir kere daha dikti. 
Bir nefes sigara daha çekti. 
Sağ elini dizinin üstünde 
şaklata şaklata: 

- Gel! 
Dedi. 
LeyJidan bir cevab ala

mayınca ayni hareketi gene 
tekrar etti. Alkolun tesirile 
hafif çarpık bir ağızla dişisi
ni bir daha davet etti: 

Venizelos öldüğü gün ha
dieseyi bir venizeliste haber 
vermişler. Adamcağız çok 

Gel! .• 

Kız gelsene ... 

Her halde, Leyladan ev
vel, çocuklarına analık, ken
disine karılık yapan hizmet
çi Marikayı da böyle dizle
rine oturturdu! 

Leyla, yamyamlar arasına 
düşmüş beyaz derili bir in
san korkusu ve hayretile 
put gibi sessiz ve cansız, 
gittikçe büyüyen ve açılan 
gözlerile ona bakıyordu. 

Sarhoş yerinden fırlamlş 
sabit bir çiH gözün kendi 
üzerine dikildiğini farkedince 
dizini gene şaklattı: 

Gelsene kucağıma!.. 

Haydi cilve yapma!.. 
Sarhoş, bütün davetlerinin 

boşa çıktıjlnı görilnce san-

- Canım, demişler sen 
nasıl Venizelistsin? 

- Yazık oldu dedim, çün
ki liderimizdi. bek te fena 
olmadı dedim, çünki Kondi
lis 'i öteki dünyada da rahat 
bırakmamak için hemen ar
kasından yetişti! Daha ne 
istersiniz? (Tan) 

dalyasında doğruldu. Ayağa 
kalktı. Sendeledi. Muvazene
sini bulur gibi olunca Ley
laya doğru ilerlemiye başladı. 

Genç kız korkusunun bü
yüdüğüne, nefretinin şidde
tine ve çektiği işkencenin 
dehşetine rağmen, her aki
bete katla11mıya evvelden 
razı olmuş bir mefkure sa
hibi gibi, olduğu yerde bir 
taş cansızlığıle duruyordu. 

Sarhoşun muvazenesiz vü
cudu birden bire Leylanın 
üstüne çöktü. Ölü bir saldı
rışla genç kadına atıldı, sal
yalı ve leş kokulu ağzı Ley
lanın yüzünde yanaklarında 

ve dudaklarında dolaşıyordu. 
Son mumda, son nefesini 

verdi. Oda zifiri bir karanlık 
içinde kaldı. 

Sadece sarhoşun şehevi 
hırıltıları ve aşıkane_ mırıltı-

26 Mart 

· Londradaki 
Didinmelerin bu2ünkü saiki 

d• ? ne ır •••• 
Bugüne kadar kimyager

ler, boğucu gazların harb 
meydanında kullanmasından 
dolayı bugünkü medeniyeti 
de silip götüreceğini, iddia 
ederlerdi. Fakat son tecrü-
beler, mütahbassıslarıo son 
kanaatJerile sabit olmuştur ki 
şehirler üzerinde boğucu gaz 
dan ziyade yangın bomba
ları tahribat yapmaktadırlar. 

Mütarekenin imzalandığı 
zaman Fransızlar Almanların 
süel depolarında pek çok 
küçük bombalar bulmuşlar
dı. Bunların ağırlıkları bir 
buçuk kilogram kadar vardı. 
İncelendirme sonunda anla
şılmıştır ki bu bombaların 
içinde öyle bir madde var-
dır ki, bomba yere düşünce 
patlar ve o maddeden yük
sek sıcaklıklı bir alev çıkar. 

Maraşal Lodondrof hatıra
larında kaydetmiştir ki, bu 
bombalar Parisi ve Londrayı 
yakmak ve yıkmak için ha· 
zırlanmışlardı. Fakat bunlar 
orduya 1918 yılında, Alman 
ordusunun bu harbi kazana-
miyacağını hissettiği zaman 
verilmesinden dolayı kullanı
lamamıştl. ~Çünkü Almanlar 
eger bunları kullanırlar da 
Parisi Londrayı harab eder
lerse sulh şartlarının daha 
pek çok ağır olacağmı dü
şündü. 

Bu bombaların boğucu 
gazlar karşısında rüçhaniyeti 
ufak ve kullanılması kalay, 
icabında tonlarla gaz kalla
nılacak yerde bir kaç 
pomba ile o tahribatı yapa
bilmek kabiliyetidir. 

Bu bombalarıd içinde par
layıcı madde demir madeni 
ile alemiyom ve mağnez to-

zu mubtelitıdir. Garibi 111'" 

dur ki bu muhtelıt bütün bt 
tahribatı gürültüsüzce yar 
maktadır. Bu bombalar'° 
muvaffakıyeti esasen ha•• 
bom bardımanlarındadır. 

İki tonlu bir bombardıınall 
tayyaresi bunlardan 2000 da'" 
ne ile uçar ve müddet tah'" 
ribat yapar. 

Şehirde binlerce yaogıJ' 
çıkarır. Bu bombalar yaJoıS 
şehirleri değil, ayni zam~ll'" 
da karargahları, şimendıfet 
yollarmı, depoları barıb 
eder. 

İşte Avrupa devletleri11İO 
harb zamanındaki tayyırf 
korkuları bundandır. Çüokl 
onlar bilirler ki en büyildlı 
şehir beş on dakika için .' 
bir yangın sahasına dönebl'" 
lecektir. 

Londrada bugün diplO' 
matları didindirmeğe, sulb 
için uğraştırma sevkedell 
kuvvet işte bu küçük boJll'" 
balardır. 

----~'!!w,,_ _ _. 

Bulgaristanı~ 
Dahili işlerine tecavııı 

Degilnıi inıiş? 
Sofya ( Radyo ) - Alba1 

Dam yan V elçef ve kum .. -
dan Stancefin Sofya dil' ... 
harbınca idama mahkum e 
mesi hasebile İngiliz diplO" 
mallarından bazılarının aflat' 
için yaptıkları iltimastan J>ab; 
seden Slov gazetesi, buD 
Bulgaristanın dahili işlerin" 
daha doğrusu Kralın, par~" 
mentonun, Bulgar adliye•~ 
hukukuna bir tecavüz telelı 
ki ettiğini yazarken buD.
İnğilız başbakanı tarafıD~ 
da böyle olduğunun tak 
edileceğini umduğuna yafl'" 
yorlar. _,/ 

İzmir Muhasebeyi Hususiye 
Müdürlüğünden 

Bedeli Muhammeni 
Seneliği Yeri Cinsi 

75 Kestelli Cad. Katip zade medresesi Avl~ 
Evkaf idaresi ile müşterek olarak idarei Hususiyeoin td• 

sarruf eylediği b:mirde Kestelli caddesinde kain katip .ı.a 1' 
m~dresesi avlusu ile müştemilate üç sene müdctle kır• t' 
verilmek üzere 19-3-936 tarihinden itibaren 15 gün müdd;.; 
le artırmaya çıkarılmişır. Kirasına talip olanların ıe! d 
öğrenmek üzere her gün muhasebei Hususiye müdür•Y' a 
varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerinde ihale g~ 
olan 2-4-936 Perşembe günü saat 1 O da depozito makb 
larile Encümeni vilayete müracaatları. 

ları duyuluyordu.: 

*** 
Leyla evleneli dört gün 

olmuştu. İkinci ve üçüncü 
günler de ilk gün gibi geç
mişti. İrfan sabahleyin işine 
gidiyor. Genç' kadın çocuk
larla evde kalıyor ve derin 
bir nefes alıyordu. 

- Aldandım, tahmin etti-
ğim ~ibi çıkmadı ! Diyordu. 
Çocuğuna bir baba teda

rik etmek bahasına herşeye 
katlanacağını zanneden 
genç kadın, İrfandan namü
tenahi derecede tiksiniyor 
ve nefret ediyordu. Bu ser· 
seri ve derbeder adamın 
bütün itiyatları, bütün hare
ketleri, oturuşu, nefes alışı, 
gülüşü, aşkı her şeyi Leyli
nın etrafında bir azab havası 
yaratıyor, Leylayı bir işken
ce çenberi içinde sıkıyor, 
sıkıyordu.. 

(718) 

İ . t'kt., 
rfan evden çıkıb gıt ·~ 

sonra evinin günlük iti,;,
başbaşa kalıyor, çocukl ,
vakıt keçiriyordu. Bütün , 
evini biraz daha düzeltol ~ 
çocukların sırtlarındaki Y'b,11 
pırtık elbiseleri yeni bir ef 
sokmak, etraftaki ı . 
dekorunu biraz azaltmak 1 

çalışıyordu. 

Akşam olap ta irfanın bit' 
me saatları yaklaşmıya ..,.
layınca, genç kadın bit 'i,
tanede yatıb her akt•lll ~ 
rasının fpansman ıalll ti 
korku ile bekliyen zavalb; 
basta gibi korku ive ,dd' 
buhranı içinde kıvrao•Y0 J.: 
Fakat insafsız zaman :,ıf,Ji 
yor, kaba elli ve tat 1( 

operatör geliyor, yar•Yiı;
yor didik didik ediyor, 
tıyor ve inletiyordu.. ıJ t 

(Arkası' 



--

cuııuğu 1 .. 
tini k Ye şohret ve halkımızın takdir ve 
kikat ~anan Hükunıet Caddesinde Şem
lnıak ... cuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu-

Uıere . b. . . 
arı y I yenı ır sergı yaoıo hır çok 
inı fı a nız 88 kuruşa satrnaktadır. Bu 

rsatta . . 
n ıstıf ade ediniz. 

-

\ .. talaa .... 1 26 Mart 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı · 

açılmıştır 
İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat

lık, emniyet, temizlik bol su:mükemmel kırathaneıi makine· 
.. lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- geceli gündüzlü açıktır. 
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 
akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. T 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- i 

fC lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
f( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

~~~:W::W:i:W:~~'J::W:~:W:"~Jt:~,,: 
Alman Doktor Aoostelin 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

ken Alman do!ctorlarmdan Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 

Arıcılara n1ÜJ·de E 
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Kemeraltı 
kazanmı~tır. Hüküm et 

Kartıaında 

BU GUN 
Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük ıark opereti 

Ali Baba 
Mesut Cemilin enfes bestelerile süslenen ve ıahane. 

dekorlar içinde yüksek artistler tarafından 
temsil edilen bir şaheser 

AYRICA: 

FOKS ( Dünya havadisleri ) 
( Türkçe sözlü ) 

-çU~t:Jt~~~~)t~t_~~-

yalnız şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iştibareden güzeller güzeli, 
perdenin eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldız 

Martha Eggerth 
beyaz 

i Amerikaya gitmezden evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve 
)+ Beyoğlunda MELEK sineması salonlarını mütemadi alkış tufanile 15 gün 
~ senenin bütün hasılat rekorlannı kırmağa muvvffak olan 

geçen ay 

inleterek 1 
fC 

,. 
Klo-Klo 
Aşk Yolu ! Aık, mü~ik, neıe, çılgınlık ve en güz~I ıarkılarla süslenmiı hakiki bir sanat barikuım 

Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükômet nrası 

i Elhamra Sineması 
~ yarin akıam 21,15 seansında gala müsameresi olarak sayın lzmir halkına takdim ile 
; iftihar eder 



Sahife 4 

Tire tenezzühü 
Vali Kazım paşa okulu 

tarafından yoksul yavrular 
menfaatine tertib edilen Tire 
tenezzühü 29 Marta müsadif 
bu Pazar günü yapılacaktır. 

Gidip gelme 100-125-150 
kuruştur. 4 yaşından 10 ya
şana kadar çocuklardan yal
nız (50} kuruş alınacaktır. 

At koşuları 
İlkbahar at koşuları beş 

Nisandan itibaren başhya
caktır. Koşular için hazırlık
lara devam ediliyor. Koşu 
yerinin su ihtiyaci)e otomatik 
telefonu temin edilmiştir. 
Loşu sabasına dör yüz çam 
ağacı dikilmiştir. Bu yıl ko
şulara birçok kıymetli atlar 
iştirak edecektir. 

.. İçbakanın 
Onen1li Enı ri Halk 
Hüktlnıete Nasıl 

Isınır 
Nüfus işlerinin sürüncemede 

kalmasından dolayı bunların 
bir an evvel başarılması hak
kında İçbakanlıkdan pek 
önemli bir emir gelmiştir. 

Bu emirle bilvesile halkın 
hükumete ısındırılması lüzu
mundan da bahsedilmekte
dir. 

HALKIN SESİ - Halkın 
hükumete ısınması için yal
nız işlerin sür'atı kafi dekil
dir. :Ayni zamanda mamur
ların halka karşı nezaket 
göstermesi, kanuni yolları 

irae etmesi, hele maliye iş

lerinde halkın menafiinin de 
himaye edilmesi lazımdır. 

Şehir meclisi 
Uray şehir meclisi Nisanın 

birinde toplanarak muntazam 
müzakerelerine devam ede
cektir. Belediyenin yeni yıl 
bütçesinde şehrin muhtelif 
imar ve sıhhat işleri için mü· 
him düşünceler vardır. 

Sofra tuzları 
Çamaltı tuz fabrikası Ni

san sonlarında işlemeğe baş
lıyacaktır. Ozaman memle
ket sofra tuzuna kavuşa-
caktır. .. 

u kış sivrisi
nekler ölmedi 

Bu kış sivrisineklar ölm ! 

diği için oldukça büyük bir 
damızlık muhafaza etmiştir. 
Bunlar daha fazla töremesı 
ihtimalini göz önüne alan 
belediye şimdiden hazırlık
lara başlamıştır. Karşıyaka
da belediye memurları kakı 
kapı gezerek mazot kullan· 
malarını tavsiye etmekte
dirler. 

Çakıcı Musta
nı cesedi 

On gün kadar evvel Kar
şıyaka vapurundan Gümrük 
önünde denize düşerek bir 
anda battığı için bulunub 
kurtarılamıyan birinin cesedi 
dün düştüğü yerde suyun 
üstüne çıkmıştır.5 

Zabıta ve adlide organları 
cesedi çıkararak polis mer
kezine götürmüşlerdir. Bu 
cesedin Çakıcı Mustafaya 
aid olduğu anlaşılaşılmış ve 
tahkikat başlamıştır. 

( Halkın Seıl J 

Hitler meydan 
• 

okuyor 
---------------OO••OO --------------

Alman ulusunun elinden alınan şerefini ona 
·yeniden iade etmek benim vazifemdir diyor 

Berlin, 25 (Radyo) - B. Adolf Hitler bu me~ v~zifesile mük~ll~f bulunmaktadır. Bu 
defa çok şiddetli bir söylev vermiştir. Şan- vazıfenın yapılması ıstıkbale bırakılamazdı. 
·· le Almanyayı hala 1918 den 1932 ye Dış sulh Alman ulusunun şereşini vikaye 

soy d Al l k etmelidir, Yoksn devamlı bir barış olamaz. 
kadar d~vam e. en man!a sanan ara ar- Alman ulusunun elinden alınan şerefini 
şı ses yukseltmış ve dış sıyasa bakımında~ yeniden oiıa iade etmek benim vazifemdi 
jestin ne derce muvafık oldugu bakkındakı Bir devlet adamına, Almana ulusunun 
suallerecevap slarak demiştir ks: şerefini müdafa etmekten daha güzel bir 

Bizim destimiz işlenilen hataları düzelt- vazife tasavvur edebilir mi? oo• 00000000000000000000000000000 

Boğazların ~~~~~!~Ö!)~h:;! 
kuşu öğretmenlerinden mü
zekait yüzbaşı KamiJ, plan
törden düşmüş ve derhal 
hastaneye kaldırılmış işe de 
bir müddet sonra ölmüştür. 
Kamilin cenacesi büyük tö
renle kaldırılmıştır. 

Açık Tutulması Hükmünü 
Kaldırdığımızı Bildirmişiz 

Roma 25 (Radyo) - Türkiye Cumuriyeti hükumeti, Lo
zan · muahedesinin Çanakkaleye aid ahkamını ilğa ettiğini 
Uluslar sosyetesine bildirmişlirr 

Roma 25 (Radyo) - Londradan alınan son haberlere 
göre, Türkiye dış işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Uluslar sosyetesi konseyinde Lozan muabesinin tadilini 
istemiş ve boğazlarla Marmara sahillerini ve Trakyayı tah
kim etmek zaruretinden bahsetmiştir. 

HALKIN SESi - Gece yarısına kadar bülbül gibi öten 
Avrupa radyolarından ancak Roma radyosundan dinlediği
miz bu haberi teyide muhtaç görmekteyiz. 

Venizelosun cenazesi İtalya
dan ~eçt~ cenaze Piredel 

Roma 25 (Radyo) - ltalya hükumeti Venizelosun cena
zesini Fransiz hududundan Brendiziye kadar nakil için hu
susi vagon vermiş ve her yerde askeri merasim yaptırmış• 
hr. Cenaze Brendiziye gelen Yunan murahhaslarına verilmiş 
ve merasimle Yunan harb sefinesine yerleştirilmiştir. 

Atina 25 (Radyo) - Yarın sabah (bu sabah} Venizelosun 
cenazesi Pire limanına vasıl olaçaktır. Pirede cenazeyi Gi
rid murahhasları milli kıyafetleri ve silahları omuzda olarak 
Atinaya gireceklerdiri. Efzon askerlerile Giritliler kilisede 
iki gün muhazefa edilerek halka ziyaret ettirilecektir. Asıl 
cenaze merasimi Giridde olacaktır. 

....................................................... 
Fransa seyirci 
gibi kalıyor 

-Baştarafı 1 inci sayfada
bın muvakkat olduğu metin
de musarrahtır. Hitler inti
habatla meşgul olduğu için 
asıl cevabını iki gün içinde 
yetiştirmediğini, 31 Mart 
Salı günü asıl cevabını bil
direceğini yazmaktadır. 

ALMANYA ASKER 
TOPLIYOR 

Londra 25 ( Radyo } -
Mancester Gardiyan gazetesi, 
Danzig'de Alman ordusu için 
asker toplandığını, bu hare
keti Milletler cemiyetine 
karşı şimdiye kadar görül-
memiş bir meydan okuma 
olduğunu bildiriyor. 

Gene bu gazetenin bildir
diğine göre 18 yaşından 25 
yaşına kadar olanlar bu da· 
davete icabet etmedikleri 
takdirde 150 lira para ee
zası verecekler ve bir daha 
alınmamak üzere işlerinden 
çıkarılacaklardır. 

Bulgar polisi 
ı\ltıncı nıatbaavı da 

.1 

keşfetti 
Sofya 25 (Radyo} - Siya

sal polis dün Akşam komü
nistlere mahsus olan gizli 
matbaalardan bir dane daha 
keşfetti. Bununla altıncı 
matbaayı meydana çıkarmış 
oluyor. Matbaada bir talebe 
bulunmuş ve tevkif olun
muştur. 

Türk-Fransız 
Anlaşn1 ~ sı inızalandı .. 

İstenbul, 95 (Özel} - Hü· 
kumetimizle Fransa hükumeti 
arasında mali bir anlaşma 
yapilmıştır. Bu anlaşma mü
cıbince, Fransa'ya ola ve va
desi gelmiş bulunan borçla
rımız müsaid bir şekilde ö~ 
denecek ve bundan ba~ka 
Fransa, memleketimizden 
çıkan mahsulat için konten
jan Jistesinde muntazam fa
sıllar ayıracaktır. 

An karada 
13ir casus yakalandı 
İstanbul 25 (Özel) - An

kara zabıtası, kuvvetli bir 
şüphe üzerine casuslukla 
maznun Litvanyalı doktor 
olduğunu söyliyen bir adamı 
tevkif etmiştir. Bu adam hiç 
birşey söylememekte ve aç
lık grevi yapmaktadır. Dok
torlar, kendisini enjeksiyon 
ile beslemektedirlar. Maa
mafib zabıta bu, haberin 
doğru olmadığını da söyle
mektedir. 

Saatler Hep 
Bir Olacak 

lstanbul 25 (Özel) - Yur
dun her tarafında saatler 
hep bir ayar olması için 
rasathanenin iş'ar~ üzerine 
Osmaniye telsiz istasyonu 
her gün 11 de saati bildire
cektir. 

Demircisi 
Düşürmek 
Mücadelesi 

A tina 25 - Venizelist oJ
mıyan partilerin şefleri Bay
Demircisin düşmesi için se
bebler hazırlıyorlar. Çünkü 
onlar V enizelosun vefa tile 
partisinin de ittihadını mu
hafaza edemiyeceği kanaa
tindedirler. 

Siyasi 
Mahkumlar 
Affolundu 

Belgrad 25 (Radyo) 
Evvelki gün 172 siyasi mah
kumun affı imzalandı. Affo
lunanlar dahili asayişi siyasi 
maksatla ihlal ettiklerinden 
mahkum olanlardır. Mah
kümların hemen de hepsi 
Hırvattır. Bunların ziyadesi 
suikastçılardır ve Ustasen 
Teror cemiyetinin azaların
dandır. Bu af Hırvat lideri 
Bay Maçekin teşebbüsü se
meresi.:lir. Bu suretle Sırp
larla Hırvatlar arasındaki 
birudete nihayet verilmek 
düşünülmüştür. 

Şaşılacak bir 
Aksülamel 

Sof ya (Radyo) - Miralay 
Velçef ve binbaşı Stançefin 
temiz görülen muhakemele
rinde müddei umumi yedi 
saat devam eden bir iddiada 
bulundu. Bu iddianın sonun
d t verilen kararda isabet 
olmadığından mahkemenin 
iadeten ve diğer bir divan
harb tarafından ruyetini is
tedi. Bu taleb bura çeven
lerinde cehennemi bir bom
ba gibi patladı. 

~·-

Parlta atılan 
Bebek 

Dün Bahribaba parkına 
kırk günlük Ali Doğan adlı 
bir ~ocuğ bırakan Mehmed 
kızı on yaşlarında Fatma tu
tulmuştur. 

Tahkikata göre çocu Fat
manın kardeşidir. Babası 
Mehmcd, bir ay evvel ölmüş 
ve bu yüzden kimsesiz kal
mışlardır. 

Müthiş bir 
iskan dal 

Rus-Japo 
ihtilafı 

·de - Baş tarafı 1 incide - - Baştarafı 1 incı 
hasılat elde edilmiştir; maa- metmiştir. " ıvO 
mafih sonu da muhteşem bir M. MOLOTOF D 
skandalla nihayet bulmuştur! M. Molotof da Tao b 

Bu kadar rağbet, sonra sinin Moskova uıub• 
müthiş bir skandal... Hayret beyanatta bulunarak 
edenlere izah edelim: Rus-Japon müzaker~e . 

Müsamereyi tertib eden- iyi hiş yol takip ettigıtıl 
ler, biletleri zenginlere ar- liyerek diyor ki: 
zederken, gizli fakat çok - Bu konuşmaların 
esrarlı olduğu anlaşılan bir yet Rusya ile Japonya 
iki kelime de söylemişlerdir. sında bir yaklaşma ile 
Bu esrarlı iki kelimenin te- celeneceğini ümit ediY0J 
siri fevkalade imiş ve 500 • 
bilet yerine soo bilet satıl- Slavya alını 
mış, bazı kimselerde 2500 Sof yada toplan!}'

1 Dolara, bayır cemiyetine .. "hıll 
verilmek üzere 2500 dolar Sofya 25 - Slav af r1 

daha katmışlardır. • nin dördüncü cuğra ~) 
Bu esrarlı kelimeler ne ektonoğrafiya kongre~ııı 

idi ? yada toplanacakbr. 
Si • ı· l . . c;ot Bunu ancak bilet alanlar av a ım erının en 

biliyorlar, başka kimse bil- Jeri gelecektir. BunuO h 
miyordu. Hatta gazeteciler bugünden itibaren 5°, 

dı·· bile. hazırlıklar yapılmak~. 
İşin bir tuhaf ciheti daha · ....,., -w UA~ ~ 

B f k l mış: ı,n 
var: u müsamereye ev a - 1 "' .. - Oyuncu kız arı 1 
ade bir hasusiyet verilmiş, namına tevkif ediyoruJJlt 
bunun için 15 yaşından aşağı miştir. Vaziyet artık 
genç kızlar kabul edilmemiş değil, çok ciddidir; ç 
ve, evli erkeklerin de gel- tevk·f edilmek istenedi 
mesi temin edilmiştir. kız, çırıl çıplak danse 

Bu da müsamerenin son d lar ı. i 
saatine kadar meçhul kal- Seyirciler, bu sahne~ 
mıştır. zamanlar oyunun icS t

1 

Bu nasıl müsamere idi?. sürpriz sanmışlar, fakat 
En pahalı olan biletleri iki kikati çabuk anlaoıışlıs 
misline satılıyor, beryere du· lerinden birisi: te 
hul hakkı olan gazeteciler - Şu halde bizi de 
bile kabul edilmiyor, sonra, ediniz demişti. 
g enç kızlarla evli erkeklere V k b" .. .. zabıt• a a uyumuş, 

kapı kapatılıyor. dahale etmiş, neticede 
0 

Poliste, hususi bir müsa· lak oynıyan -Amerika0\ 1 
mere olduğuna göre buraya maruf ailelerin kızları · 
giremiyor. bulunan· beş kız, 80~ se 

Fakat... Müsamerenin so- 30 kadar müsamerenıı:J • 
nunda, bir hadise çıı{mış, rettibi zen altına 1hltl 
en zevkli bir zamanda, se- mahkemeye sevkedı oı 
yirciler arasından birisi çık- . dir. 

11 

····················~· ·························· . 

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

ve tuhaflıkları 
« Napoliyi gördükten sonra ölcbilirsiniı!·j, 
Amerika gazeteleri yine 1 canlandıran bir şaheser 

pek cok Amerikalıları ve görmedim. 
bilhassa Amerikan kadınla- Bunun üzerine 
rını son derece alakadar sama 0 
eden bir mevzuJryakaladılar. - Bir şairin " N•P ~ 
Çok asil(!) olduğunu liddia göreyim, sonra öleyirJJ .. !j~ 
eden ve!öldürdüğü adamlar- diğini biliyorsunuz, değ1 
dan aldığı paraları çılgınca - ~vet r>Jıf 
bir israfla sarfettiği için ken - Oyle ise siz de .,it 

·ı·rsJI". 
di kendine " Asil ve centil- Jiyi gördünüz ve ölebı ı ı• 
men hırsız ,, unvanını takan Deyerek gümüş saplı ıs ~ 
ve bu imza ile de bazı zen~ bıçağını zavallı res~~~~~ıl 
ginlere tehdid ve şantaj bine batırarak öldut 

1
, İ 

mektupları gönderen bu çok sonra atelyeyi karıştır~'~ 
yakışıklı ve genç hırsızın bir dolardan başka pıır 
gazeteler her gün bir mari- lamayınca: pl 
fetini yazmağa başladılar. ~ - Eyvahlar olsuPııcit ~ 

Biz okurlarımız için ancak rikada da bukadar fa eti 
Amerikada olabilen bu ga- sanatkar olacağını ıaııll 
rib ve ayni zamanda kanlı yordum : ti ~ 
vak'a ve cinayetlerden bir Diye bağırdıktan so~ııt tı!' 
kaç danesini gazetemize masanın üzerine on do d' 1 

nakil 've terceme ediyoruz: rakmış ve bir kağıda ( 
11 Bu küstah genç katil ge- satırları yazmış : e ~ 

çen akşam gene bir ressa- 11 Bu derece züğiit .. :dnt~f 
mm atalyesinde garib bir teliksis bir ressam 0 ~,& 
baskın ve cinayet yapmıştır. ğüm için ölünceye"'iıt'' ~~ 
Ressama Napolinin güzel vicdan azabı çekeceg ,e~' e 

bir manzarasını canlandıran raya zavallı adaoıı0 Jc O; 
bir küçük tablo gösterdik- masrafına medar olııı9aJıs' ~I 
ten sonra sormuş: re on dolar bırakıY0~ıt I 

- Bunu nasıl buluyorsu- YARINKi NOSH~b ~ı ~ 
nuz? Bu küstah ve garı ((İŞ"r 

- Çok nefis ve kıymettar zın bir postahane 'f''' 
bir sanat eseri, Napolinin nasıl soyduğunu o1'1' 
güzelliklerin bunun kadar sınız. 


