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, ~ kakkın~ sıyasi muharriri Radek, Alman-Fransız Gayrı askerı mıntakadakı koyler yuzde yuz 

~~a~!?1a~ta:ı:.•zdığı bir makaıede çok mühim fikirler Bitler lehiııde bulnmuşlardır 
t"t~~al~~gilterenin ara bulmasilt alınan kararların in- SEÇİMDE HİTLER ~---.--_._.,..,.....,..,.,....-~...-~ 
Yapılınc ının neticesi olduğu, Almanyada umumi inti- KAZANDI 

t ttıııekte;ra kadar. İngilterenin Fransaya uyacağını Berlin 30 (Radyo) 
l:tıı.ıb . ır. Gece yansı saat 

t arrıre .. k 
t •arruzu k gore, umumi intihaptan sonra Fransa, Al- i i buçukta Plebi-
~re fİl!ldid arşısında müşkül vaziyette kalmaması için sitin muvakkat ne-
tk bund en hazırlıklarda bulunmaktadır. ticesi resmen söyle 

i 'k•nsla
1101 

ank sonra, Avrupadaki bugünkü neticesiz sulh li aydedilmiştir: 
'ra· llturıcıya ~ tederek, Avrupa müşterek emniyet siste- 45428641 seçici-
11~ •öyleınektea~ar Rusyanın kuvvetlenmeğe devam ede- den 34952456 seç-

ltrir dır. men rey vermiştir. 
t k· ' Alnıa İtJ '.: n • Rus anlaşmazlığınü işaret ederek · Hitler aleyhinde ve 

't111 d.. ya hükümsüz rey 
~0Pltrıa::~a~ olduğu devletlerin sinirlerini yatıştırmak verenler 642954 tür. 

•i ~l:tıı htkkı ~an ~rsı?lusal konferansın da müzakere 43952475 rey Hitl er 

Kadın Parmağı .. ... 
1 100 Bin Dolar 

~it Yttıftı 11 a bıç bırşey görüşülmüş değildir. Şayet lehinde veıilen rcy-
'Cab eder r~.ada Ssvyetler de mevzuubahise şuny bil- lerin bütün v~rilen Almanya Versay muahedesini yırttıktan sonra ilk asker kaydediyor 
~Yttler 1 Sovyetlerin sinirleri huvvetlidir. reylere nisbeti yüzde 98,79, 

• 
istiyorum •• 

~r •rııulus l k f ·ı l · · e '•aa İfb . a on eransların faydalarını tanımakla verı en rey erın sayısına nıs-
) 

11 .lbtıhkenıı arı le diğe devletler ve Rusya tarafmdan beti yüzde 98,05 ti. 
~ıııııı enı . g~r~ntilere kıymet vermetedirler; Sovyet REDE VE KÖYLERDE 

t Rua nı~ebnı tahtı temine alan ilk ve baş garanti Berlin 30 (A.A) - Köy-
b kollektif llluda!aa kuvvetlerini tanır. Diğer dev- lerdeki seçim neticesine göre 
u llı6daf enınıyet sistemini takviyeye yanaşmadıkları bütün Alman çiftçileri tek 

Jı,· .. lcuAvvet~d~=2=8~ ~:i~If~:~~:: m~~~:~:d:: r am köyler yüzde yüz Hitle lehin
de bulunmuşlardır. Bu kat'i ii ıttifak Almaoyaoın 20,994 hd •• k •b köyünde müşahede müşahe-

• I ur ayı de edilmiştir. Diğer köylerde 
• • • de Hıtler lehindeki reylerin 

Cl'1ı'b• oo vasatisi yüzde 99,2 dir. 
3 lll •ı • • b•• •• RENİN TAHKİMİNE TAH-

&l esının utun araş- SİSAT İSTENDİ 
~et' ç0cu~ı .. ~ları boşa çıktı fstanbul (Özel) - Berlin 

trıber· ~ .bır adam 
28 

radyosu, Alman kuvvetleri 
tııy ı aıie . ten sonra bizimle ve çocuk- tarafından askeri işgal altı-

Ot v b· 81 tarafınd l ·ı d 1 k d Ot t ır tli an arı e ve a aşara ev en ay- na alınan Rendeki gayri as-
t· Bu lı rlü buluna- rıld, kapıdan çıkarken en keri bölğenin tahkimi jçin 
•hkik '\•usta yaptı .. ı-

. -· AKSI TAKDiRDE ÖLÜME 
HAZIRLANINIZ 1 

Kaliforniyada Kinfley is
minde çok zenğin bir aile 
vardır. Bu aileyi haydudlar 
mütemadiyen takib etmekte 
ve para sızdırmağa balat· 
maktadırlar. Mister Kiııfley. 
bir sabah uyandığı zaman 
kapıdaki posta kutusunda bir 
mektub bulmuştur. Bu mek· 
tubda şu satırlar vardı : 

u Aziz milyoner .. 
100 bin dolar istiyorum. 

Bu para 24 saat içinde ban· 
dan evvelki mektubunmda 
bildirilen adrese bırakılmazsa 
hayatınıza vedan etmeğe ha· 
zırlanınız. ,, 

Milyoner mektubu alır 
almaz zabıtaya müracaat 
etmiş zabıta tertibat almıt 
fakat milyoner müdetin bit· 

. atı a, .. g küçük yavrusunu ıslak göz- Rayiştag bütçesine tahsisat 
t,~İp '( •gıya yazı- , lerle bir daha kucakladı. Ve konulduğunu bildirmişdir. Bir Yunan karikatörüne göre Alman - Fransız dostluğu 
~lltb~, ıkıknıinarede B'l öptü. Berl.n 30 (Radyo) - Dış işleri bakanı Von Neurath Almanyanın Lokarno maa-

mesini birkaç saat kala bü· 
yük bir ateşle atağa dtır 
müş ve ölüm buhranları için· 
de kıvranmağa başlamııtır. 1 b· sı Yan d 1 

- l t D · .. b ·· •• .. •• .. •••••••••••••••••.O•••••• .. ••.................. hedesı'nı' ı'mzalıyan devletle-1 ır tvde ın a ınüte- ş e avı o gun u gun-
Zaten uyanık ve tetikte 
~ Sonu 4 üncüde --

•e oturmakt d dür ortada yok· çoluk çocu- Bitler, sporcu derken asker ve rin tekliflerine cevabını, mu-
~dct· şöhreti B a ır. " k d' · d b ki - Sonu 4 u-ncu"de -D ..... •r. ergamalı gu en ısın en par e er-
1'•l tvlid· ken akıbeti hakkında tek ticaret uçağı derken de harb _._lnll __________ _ 
:d• oltn~k e.~ büyügü on bir satır bile 'haber almadık, 
~k "~tdır. E Uzere beş ço- hebimiz büyük bir endişe uçakları 
So tı~ret y V 9 elce ufak ve meyak içinde onu bek-
ıı~ttına11ı apara geçinir- liyoruz.,, y'etİştİr-
k~ ve bu ar~a işleri bo-

Q4•bt; ı.6~~t.0 ailesi Almanyanın miştir 
"'•ır Yat k . ır sıkıntı •• Paris gazetelerinin 
a~ h. eçırnıiyc bas- 500 SOZÜ Berlinden aldıkları ha-

"b,t .tısusta t h'-· B kl · J l berlere göre Alman-~ tıriın· a •ukat y e enır \:en gazete er 
1\1 1te D apan ların ticaret hava filo-ıc li llları şö 

1 
avidin bal- nediyor 

~.1 ullda "'ır~~nıiıtir : su !\dı ile yaptıkları " ~ ..... Berlin 30 (Radyo) - Al-
a ~dişdenı o~ sekiz gün manyanın cevabının Londra- uçakların küçücek bir 

t' ~ ır halde dukça mey- ya gittiği gün Uluslar kon- tadilatla mükemmel bir 
h k trerek " 1 ablama bir seyi mevcud oldug" u halde harb tayyaresi haline 
b •tan ınıird 
'-ld •tnıyoru e çalı- bay Edenin bunu konseye gelmektedir. Almanlar 

ftı.. '-tn. l<o.. .. nı. yeni bir d k b'l. k b l 1 t .. •laf, .
1 

lllurcij K arzetmemesini uzun uza ıya a ı ı sev a on arı 

• Y•Pac .. ~ e berab ... o~ya- inceleştiren bura gazeteleri da ticaret maksadı ile 
'" .. gız V .. r cıca- b aa._d' ~e Ço. e kazandık- una türlü türlü manalar yaptıklarını iddia et-

" trec .. . tuldarı vermektedirler. Bu hareketi mişlerdi. Bu gazete-
"0k n. tgını nıa para Fransanın lehine de aleyhine 1 H 1 lt f "'~id e. . ere göre it er genç-

•ıı, dıyorunı k' de tefsir ediyorlar. Bununla liği sporcu yapacağım 
ti~·-., b P•ra '- ı, hu beraber bu cevab Almanya-

••... ll &n. l[azan diye nasıl asker yap-
t ""'iı ~"'llt le aca- nın son cevabı olmadığı için ~k. \)· •tfaltti adar çek- mışsa, ticaret uçakla-
411ı, ''•t n •on I bay edenin son cevabının b dedi '•dıat, 1' u gele- daha az ağır olması ümidile rını da öyle icabında 

"i b~ avuıaca- bu meselenin konseye kon- harb tayyaresi vazife-

'6tJel'İ ıavledı'k- masını tehir ettiği neticesi- sini görecek bir şe-
, ııi de çıkaranlar vardır. kilde imal ettirmiştir. 

Almanların Graf Zeplin balo
nu ile ilk defa bütün dünya-
yı büyük Lir muvaffakiyet ile 
dolaşan ve Almanların kabili 
sevk balonculuktaki büyük 
maharetlerini bütün dünyaya 
kabul ettiren meşhur kapten 

EGNER 

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

Dertli bir yurddaşın bir suali 
lii"JI ertli bir yurddaş matbaamıza geldi ve şöyle dert 

L.:.ıill yandı: 
- Bize vali general Kazım Dirik zamanında işletmek, 

' imar etmek, inşaatta bulunmak üzere hali ara~i~en bir 
miktar yer verdiler. Biz elimizden geldiği, gücümuzun yet-
tiği kadar şu müşkül zamanlarda bu yerlerin imar ve ib· 
yası için çalıştık. Geçenlerde her ~angi bir ~ebeble milli 
emlakten bir parça toprak veya bır ev ve saıre alanların 
tapularını biran evvel elde etmeleri lüzumu ve aksi tak
takdirde mülkiyet haklarını kaybedecekleri ihtarı ilin 
olundu. 

Bu ilan üzerine biz muhacirler kolları sıvayarak hükume
tin bu emrini yerine getirmek için lazım gelen beyaname· 
leri doldurarak imzalatmağa koştuk. En işsiz ve en parasız 
bir zamanımızda böyle bir beyannameyi imzalamak için 
muhtara 150 kuruşluh mühür parası vermemin lazım geldi· 
ğini hatırlattılar. Bu ücret 25 - 50 kuruş olsaydı sesimizi 
çıkarmadan seve seve verirdik. Fakat bizim gibi adamlan 
150 kuruş birden yalnız mühür parası vermek çok ağır 
geldi. Hükumetimizin tapu ve saire işlerirde göçmenlere 
gösterdiği şefkat, kolaylığı bu mühür işınde de acaba göre
miy cek miyiz? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sülf• 2 c HaDaa s .. ı , 

Osmanlı lmparatorlugunun 
Kalbigahında Yazan:~.ı~~Ncls 

Leyl~l.nın mensub olduğu isyan konıites~nden Yunanlılık ne gibi 
istifadeler düşünebilirdi? 

Casusumun bu keşiş kıya-
feti çok gülüştü. Öyle bir 
kuruluşu vardı ki, kindisi 
sanki Aynarosun kırk yıllık 
kişişi idi. 

Casusu odama aldım, ka
pıyı kapattım, kendiside: 

-Ermeni bizi ele veriyor! 
dedim. 

Hiç tereddüt etmeden: 
- İmkansız birşey şöyli

yorsunuz! dedi. 

- Şu halde, Yavuzun 
berhava edilmesi meselesini 
başkaları nasıl biliyorlar? Ya 
Ermeni bunlara bunu haber 
vermiştir, yahud da ayni 
dava üzerinde uğraşan 
ikinci bir grub vardır. Bu
nun için, sen hemen Erme
niyi bulur ve mes'elenin ye
ni safhalarını öğrenirsin .. 
Akşam seni evde beklerim. 
Bir bakka t çirağı gibi bir 
şeyler •I eve gelf. 

Casusum da hu meseleden 
şüphelendi ve telaşa düştü; 
hemen benden ayrıldı. 

Bunların ikisi de o kadar 
mükemmel kıyafet değiştir
mişlerdi kim olduklarını 

farketmek imkansız idi. 
Ermeni Leyla hakkında 

mühim izahat verdi. Leyla· 
nın kalabalık ve şimdilik 

oldukça iyi idare olunan bir 
ihtilal komitesine mensub 
olduğunu ve eğer fevkalade 
bir hadise mani o1mazsa bu 
günlerde bir ihtilal çıkaca-

" ğını temin etti. 
Bu vaziyet gene yeni bir 

düşünceye meydan açtı: Bu 
hareketi kolaylaştırmak, bu 
hareketi takviye etmek ve 
harekete tamamile karışmak, 
bu .sayede hem Yunanlılık 
için istifade temin etmek, 
Rum unsurunu katlia.ı. den 
zarar gördürmemek imkanı 

elde edilecekti. 
Maamafih, Leylayı bir da

ha görmeden hiçbir karar 
vermemeği daha münasib 
buldum. 

Bugün için elde ettiğim 
kat'i kanaat, Leyla hanımın 
Osmanlı mukabil casus teş-

kilatının bir aleti olmadığı 
kanati idi. 

*** 
İkindi vakti, sefarethaneye 

akşam çayı için uğradım. 

Leyla ile öğleden sonra saat 
5,30 da randevu verdiğimiz 

halde, aaat yediye kader 
bekledim. Gelmediğini gö
rünce. evime gitmek için 
kalktım. Fakat salonun eşi
ginde Leyla ile karşılaştım. 

(Arkası var) _.,.._ 
Alman tebeası 
Bulgaristanda nasıl 
se~·iın yapıyorlar 

Sof ya 29 (Radyo) ·- Rey· 
lerini Alman toprağında is
timal etmiş olmak için Bul
garistandaki Alman tebea· 
ları saylav seçimi için Var
nada Bulgar toprağından 
otuz kilometro uzakta duran 
Alman vapuruna gitmişler· 
dir. Bu suretle Alman ka· 
nunu ahkamını yapmış ola
caklardır. 

Akşam, henüz hemekten 
kalkmıştım. Hizmetçi kız : 

- Kiriye ! Dedi. Bir bak
kal çırakı geldi, balık getirdi. 

- Balık ısmarladım amma .• 
Hele içeriye al, yazıhanede 
beni beklesin, anlarız ! Dedi. 

GözüMüZE ÇARPAN 

Acele etmiyerek yazıha
neme geçtim. Bizim gündüzkü 
keıiı şimdi mükemmel bir 
baka) çirağı idi. 

- Ne haber? Dedim. 
- Ermeniyi buldum. Bun-

dan iki ay evvel içlerinde 
bir hanım de bulunan bir 
heyet ile beraber çalışmak 
istemiş amma bunlar korkat
tuklarından Ermeni ayrılmış. 
Bunların kendi hisaplarına 
çalıştıkları da anlaşılıyor. 

Hizmetçiyi çağırdım, balık
cıya iki mecidiye vermesini 
söyledim ve tekrar odama 
geçtim. 

Casusada, ertesi gün sefa
retbanede beni bulmasını 
tenbih ettim. 
Maksadım Leyli üzerinde 

tahkikat yaptırmak idi. 
Casusum vaziyeti çok mü· 

him görmüş olmalı ki ertesi 
gün sefarethaneye Ermeniyi 
de getirdi. 

İZMİRLİ 

YOLSUZLUK 
F.W tmaca belediye vezne-
11..:.J darı ansızın kırklara 
karışmış.. Hesaplarını yokla
mışlar, 7466 lira açığr tahak
kuk etmiş .. 

"Kangal" şirketi muhase
becisi Bay F eşmek in ıirkete 
ait 3684 lirayı bankada ken
di hesabına yatırmak sureti
le zimmetine geçırmiş .. 

Filanca noterin defterlerini 
tetkik eden müfettişler bil
mem kaç liranın üstüne o· 
turduğunu anlamışlar .. 

Avcılık Enstitüsünde mü
him bi~ suistima] meydana 
çıkmış .. 

Bunlar, her günkü gazete-
lerde nöbetçi eczaneleri Jis
tesi veyahut ki sinema ilin
ları gibi daimi yazılar sıra

sına geçti. O kadar ki, oku
yucular, bir gün bir ihtilas, 
bir suistimal, bir yolsuzluk 
havadisine rast gelmeseler 
dünya yüünde önemli bir ol-

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 57 

Kaltak, kanındaki bıçi unuttun nıu? 

Surahiyi aldı ve kana kana 
içti. Kafası bala dönüyordu 
fakat biraz ayılmı~tı. Odada 
sızan arkadaıını hatırladı. 
Onun yanına gitti. Odaya 
tekrar girdiği zaman masa
nın üstünde bir kağıt ve 
kalem gördü. 

Büyük merakla masaya 
doğru ilerledi. Mektubu oku
du. Leylinın samimi itiraf

\ arını anlayınca kanlı ve fit 

gözleri büyüdü, asabı gerildi. 
Mektuptaki "Ahmed!,, ismi 
onu büsbütün çileden çıkardı 

Sarhoş kafanın manhkı 
derhal harekete geldi ve 
haykırdı: 

-Aldatılıyorsun, vur, kes, 
öldür r ... 

Serseri koca büyük bir 
kıskançlık buhranı geçirdi. 

- Demek bili Ahmedi 
hatırlıyor. 

- Demek benden nefret 

duğuna hükmediyorlar, 
Harbi umumi şüphesiz ki 

en büyük tesrlerini ahlakı 
umumiye üzerinde, göster
miştir. Para kıymeti kaybet
miş, insanlarda lüks iptilası 

hasil olmuş, eşya fiatları 
yükselmiş, kumar, borsa o
yunları itiyad haline gelmiş 
sefahatın adı mondenlik ol-
muş, eski ahlak nazariyeleri 
iflas etmiş, kayıtlar ortadan 
kalkmış ve bütüd bunlar, 
tabiatile yolsuzluğa yol aç
mıştır. 

O her gün gazetelerde 
okuauğunuz suistimal failleri 
sıkı bir sorguya çekin; gö· 
receksiniz ki hayatlarını kı-

ran istikballerini bir anda 
mahveden, şeref ve haysiye· 
tini lekeleyen, filin saiki ya 
kumar ve yehut ki sefahetin 
başka bir nev'idir. 

Bu sade bizde mi? Hayır! 
Dünyanın her tarafında böy-

d. ' e ıyor ... 
Diye söylendi. Oıada hu· 

lunan bir bıçağı yakaladı ve 
Leylanın ü:r:erine çullandı. 

Bir elile gırtlağına sarıl
mış biçağı kalçasına daya
mış, haykırıyordu: 

- Kahbe benden nefret 
ediyorsun ha ... 

Avaz avaz haykırıyordu. 

Leylanın uyukusu kafasma 
vurdu. Kanlı gözleri yerlerin
den fırlamış bir katilin gırt
lağına sarıldığını ve biçağı 
kalçasına dayadığını görünce 

-Acaba kabus mu Clevam 
ediyor! dedi. 

Fakat gırtlağındaki pençe 
gittikçe tazyikini artırıyor, 
cildine dayanan biçak her 
saniye biraz daha batıyordu. 

Genç kadın kesik kesik 
haykırdı. 

irfan kükremiş bir 
aılan gibi barbar bağın-

Bir avukat 
~lahkenıe salonunda 

, bı şkalarını öldürür
ken kendisi de öldü 
İstokholm 'un yüz kiJomet

ro uzağında Mişeni mahke
me salonunda hakimler, avu
katlar, mücrimler yerlerinde 
olduğu bir sırada ·bir avu
kat salona girmiş, cebinden 
çıkardığı bir ruververden 
alabildiğine 12 kurşun attık
tan sonra boşalan tabancayı 
yere fırlatmış ve cebinden 
ikincisini çıkarmıştır. Bun
dan da 12 fişek boşaltarak 
yere attığı tabanca yere dü
şbnce patlamış ve bir kur
şun tecavüz eden avukatın 

alnına isabet etmiştir. 
Kurşunların ardı arası ke-

silerek avuket da yere dü
şünce ortalık bakılmış ve 
müddei umumi ölü bir müc · 
rim, bir mübaşir, bir avukat 
daha yaralı bulunmuşlardır. 
Mütecavizin de ölmesi sili· 
hını boş zannederek atmış 
halbuki içindeki bir kurşun 
mevcut olmasına mebni bu 
kurşunun ateş almaşmdan 

ileri gelmişhr. 
• 

Ruslar lngiliz . 
Siyasasını tenkit ediyor 

Moskova 30 (Radao) -
Havas ajansı veriyor: 

Uluslar konseylerinin talik 
edilmesi münasibetile Mosko
vada İngiliz siyasasının dal
gaları tenkid ediliyor. 

YAZILAR 
le. Hem hakkalinsaf şunu 
ikrar etmeliviz ki Avrupada 
Amerikada ve U-ak Şarkta 

çıkan rezaletlerin yanında 
tefk vak'ayı hiç bülimünde
dir. Ve birçok başka şeyler· 
de fevkine çıkacak kadar 
kabiliyet gösterdiğimiz gar
bınyahlik bszukluğu ve se-
ciyesi zayıflığı hususunda 
çok şükür katkat dununda
yız . 

Bu da bizim fıtri temizli
ğimizden ileri geliyor. 

Şian fazilet olan cumuri
yet rejimi, kani olmalıyıu ki, 
harbi umuminin artıkları o
lan bu ufak tefek yolsuz· 
lukları da ortadan kaldırma
ğa muvaffak olacaktır. 

Yolsuzlukların gözlerimize 
bu derece batması, dosdoğ
ru ve apaydmlık air yolda 
yürüyen bir miliet olduğu· 
muz içindir. 

E. Ekrem Talu 

yordu. 
Çocuklar uyandılar ve bu 

dehşetli manzara karşısında 
vaveylaya başladılar : 

- Annemizi öldürüyor! 
- Can kurtaran yok mu? 
- Yan odadaki sarhoş da 

uyanmış çığlığın geldiği oda
ya koştu. ~eyla, her saniye 
ölüme biraz daha yaklaştı· 
ğını anlıyor, nefesi daralıyor, 
kalbi göğsünü yırtacakmış 
gibi çarpıyordu. 

Misafir sarhoş manzarayı 
görür görmez İrfanın üstüne 
atıldı ve Leylayı muhakkak 
bir ölümden kurtardı. 

Genç kadının bogazı mos
mor olmuş, kalçasına sapla
nan biçak üç santim içeriye 
saplanmıştı. Taze yaranın 
kanları sızıyordu. Leyli, bi
çak altından, ölümden kur
tulmanın verdiği dehşetten 
baygın bir halde yatağa 

31 Mart 

Venizelosun 
Cesedi neden proğram hilafı 
olarak Atinaya çıkarılmadı 
Sofya 30 - Havas Ajan- lar. ..dt 

sının bura gazetelerine ver- Nihayet işe polise ıııu 
diği telgraf haberlerine tetib hele etti. Saray önünde; 
hilafı olarak V enizelosun pılan bir çarpışma netice S-
cenazesi Atiyaya çıkarılma- de nümayişçiler dağıtıldı· srJ 
dan Giride gönderilmiştir. sebepten dolayı Venize1° 
Zira Venizelosun cenazesine naşı Atinaya çıkarılmadı· I 
tertib edilen töreni poresto VENİZELOS ~~SEL~ıJ 
için VenizelistJ partisi aleh- ETRAFINDA MUCADı:- tİ' 
tarları tarafından büyük bir Sofya 29 (Radyo) - "'v 
nümayiş yapıldı. nadan bildirildiğine göre _, 

Bu nümayişte Kral Kos· nizelosun cesedinin do~rud ~· 
tantinin namma bir duadan dsğruya Giride gitmesı "e 

11
• 

sonra binlerce halk Kral zelist saylavların proted~~ir 
sar .. yına gitmek ve Venize- nu mucib olmuştur. Hu ·r 
losa karşı yapılan merasimi metten cesedin Atioaya t·~ 
protesto etmek istediler. Sa· mesine razı olmayanların ~il 
raya giderken Konkord mey· olan At na belediye re',. 
danlığında Venizelos aleyhi- hakkında tahkibat yapıldt 
ne olarah küfurler savurdu- sını istemişlerdir. 
oooooooooooooooooooooooooooooooo:ooooooc004:xxıooı00ooc>O""-

R U S 1 Harbiye 
Vatanperverleri ceıni- Erkanları 
yetinin l{alenine çek- t 

ti.iti telg raf Ne konuşuY~, 
Paris 30 (Radyo) - Ha- Londra 30 (Radyo) - 1ı 

vas Ajansından: arada çalışan İngiliz, fra~'e· 
Ecnebide yaşayan Rus va- ve Belçika erkanı bar~•;,. 

tanperverleri cemeyeti bay !erinin ittihaz ettikler• de' 
Kaleniye çektikleri tebrik rarlardan biri de şimal -' 
telgrafnamenin suretini bu· nizi sahillerinin müdaf• sJe' 
radaki Rus konsoloshanesine dır. Fransızlar da İngili _, 
vermişlerdir. Telgraf aynen de Ren sahillerinin AlıP 1. 
şudur : Jar tarafından tahkim e ıi 

" Yaşadığımız bu tehlikeli d d · ecet· me~ine müsaa e e ilaııY 
saatte ecnebi memleketteki gibi şimal denizleriad• 
Rus vatanperverleri, kendi- man teşebbüsleri ihmal 
)erini, memleketinin müdafa- miyecektir. 
ası yulunda çalışanlar arasın· 
da saymanızı dileriz. Biz, Bir vilayeti 
milletimizi, o milletin hüku-
metini ve ordusunu kalbden yakan yan 
selamlarız 

Bulgaristaııda 
52 bin işsiz 

Sofya 30 (Radyo) - Res
mi haberlere göre Martın 
birinci gürıü Bulgaristanda 
52 bin işsiz vardı. 

Bir Milyon 
İnsanın ()nünde İlk 

J)efa y· ola Çıkan 
\ 'apur 

Londra 30 (Radyo) - Ha 
vas ajansından: Britanyanın 
müthiş " Kraliçe Mari ,, adlı 
yem vapuru Klayd'deki va
pur destigablarından çıktı. 

Saotamptona gitti. Bu mera
sim de bir milyon insan bu
lundu. 

düşmüştü. Sarhoş adam, hala 
gürleyen İrfanı zaptetmeğe 
çalışıyor, çocuklar da anne
lerinin etrafına koşmuşlar 

ona yardıma uğraşıyorlardı. 

Serseri kocanın kan bey• 
nine sıçramıştı. Mütemadi
yen bağınyordu: 

- Gebertirim vallahi ... 
- Bundan sonra kat'iyen 

sokağa çıkmıyacaksın!. 
- Bir daha pencere önü· 

ne bile gitmiyeceksin .. 
- Kaltak .. 
- Karnındaki piçi unut-

tun mu, ~kaltak ... 
- Senin piçini kabul et

tikse bize mütemadiyen yal· 
dızlatacak mısın? .. 

Arkadaşı bu kudurmuş 
serseriyi güç halle evden çı
karabildi. 

Leyla yarı bayğın bir hal
de yatağında hıçkırıyoı·du. 
Yarası zonklayordu. Kula-

Budapeşte 30 (Rad,-
yangın Mozolak vili 
baştan başa yaktı. ôJI 
sayısı henüz belli de 
Zarar da henüz tespit 
lememiştir. 

---ooı---

Yeni ad& 
1l7'inci sayısında: L 

Baltacıoğlu. Beden 1' 
Zihniyeti. Kısa t~tki 
Dr. İzzedin Şadan, ti 
Suad. İ.H. Gençler içio 
büyuk tehlikeler. Dr. f 
din Şadan. Dini ibad• 
Cami, Siyasa acunu. N 
80 yaşında, Kerim Sadi, 
gelmann'a mektuplar. 
Frank. Şeytan'ın söyle•İ 
rıca 16 sayfalık Kapit . 
vesı. 

ğında: 
- Piç ve kaltak ! k 

leri uğuldayordu .. 
Halbuki o, yavrusu_o~ 

likten kurtarmak ıç• 
kadar ezaya ve bu 
işkenceye katlanmıştı. 

Çocuklar, bu haileııill 
facıanın dehşetini • 11 

gibi onun yanından •'/ 
yorlardı. 

* * • 
Leyli, henüz dal111•I~ 

rulan asabı sürekli b• 
rahata mühtaçtı. J(a~~ 
di. Çocuklar koşuştu 

- kim o?. 
Dediler. 

- Aç... · di· 
Bu bir erkek sesıY 

cuklar sabahki hadise 
siriyle korkdular ka~~ 
madılar. Belkide 
eli bıçaklı, beli ta 
gelmişti! 

( Ark•tl 



1 ~ ıf -,....\' • 
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cuzıu~u le .. 
betini k Y şohret ve halkımızın takdir ve 

akikat t~~an Hükıi~et Caddesinde Şem
olnıak .. uzluk sergısı ucuzluğun ucuzlu-
al Uzere y · b. . b. l arı y 1 enı ır sergı ya DJJJ ır ço < 
hirn f anız 88 kuruşa satn1aktadır. Bu 

ırsatt . . an ıstıf ade ediniz. 

~ı .... 
~an Doktor Aoostelin 

iı 0 n icad ı :r•nı11 0 
• ._ • ' ı o an Sıhhi Ag"Ttılıkla 

"') ı"oh · · '- .. [) lbaıı d 1 DIDJ xamiJen çe-
oktor A Odorlarından Profe

taın Pastelin sıhh· A-lt . uııı A ı gız-
ııtı llleııınu vrupada sigara 
lbııtır. n etrııış ve rağbet 

~ğızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
0 rnasına d;kkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

-··· rı u. NECİ~ ~A~IK 
1agclzasında bınbır çeşıt eşya var 
h Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
b:~~rı ~otosiklet bisiklet gramafon ve plak 
d ıyelık eşyalar divar saatları Necip Sa-
ık mağazasında bulabilirsiniz. 

~~ı~~~~~ 
1\ BUGÜN ~ 
Sft~ _!İN~MADA T~3:4n i 

bOşıW Büyük film birden • • ı 
~~k. ...... ~NLAR PEŞiNDE ! 

CoNEs ;uksek serküzeıt artisti namdar sanatkar~ 
/(, lrafından tems~ edilmiş ha:iku;de film i 

·~· 1;1 .... an ızlerı ı 
'-~il fırketini ı 

t fÖhret b 
1
° en kıymetli sanatkarı Çinli Çen 

\ ... talkm s..ı , 31 Mart 

~:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:tı:t:t~~:t:A:>t:ld:*af OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN 
~ DOKTOR a [ZİNET] Otomobil garajı 
ti A. Kemal Tonay ~ açılmışhr 

i 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat· 

hastalıkJar mütehassısı H: lık, emniyet, temizlik bol su:mükemmel kırathanesi makinee 
)t lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 

Basmahane istasyonu karşısında~i Dibeli sokak başın- )t geceli gündüzlü açıktır. U da 30 sayılı ev ve muayenehanesınde sabah saat 8 den )f. Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 
fC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t = 
fC Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair ,. ~ •d d • 
fC tahlilat ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli hasta- 41( erı ış macunu 
t( lara yapılmasına cevaz gorulen Pnomotoraks muayene- 1j 
t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

~~~'IC:f::,.C:f:~=\t'ıt~~~!Jl:'lC~~'lC'PıC~:.\C'F'&t'.C,.C:~ Dişleri fenni bir 
şekilde teınizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan herkesin kul
lanacağı bir diş ma
cunudur. 

Büyük 
Tübü 

1 
Kurnştur 

M. Depo S. Feri Şifa 
E«'·-ıa nesidir 

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

Hasan Basri el~ ise fabrikası 
-Mahlli müracaat fabrika şube-si Arasta karşısı Alia Pata 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo -:-E;tf ·Hl 

I f Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak ilzere 

~ancak HvSAN BASRİ elbise fabrikasına diktirebilirainiz, 
Fiatlarımız ·son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret meofa
tınız iktizasındandır. u an VAPNER OLANOiN en ziyade 

muvaffak Olduğu eser ı 

l)lJ~ry - A Y R 1 C A - C•l 1 
A HABERLERİ. .. ve saire.·~ ~ 
~-~~~~~!~~. 

içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunn1asını temin edecek ancak 



Sahife 4 

Mevsim 
Çalışma 

Saatleri 
Dün akşam dire müdürleri 

vilayette bir toplantı yapmış· 
lar ve yaz çalışma proğra· 
mını tesbit etmişlerdir. 

Yeni kabul edilen mesai 
saati şöyledir. Memurlar sa· 
bah saat sekizde vazifelerine 
gelecekler saat on ikide çı· 
kacaklardır. Öğleden sonra 
da saat on dörtten on seki
ze kadar çalışacaklardır. 

Belediye 
Otobüs işletecek 

lzmirin mühtelif yerlerine 
işliyen otobüslerin sahibleri 
belediyenin son bazı karar· 
ları hasebıle muhtelif ma· 
kamlara ve mülkiye müfet
tişliğine şikayette bulumuş· 

lardı. Belediyeden aldığımız 
malümata göre lümirde o-
tobus hakkını belediye ken· 
disi kuUanmağa karar ver
miştir Şehir meclisinin Ni
ıan toplantısında otobüslerin 
varidatı karşılık tutulmak 
ıuretile otobüs alınması ve 
iıletilmesi ıçın Şarbaylık 
meclisten tahsişat ve seli· 
hiyet istiyecektir. 

HALKIN SESi - Beledi
yemizle otobüs sahipleri ara· 
sında çıkan anlaşmamazlığa 
rağmen şehir meclisi kararını 
verirken olanca sermayesini 
bu otobüs işlerine dükerek 
tramvayların kaldırılmasından 
sonra lzmirin pek büyük bir 
boşluğu dolduran bu yurd
daşları da sermayesiz, para· 
sız ve iısiz bırakmıyacak 

surette hareket etmesini 
bekliyoruz. 

Teftiş 
Vali bay Fazlı Güleç ile 

Belediye reisi doktor Beh
çet Uz pazar günü şehrin 

muhtel!f yerlerinde kurulan 
pazarları ve Kültürparkta 
simdiye kadar yapılan işleri 
teftiş etmişlerdir: 

Tramvay 
Hattında 
Çöküntü yok 
Geçen gün (Anadolu) ar· 

kadaşımızdan naklen yazdı-
ğımız bir haberde mektubcu 
yokuşu yanında küçük bir 
sahada tramvay hattında çö
küntü hasıl olduğunu yaz
mıştık. 

Bugün gene Anadoluda 
burada çöküntü olmayıp 
küçük bir bozukluk olduğu· 
nu ve bunun da şirket ta· 
rafından tamir edilmekte 
bulunduğunu gördüğümüz
den biz de keyfiyeti tashih 
ediyoruz. 

Mekteplilerin 
Spor Dedikoduları 

Dün Melih F adil imzalı bir 
mektup aldık. Mektepliler 
arasındaki spor anlaşama· 

mazhğını anlatan bu mek
tubu yarınki nüshamıza ko
yacağız. 

C Hallma Sesi 1 

Harar şehri yanıyor 
Şehrin üzerinde bomba yağmuru yağdı. Ölü 

ve yaralıları~ sayısı henüz belli değildir 
Londra 30 ( Radyo ) - Asmara 30 (Radyo) -İtal- Harar 30 (Radyo) - Bom· 

Adis-Ababaden bildiriliyor: yanlar fşimali Habeşistanda bardımandan 4 saat sonra 
İtalyan tayyareleri Hararla J Skota ve Debareş şehirlerinil bile şehir alevler içindedir. 

Cicikayı, şiddetle bombardı- mukavemetsiz işgal etmişler- Hükumet bombardıman kur-
man ediyorlar. Harar şehri dir. Skota Amba-Alaginin hanlarının çok oleuğunu bil

dirmekte ise de ölenler ve 
Habeşistanın en büyük mer- cenubunda mühim · bir mer· 
kezi bulunması ve harbın kezdir. Debareşe gelince yaralananlrrın kakiki miktarı 

belli değildir. 
başlanğıcından beri askerlik· hayvan pazarlarile meşhur- Şehrin ecnebilerle meskun 
ten tecrid edilerek açık şe- dur. Gonderden elli mil mahalJatı bombardımandan 
hir ilin edilmiş olması hase- uzaktadır. Negüsün umumi çok zarar görmüştür. Tarih· 
bile bu bombardıman büyük karargahının da elyevm Gon- sel kıymetleri olan binalar 
hayretle karşılanmıştır. darda olduğu sanılıyor. yıkılmıştır. · 
ooooaoooooooooo~ OOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooo 

Seçimde Bitler Italyan tepliii İngiltere 
Kazandı Roma 30 ~(Radr?). 1~6 nu- Tavassut Yolu Arıvor 

maralı resmı t~bıhgıdır: L d 30 (R d ) .., 1. 
B f 1 d Ş. f · d on ra a yo - 0 • 

- aştara ı inci e - ıre za erın en sonra Tak- T h"'kA f h b .. 
kabil teklifleri ihtiva eden kaza şehrini aşan İtalya kıt- ı gı ız vu ukmte.Aı ar e gır~ş-
bir mulitıra halinde, yarın 
(bugün) İngilterenin büyük 
elçisi Sir Eric Filipse veri
lecektir. Bugün için yeni 
Rayştag hemen toplanmağa 
çağrılmıyacaktır. 

HITLER NE DÜŞÜNÜRSE 
ALMAN HALKI DA 

ÖYLE DÜŞÜNÜYOR 
Berlin, 30 (Radyo) - Ple

bisit neticelerini tefsir eden 
"Berlıner Tageblat,, diyor ki: 

Bu neticeler Almanyanın 
bütün cünyaya verdiği ce· 
vaptır. Hitler bir şey söyle
di mi, Alman milleti bunu 
bnndan başka turlü düşüne· 
mez. Alman topraklarında 
Almanyanın tam hükümra· 
niyetinin yeniden kurulması 
bir adamın hareketi değildi. 
Bütün ulusun iradesini tem· 
sil ediyordu. 

BAY FLANDEN NELER 
DiYOR? 

Paris 30 (Radyo) - Dış 
işleri bakanı Bay Flanden 
kendi seçim çeveni olan Ve· 
zeyajda verdiği söylevde 
Ren durumunu izah etmiş 
ve Almanya tarafından ge· 
niş bir sulh teklif edildiğini 
söylerken, ezcümle demiştir 
ki : 

· - Bugün Lokarno mua· 
hedesini adi ve sebebsiz ve
silelerle bozan Almanya ile 
yapılacak yeni sulh muahe" 
deye karşı Almanyanın gös· 
tereceği riayetsizliklere Ar· 
sıulusal hakim ne olabilir? 
Almanya sulh istiyormuş, 

hemde Fransa ile sulh isti-
yormuş. Sulh istiyorda gayri 
askeri olarak Reni neden 
askerlaştiriyor ve orada tah
kimat yapıyor. . . . .. 
• 
lngiltere 
Almanya ya 

Para nıı veriyor? 
Londra 30 (Radyo) -Bu

rada Almayanın İngiliz ban· 
katarından büyük bir istikraz 
yapacağı söyleniyor. lngiltere 
hükümeti de buna muhalefet 
etmiyecektir. Ancak Alman
yanın Lokarno devletlerile 
anlaşması şart kılınmıştır. 

Resmi çevenler bu bahta 
henüz bir müzakere ceryan 
etmediğini ıöylemiılerdir. 

1 
. . • memege a ıyen azmetmış-

a arı ılerı hareketlerıne de- t• f •1. 1 Al .1 
1 A d 

• ır. ngı ız er manya ı e 
vam a cana a mevkiini iş- F v 

1 t · ı d" İl · b k ransanın arasını bulmaga ga e mış er ır. erı are e- 1 . ça ışıyor. 
. tıne devam eden üçüncü ko- B Ed ııf ·1 · 
lordudan mühim kervan pa- ay ef? . ngıbtefre ımza· 
'k . sının şere ını mu a aza et-

tı alarının ve Dessıe, Adis J'd' o· b v 

Ab b T ··ı- G me ı ır. ,, ıye agırmasına 
a a, sana go u ve o- v k d. . ragmen en ıne pek az ta-

cam yollarının barleşme nok- ft b 1 
1 S k 

. ra ar u uyor. 
tası o an o otayı ışgal et· 
miştir. Sokota yeni bir ileri 12 Tonluk 
hareketinin eşi olacaktır. 

Tayyarelerden birisi Eritre Bomba ! 
drdusu karargahına dönme- Adis-Ababa 30 (Radyo)-
miştir. Somali cebhesinde İtalyan uçakları Jijikayı 
33 tayyare dün Hararı bom· bombardıman ederken hedef 
bardıman ederek askeri he- ittihaz ettikleri noktaların 
deftere gözle görülür İsa· beherine 12 tonluk bomba 
betler temin etmişlerdir. atmışlardır. 

Dünya sulhu 
Nanuna bir davet 
Londra 30 ( Radyo ) -

Dünyanın bugünkü gibi bir 
teklike karşısında kaldığını 
göz önüne alarak Almerika 
ve Japonyanı da iştirakile 
büyük bir konferans vapıl
ması ve dünya sulhuna bir 
esas konması Amerika bü
yük elçisi konuşuluyor. 

Bulgar 
Sarayında 

Bulunan kafasız vü
cudun sırrı keşf olundu 

Sofya - Kralın Varnada
ki Varna sarayı boyanırken 
grçen Kinunsaninin ikinci 
sabahı burada kafasız bir 
cesed. bulunmuştu. Bu cese· 
din boyacı ustası Korginin 
cesedi olduğunu anlamak 
müşkül olmadı. Fakat bu 
kanlı sahnenin sebebi ve fa-
ili gizli kalmıştı. Sarayın ka
pısında duran ve içinde do
laşan nöbetcilerin hiç biri 
bu cinayetin nasıl ~yapıldığı
nın farkına varmamıştı. Bu· 
nunla beraber Korginin ka
fası ne ~ olmuştu? 

Bu sırrın izine düşen Var
na ve Sofya polisleri sırrı 
ancak şimdi öğrendi. Korgi
nin 'çiragı usta~ını kıskaın
mış, sayarın boyacısı kalmak 
emelile ustasının boğazına 

ani olarak bir kama salmış 
samış, öldürmüş, kafasını 
kopararak eski boyacı elbi-
selerinin içinde saraydan çı • 
karmış, cesedi de sarayın 
salonlarından birinin köşesin
de bırakıb kendisinden şüb
he etmiyen nöbetçinin önün
den çıkıp gitmiıti. 

Bir fabrikayı
kıldı 200 ame

le öldü 
Londra 30 (Radyo) Roy

ter Patnadan bildiriyor. 
Bir fabrikanın ani bir su· 

rette çökmesi yüzünden bir 
kaç amele enkaz altında kal· 
mıştır. 200 ölü çıkarılmıştır. 

----'!lwr---
Takdire değer 
Bir hareket 

Başlarında öğretmenlerin
den bay Enver olduğu halde 
şehrimiz yetim lisesi izcileri 
evvelki Pazar günü Burnova 
ve Narlıdere köyüne kadar 
bir tetkik seyahati yapmış· 
lardır. Narlıdere köyünden 
Burnovaya giderken yolda 
75 lik bir ihtiyara rastgel
mişler ve izcilik töreri ica-
batından olarak zavallı ihti
yarın taşımakta olduğu 
odunları ve elindeki sepeti
ni paylaşarak Burnovaya 
kadar götürmüşler ve tam 
izci!iğe yaraşır bir hareket
te bulunmuşlardır. Gençle
rimizi özyürekten takdir et· 
meyi bir borç biliriz. 

Ayni günde Işıklar köyüne 
de uğrayan izcilerimizi Işık

lar köyü baş öğretmeni ta· 
rafından pek çok misafirper
verlik gördüklerini ve bu 
çalişkan öğretmenin köyü 
güzellendirmek için köyün 
ortasında bir havuz yaptır

makta olduğunu göı müşler 
gerek mektebte ve gerek 
köydeki güzel eserlerini gö· 
ren izcilerimiz bu degerli 
arkadaşı çandan tebrik et
mitlerdir. 

31 Mart 

Mühim Radyo Ve Telgra 
Hulasaları 

Jarponlar, izinsiz olarak Borsak limanına girmiş olall 
Rus gemisini müsadere ettiler. Kaptanlar mahkemeye 
rilmiştir. 

§ Romanyadan ana yurda gelmek üzere 11 bin Türk 
deş hazırdır. Bunlar Nisanın ortalarında geleceklerdir. 

§ - Rusya Kamçeya kasabasına gökten düşen tıt 
knç evi tamamen harab etmiştir. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOC>OOC>'OOC~-~lıOOOO>OClOOOOC:>OC>OCllOOOOOOCJOCIOO~ 

Kadın parmağı 
- Baş tarafı 1 incide -

olan bulunan zabıta hiç bir 
tecavüz olmadan milyonerin 
kendi kendine birden bire 
hastalanmasını çok mühim 
bulmuş ve derhal en muta· 
hassıs doktarları çağırtmış, 
doktorlar uzun tedkiklerden 
kan tahlillerinden sonra. 
Kimfley'in f zehirlendiğini 
tesbit etmişler ve has
tayı güç halle kurtarmışlar

dır. 

Bundan sonra zabıta tah
kikata başlamış, genç ve 

Atinada 
Balkan çocukla 

• 
himaye kongres• 

Sof ya 30 (Radyo) -
Nisada kadar Atinad• 
Balkan çocukları billl 
kongresi kurulacaktır. 

kongreye Balkan hiikO 
lerineki himaye cemiyeti 
nin hepsi iştirak ede 
lerdir. 

Madam Ven • 

los nedemi 
güzel hizmetçi kadını tevkif Sofya 30 (Radyo) -
etmiştir. Bu genç ve güzel nadan bildirildiğine 1 
hizmetçinin milyoneri zehir- Vezelosun cesedinin Atİ11 

)ediği meydana çıkmıştır. uğratılmaması yüzündeO 
Zabıtanın tazyiki altında kaların gösterdikler • 

hizmetçi kadın itirafta bulun- yeti teskin için Madalll 
muş, bundan evve Ameri- nizelos naşın doğrudan d 
kanın muhtelif yerinde yapı· ruya Giride neklini bit 
lan haydutluk hadiselerinde metten istemiş ve bu İl 
de kendisinin alakassı oldu- isfaf olunmuştur. 
ğun söylemiştir. ~- -· ~ 

Filhakika, haydudlar haraç verilmezse para istenen 
istiyecekleri milyonerlerin gin bu hizmetçi taraf 
evine birkaç ay evvelinden zehirlenmekte imiş .. 
bu hizmetçi kadını bir aşçı Haydudlar bu hizmetçi 
olarak göndermekıe, ondan vasıtasile gizli bir 
sonra tehdid mektublarını sahiblermiş gibi A:ııe 
yazmakta, ve istenilen para dehşet içinde bırakmıt 

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

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

ve tuh~flıkları 

( Con Cim ) in bir mektubd 
mal olduğunu size pe1' 
kemel ve şüphe ve tere 
edilmiyecek bir şekilde. 
edecektir. :su iş ve ~ 
tim için sizden beş b•11 

lar bir komisyon istiY 
Zane~ersem istediğioı b 
bir übret değildir. il 

Amerikan gazeteleri Con 
Cimin bir bangere yazdığı 

bir mektubu neşrederek et
rafında sütunlar dolusu hika
yeler, tefsirler yazmaktadır· 
lar. Biz bir masalct benziyeu 
macerayıda son derece ihti
sar ederek okurlarımıza su· 
nuyoruz: 

MEKTUBUN SURETİ 
"Bay banker, 
"Kızınızın fabrikator Hos

tonla nişanlandığını gazete
lerde okudum. Bu fabrika
tor dediğiniz adam dolandı-
rıcı ve serserının biridir. 
Amma diyeceksiniz ki " Sen 
nesin, sen de en küstah 
serserilerden, dolandırıcılar-

dan biri değil misin? Hayır, 
Mister Hoston, ben dolandı
rıcı değilim, ben insanlardan 
açıktan açığa ve dolandırıcı
lık yapmağa tenezzül etme
den para çekerim .. 

Ve çok defa para çekti
ğim adamlara bir hizmet 
etmeeğe de çalışırım. İşte 
bugün bu mektubu yazmak 
ve sizi bu hayduda kızınızı 

vermekten mennetmeğe kal
kışmakla size büyük bir iyi· 
lik edeceğimden eminim. Bu 
adama belki yarım milyon 
drahoma da vereceksiniz. 

Halbuki bu adam çok kız
lan perişan etmiş ve çok 
milyonları yolmuş bir serse· 
ridir. Size leffen gönderdi
ğim bazı vesikalar bunun ne 

Parayı göndermezsen , 
meblağı almak için 
faaliyete geçecek ve 
tahsildarlığını kendioı e' 
cağım. Parayı ister1' 

kadar nazik davr d 
tahsil meselesinde o .. ~..,ı 
kabaca hareket etoıe~ 
bilmekliğiniz gerektir· 
da mes'uliyeti ban• 
size raci olacaktır. fA p 
bel damadınız hakkrO 
sin de tahkikat yıP 
için size üç gün Ol 

veriyorum. Üç güne 
parayı seve seve göod 
ğinize ümid eder, s•1 
mı sunarım. ,, A 

c~:ıciJ' 
Con Cimin bu oıelı ,,ı 

alan banger HostO 
kızmış hem gülmilştil· 
bir puro yaktıkta~ tı• 
zile basarak ~usbuı~,ti~ 
çağırdı ve ona u ıt 
tubu nzatarak: 

Al şunu dikkati• 
bana hiç çekinmedell 
söyle, dedi. 

-Sonu yari 


