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ttJ ırıni tutmıyan haberler 
ı.,t':ie .k~Ynanlarından gelen haberler İtalyanın büyü'{ 
k ic bını ınethede ede bitiremiyorlar. Bu haberlere 

. bitk' ederse İtalya orduları her gün Adis-Ababaya 
ijtri b:ç •dıın daha yaklaşmaktadır. İtalyanların iddia 
ili· er >'• Zaferler dolayısile Romada sık sık bayramlar, 

ter t. Pal111aktadır. 
t h,ı/afın Habeş ve İngiliz kaynaklarından gelen ha
li•be ·~ ~aarruzlarının kırıldığını hatta, Ogaden cephe-

N'-ih 'erın İtalyanları püskürttükleri Vehib paşa ve 
~tediu kuvvetlerinin İtalyanlara hakim olduklarını bil-
L. r, 
Qltbiı; . 
._ila 111 ~utnııyau birbirini nakzeden haberler karşı· 
t,,1~ bır hüküm yürütmeğe imkan yoktur. Yalnız 

}Oda ~Çtainin hazin ve göz yaşlarile karışık bir sesle 
ıtrı'•irı.e blitiin dünya devletlerine hitab ederek yardım 
'rı ileti ll~rhrsa, Habeşlerin pek iyi bir durumda olma
. lere ~eaıue varılabilir. Yine ayni kaynaklardan gelen 
~t•ı kR)Jre İtrlyanlar son günlerde kesif miktarda ze
r ~•tı~ı ~dınaktadırlar. Ve zeğirli gaz tehlikesine karşı 

~ ~il lrı\it~.1 °1nuyan Habeşlerde gfıya kullanılması yas~k 
tiltere b 11 harb vasıtaları büyük telef at verdirmektedır. 
l l',,, u ~aziyeti çok yakından takib etmekte ve bil

. a"tilte, R'~lu dolayısile menfaatleri tehdid altında olduğu 
il İlib enın bu işe filen müdahalesi bile bekJenmekte

Qhı,.._ İrla eğer İngiltere Habeşistant iyiden iyiye tuta· 
tİre~iJ·ttJyanın Afrikadaki durumu çok müşkül bir 

~ . 
-_,~~ooc:xx:~oOOOO'ooc~~~-o-~o-o~ooooc-oooocooooooooooooocoo 

~ . NEIST~RLAR? 

~l'tlpada toprak istiyen 
'-, \'letıer, hangileriydi ? 

~"'•ııadll Mond ismin- ' suretiyle Sırp ve Yunan Ma-
. .\t'lap~~ Dıecnıuası bu- kedonyasile, Garbi ·trakya, 
'-'eııaıı 8 toprak istiyen ve Dobrucadan vaz geçme-
bi, y tan devJetler bak- diğini, ve Adılar der.izine 

1 )'lıda ltı neşretmiştir. bir mahreç istediğini zimnen 
ttler ~e ~ayri memnun ifade etmiştir. 
) '-'•kta~•tedikleri şeyler İ tal va 
~~ ha ır, Evvela Al- İtalya ya ge llnce, Garbi 
tiıı J:' hsedilmekte ve Afrikadaki maceraları, İtal-t, "'•ns d 
~ >'lııi O a an ziyade yanın Arnavudluktan nazar-

•6yJ kranyada gizli ]arını çevirdigine delalet 
Qll) enınektedir. etmez. Zira, Arna udluk 1-

~"'i &'aristan talya için mükemmel bir 
~)~ >'tti Ak emniyet vasıtasıdır. İngiltere , •tıiı h vam siyaseti-

Italyan - Habeş Harbının Durumu 
--------"'---- ••OO•+ 

Vehib Paşa Grazianinin 
taarruzunu karşılıyor 
------------ ---OO••OO-------------

Ras Nasibu yanında Vehib paşa olduğu halde 
~on bir ~ayret 2-Östermektedir 

GRAZlANl 
İstanbul 17 (Özel) - İtal

yanlar Dessiyeyi aldıkluını 
musırrane iddia ederken Ha
beşler de Adis·Ababayi teb
tehlikede bırakecrk olan bu 
vaziyetin doğru olmadığını, 
Dessiyenin talyanlar tarafın· 
dan işgal edilmediğini kat'i 
surette iddiada balunuyorlar. 

Jurnal gazetesi ise şunları 
yazıyor: Habeşler rehban 
sınıfı olduğu halde teslim 
olmuşlardır. Dessiyedeki ka-
tolik misyonerlerinin heman 
İtalyanlara hizmete hazir ------· ,,___._ 
Hayyamın 

Bir Eseri İstanbulda 
Bulundu 

olduklarını bildirmiştir. Fran- • 
sız hastanesi de yardim tek
lif etmiştir. N egüse aid iki 
otokar ile Ingiliz konsolosu
nun iki otokarı Dessiyede 
metruk bulunmuştur. Halbuki 
Adis-Ab~ba telgtafına göre 
dış bakanlık bütün bunlaı ı 

yalanlamaktadır. 

VEHİP PŞ. GRAZY ANİ İLE 
KAŞILAŞlYOR 

Londra 16 (A.A) -İtalyan 
haberlerine göre Dessienin 
işgali Adis-Ababanın işgaline 
bir mukaddemedir. Çünkü 
Habeş hükumet merkezini 
şimalde müdafaa edecek ar
tık bir ordu kalmamıştır. 
İtalyanlar motörlü kuvvetle
rile Dessie ile Adis-Ababa 
arasındaki 240 kilometrelik 
mesafeyi on gün içinde kat • 
debileceklerdir. Bu hususta 
İtalyanların elinde !~i yol 
vardır ki bunlardan bırı son 
iki ay zarfında Habeş leva
ziminin naklile bozulmuşsa 
da kamyonlar ve zırhlı oto
mobiller geçebilir. 

Ogaden cephesinde Graz-
yanin giriştiği büyük taarru
zu durdurmak için Nasibu 
yanında Vehip paşa !olduğu 
halde son bir gayret gö3ter· 
mektedir. Habeş askerlerinin 
yüksek mubarriplerine 
mi.im asil şerait altında 

VEHİB PAŞA 
diğer Habeş ordularİnın 
mağliib olduğu bir harpfe 
bu son Habeş ordusunun 
muvaffak olması muhtemel 
değildir. Nasibu da:kendisiJe 
kıyas kabul etmiyecek' de· 

recede silahlı bir düşmanla 
boy ölçüşmek mecburiyetin
de bulnnuyor. 
VAZİYET DÜNKÜNDEN 

FENADIR VE FENALIGA 
GİDİYOR 

İstanbul 17 (Özel)- 18ler 
komitesi Paza?tesine topla
nacaktır. Bay FJanden lngi· 
liz ve İtalyan sefirleri görüş
müştür ve vaziyeti fenalığa 

Güzel olniakta 
Başa beli imiı 

GÜZEL KADINLARI 
HiMAYE KULOB
ÜNÜN BALOSU 

Amerikada güzellikten ti· 
kiyet eden kadınlar, slAI· 
likleri yüzünden tecavtlze 
uğrıyan, yahud gtızellikleri 
yüzünden binbir aıık tara• 
fından iz'aç edilen bdınlar 
bir kulüb papmıılar. Bu ku
lübün gayesi güzel kadınlan 
himaye için .• 

Olur şey değil doğrusu. 

Bu kulüb gllzel kadınlan 
aza kaydetmeğe b\şlamq. 
Kulübün gayesi güzel kadm
ları himaye etmek oldap 
için programını şu ıekilde 
izah ediyormuı: t:ti etın ''.tket ettiğini için Belğika ve Hollanda 

t •t.11 ~•ne rağmen ne is İtalya için de Arna- t 
,,_'-'iı alkan antan· vudluk ayni şeydir. 1 Yunanistanda 

meyyal görmüştür. İtalya ile 
İngiltere arasındaki gergin
liğin hafiflediği haberini 
Roma tekzib ediyor. İtalyan 
murahhasının İtalya hesabına 
müzakeresine girişmiyeceği 
Cenevreden bildiriliyor. Çün
kü İtalya bütün Habeşistanı 

" Azamız olaa kadınlar 
hususi ve gizli teıkilibmız 
tarafından daimi surette kon 
trol edilecek, onlara ıatqan, 

~ 1 ~, t l 
, etli! k 8 atükoyu mu· talya Arnavutluğa musli-
ttl,trıı,t eınelinde olan hane bir tarzda hülfıl et-
~2_anaşmamak mektedir. 1926-27 senelerin- 'f 

1 ·~ de yaptığı ittifak muahede-
~ ~fl l gÖru·· ıen !erinden başka geçen Mart
"lt ta da, bir takım mali imti· 
. Seyahat-- yazlar temin ettikten başka 

1 • • Arnavut ordusu İtalyanın 
' . .. teknik nezareti altına gir-. . 

.. . 
\ 

ıniş, ve Draç limanının in-
şası İtalyanlara verilmiştir. 

~1acaristan 
Muahedelerden en ziyade 

şikayet eden Macaristandır 
ve Trianon muahedesinin 
herçibadabat değişmesini is
temektedir. Filhakika Macar 
lar bu muahede mucibince 
Bürgenlend'ı Avusturyaya, 
Slokvakyayı Çekoslavakyaya, 
Transılvanyayı Romanyaya, 
Batchkayı Hırvatistana bırak 

mışlardır. 

Bu dört yer Macarların 

Alasas Lorenidir. 
İtalya, Macaristan ile son 

zamanlarda bir ittifak mua • 
hedesi imzalamakla hakika
ten müşkil bir vaziyete düş· 
müştür. 

Bir taraftan Almanyanın, 
yayılmasını hukukan ve pren-

- Sonu 4 llnctıde -

ÖMER HAYYAM 
Birçok zamandanberi eski 

Van saylavı Haydar Vanerin, 
dehası önünde bütün dünya
nın derin bir saygı ile eğil
diği Ömer Hayyam hakkın
da araştırma ve incelemeler· 
de bulunduğu malumdur. 

Haydar Vaner İstanbul 
katüphanelerinde büyük ve 
şair ve filozofun ( Elvücud ) 
adlı Arabca yazılmış bir ri
salesini bulmuş, meydana 
çıkarmıştır. 

Avrapa ve Amerikanın 
hayran ve meftun olduğu 

Ömer Hayyamm Türk oldu
ğunu ispat eden daha bir 
çok yeni deliller elde edil
miıtir. 

Kabine durun1u 

BAY METAKSAS 
Atina 16 (Radyo) - Yeni 

Başvekil bay Metaksas kabi
nenin siyasi vaziyeti ile parti 
liderlerinin vaziyetlerini ~u
kayese yapmaktadır. Metak
sas 22 Nisanda proğraınını 
izah edecek ve itimad istiye· 
cektir. İtimat ahrlarsa hüku
metin gidişini tayin edecek 
alamazsa istifasını krala ve
recektir. Bir rivayete göre 
şayed Metaksas itimad reyi 
alamasza kral meclisi fese
decektir. 

istila fikrindedir. onları rahatsız edenler der• 
- Sonu 4 üncüde - (Sonu 4 incide) 

~~ O CfiiiR;;;:.=x, ---------------· 

HALKIN SESi HAKKIN SE.SiDiR 
----------------0000 • 

Bu yurddaşa yardım etmeliyız 
li:"\111 ün muharrirlerimizden bir arkadaş anlath : d 
L.~m - Benim bir komşum var. Karııyakada mey an 

sokağında 19 numarada oturuyor. Kadın biraz meczupça· 
Kendini idaıeden aciz .. Bir dane de sekiz dokuz yaılannda 
bir erkek çocuğu var .. 

Geçen gün evinin avlusunda birdenbire bayılm~ş, ço~uğun~a 
çığlığı üzerine komşular haber almış, bunu baygı~ bır vazı
yeıte avlu ortasında bulmuşlar. K~rşıyaka beledıye dokt.J· 
runa haber vermişler, doktor gelmış. 

-Bayğınlıkta tehlike yoktur. Açlıktandır ve onu biri· 
yen bitlerin hücumundandırl. Binaenaleyh temizlenir ve bi· 
raz da yidiriJirsa geçeri demiş. 
Komşu kadınlar toplanmış bunu güzelce yıkamıtlar ve 

biraz da çorba vermişler. 
Vermişler amma bu komşular bu kadını daimı surette 

ne v1karlar ne de beslerler? Bu kadınm hali ne olacak?" 
Ayoi suali biz de tekrar ediyoruz. Bu kabil zavalblarm 

başını sokacağı bir müessesemiz elbe~te vardır. O halde ba 
zavallıyı sokak ortasında aç ve pislik içinde bırakmıyalım •• 

Halk bu yurddaşı bu halde görmek istemiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
KtsP 



- Salalle 2 ( HaDa. s..ı , 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:!·3~~Ncls 

Hakkı ( Bey ) akşamki rakı 
Hastalann11ş kalmışsı 

Necib, İstanbul zabıtası 
tarafından iyi tanınmış bir 
sima idi; kendisine fevkalade 
bir emniyet ve itimad gös· 
rilirdi. 

Balıkçılar, ağları çekmek 
zamanının geldiğini haber 
verdiler. Hakkı fazla sar
hoştu; bunun için: 

- Kiryeciğim. Ben gelmi
yeceğim. Siz yalnız gidiniz. 
Dedi. 
Hakkıya artık lüzum yok

tu. Maksad ve hareketini 
anlamıştım. Bunun için, hiç 
hevesim ve niyetim olmadığı 
halde bu zahmetli balık avı
na yaloız devam ettim 

evvel Leyli ve validesine 
akşam yedide eve davet 
ettim. 

- Teşekkür ederim. Ye
ğenlerimden birisini bekliyo
rum. istediğiniz mektubu 
bana getirecektir. Eğer ace
le işiniz yoksa, yeğenim ni
hayet 15 dakikaya kadar 
burada bulunacaktır. Liitfen 
bekleyiniz 1 • 

- Eğer mesele 15 daki
ka içinda bitecekse, bekliye
bilirimr Hem de biraz konuş 
muş oluruz. İik söz olarak 
size kardeşçe bir tavsiye de 
bulunmak isterim: Bukadar 
fazla içmeyiniz ! Görüyor
sunuz ki, sıhhatınıza çok fe
na bir tesir yapmaktadır. 

Bedbaht işik içini çekti: 

yüzünden 

- Ben de biliyorum. Fa
kat benim için teselli ancak 
bu rakıdır. leyli benim ol
madıkça ben bu sefil vazi
yetten bir türlü kurtulamı-

yacağım. Leyli, ya beni tam 
şekilde bahtiyar edecek, 
yahud sefalet içinde ölümü
me sebeb olacaktır! Dedi. 

Bu Hakkı bey, Osmanlı 
devletinin esas unsurları 
olan Türklere, Kürtlere ve 
Arnavutlara hiç_ benzemiyor
du. Uzun boylu.. narin ve 
ince kemikli, çekme burunlu, 
beyaz ve mami gözlü idi [*] 

( Arkası var ) 

( • ) Halis Türk olmadığı 
vazifesini suiistimalinden bel
li 1 [ Tercüme edenin ~otu ] 

Bulgar 
Gül yağları nıono

pollaşıyor 
Sofya 16. (Özal) - Hususi 

bir kanunla zıraat okoperatif 
bankası geçen yıl bütün gül 
yağlarını satın almıştı. Bun
ları kendi imbiklerile çeke
rek yüzde 33,66 derecede 
güzl yağı istihsal ve ihraç 
etmiştir. Bu muameleye bu 
sene gül yağı müstahsilleri 
itiraz etmişlerdir. - '!lli:ı __ _ 

Hindistan 
Hindistan ornıanları 
Londra sokakların

dan daha emindir 
Londra münakalat işleri 

polislerinden Gayron tam 
on üç yıl Hindistanda, ıssız 

ormanlarda tehlikeli vazife
ler görmüş, nihayet bir gün 
gene Londraya memuriyetle 
gelmiş. Günün birinde arka
daşlarile konuşurken demiş-
tir ki: Hindistanın vahşi 
aslan ve kaplanları Londra-
nın şoförlerinden daha az 
tehlikelidir. Binaenaleyh gene 
oraya gitmeği tercih ederim. 

Kader gene yardım etti, 
Çok balık çektik, adetim 
üzere bunları Y eniköyde şu
na buna dağıttım. Sabah 
erkenden evime döndüm. ............................................................................. 

iGözüMüZE CARPAN YAZILARİ Saat ona doğru, sivil hal
de Necib ~vime geldi. Ken
disine üç büyük balık ver
verdim ve Leyli hanıma 
götürmesini söyledim ve: 

. ' : ........................................ o+ .................................. . 

- Leyla hanıma söyleyi
niz, bu gün akşam üzeri 
saat yedide v ılidesile bana 
gelsin, çünkü lüzumu vardır. 
Dedim. 

Bundan sonra Necibi Hak
kı beye göndererek saat 
beşte kendisini sef aretbane
de beklediğimi haber verdim. 
Jf'akat, Necib döndüğü vakit 
bana garib görünen bir gö • 
rünen bir haber ~getirdi; ve: 

- Hakkı bey hastadır. 
Eğer kendisini görmek lazım 
ise, evine kadar zahmet ih
tiyar buyurmanızı rica edi
yor ! Dedi. 

Tabii lazımdı; bunun için 
öğleden sonra saat 4 de 
Hakkının evine gittim, ha
kikaten basta ve yatakta idi. 

Gece benden ayrıldıktan 
sonra gene içmiş. Bunun 
için şimdi berbad bir halde 
idi. 

Beni görünce: 
- Dün akşam söyledik

lerimin doğru olup olmadı
ğını anlamak için mi geldi
niz? diye sordu. 

- Hayır, dedim. Dün ak· 
şam söylediklerinizin hepsini 
hakiaat olarak kabul ettim: 
Size haber göndermezden 

iZMİRLi 

Yeni belediye 
vergileri 

- Istanbulda ne yenılik 
var? 

Diye sordukları zaman 
artık bir cevap verebiliriz: 

- Y lni belediye vergile-
ri var. 

Hükumet bir taraftan 
emlak vergilerini yüzde 
yirmi qeş indirirken beledi
yenin zaruri istihlak madde
lerinden bazıları üstüne ver
gi koyması gerçekten bir 
yeniliatir. Gerçi ben de 
belediye reisi olsam muttasıl 
artan bir türlü eksilmiyen 
belediye bütçesini denkleş
tirmek için yeni varidat 
membaları ara ve y-gzde 
doksan, ben de hava :gazı, 
telefon ve elektrik sarfiyatı 

üzerine beş on para zam 
yapardım. Çünki en az ağır
Jık vergi veren tarzı budur. 

Lakin ben belediye reisi-
nin yine yerinde olsam ken
ni kendime : 

- Ben bu dünyaya hep 
bu belediyeye varidat bul
mağa, ıstanbuldan yeni ver
giler almıya mı geldim ? .. 
diye düşünürüın. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 72 

İnan bana Ahıned ben senininı ... 
-----------------0000-----------------
0nu öldürmeğe gelmiş- bire haykırdı : 

tim .. O kahbeye söyle .. Sak- - Koy bakayım o taban-
landığı yerden çıksın onu te- cayı cebine .. 
mizlemeğe gelmiştim .. Sanki Ahmed, derhal emri yerine 
bu dünya bütün geniçliğine getirdi.. 
ve bütün hürriyetine rağmen 
benim için bir zindan dan baş-
ka birşey mi ? · 

Leyli bir facia arefesinde 
olduğunu görünce titredi. En 
müşkil en korkulu zamanlar
da gelen bir cesaretle birden 

Leyla, bu perişan delikan
lıya doğru yürüdü. Onun 
sallanan vücudunu kolları 

arasına aldı. Onun ateş için
de yanan elini şakağına da
yadı ve zabtedemediği göz 
yaşlarile onun saçlarını ıslat-

Bir fıkra anlatayım : 
Bir· bektaşi babası varmış. 
Fıkaradan birisi bir gün 

gelmiş : 
- Bir kaç mangır ? .. is

temiş. 

Baba ilerideki postu gös
terek : 

- "Altını kaldır da iste
diğini al!,, demiş. 

Fakir de almış gitmiş. A
radan bir kaç zaman geç
miş, ayni adam yine gelmiş 

ve tekrar para istemiş. Ba
ba yine ayni şekilde : 

- Postu kaldır da altın
dan ait demiş. 

Fakir de öyle yapmış. Böy
lece ayni adam birkaç defa 
para almıya gelmiş ve pos
altından almış. Son defa 
yine geldiği zaman, bermu
tat Bektaşi babası yine : 

- "Postu kaldır da al!,, 
demiş; fakat fakir postun 
altında bir şey bulamayınca 

babaya demiş ki : 
- Baba efendi! Postun 

altında bir fey yok! Baba 
da cevap vermiş : 

- Tabii bir şey kalmaz! 
Çünki muttasıl aldın! Hiç 
koymadın ki.· 

Bir şelırin tediye kabili-

mıya başladı. Bülend his 
kesilmiş bu tabloyu seyredi
yordu. 

Ahmed başını kaldırdı. 
dudakları onun dudaklarını 
aradı ve buldu.... Şu ande 
her ikisi de ağlıyordu .. Hem 
Ahmed, hüngür hüngür, bir 
sarhoş ağlamasile ağlıyordu. 

Leyli onu temin ediyordu: 
- İnan bana, ben seni· 

. ' nım ... 
O, bir sarhoş inad ve ıs

rarı ile: 

- Onu öldüreceğim .. Söyle 
Allah aşkına nerede? 

- Vallahı yok.. Kumar 
oynamağa gitti .. 

Delikanlı, tekrar Leylaya 
sarıldı. Ona kenetlendi sanki, 
bir türlü bırakmıyordu genç 
kızı .. 

Birdenbire aklına birşey 
geldi .. 

yeti buna benzer. Muttasıl 
alınır da bir şey konmazsa 
günün birinde tükenir .. 

Diyeceksiniz ki : 

- Bir belediye şehirlinin 
cebine para koymaz ya! 

Bilirim onu. Lakin başka 
şeyler yapar. Hayat şartla
rını kolaylaştırır. Ykşamayı 

ucuzlatır. Bizne hayatın pa
hallı olduğunda ve bunun da 
munhasıran vergi ve sair 
tekiliften ileri gelmediğine 
şüphe yoktur. Belediye him
met etse de Istanbulda ha
yat yüzde 10-15 daha ucuz
lasa o zaman halkın teniye 
kabiliyeti daha fazla olur. 

Budan başka şehrin mas
raf bütçesi de işlerimizde 
öteden beri şöküp gelen ka
lem zihniyet ve sisteminin 
yeni ve tensik edilmiş bir 
tarzda değıştirilmesi suretile 
ufaltıls artan para ile arhk 
bir şehirde ziyade maalesef 
bazı tarfları bir harabe man
zarası arzeden güzelim ıs

tanbulu azıcık düzeltmeye 
imkan bulunurdu. Şimdilik 
qütün bu söül;}rin alakadar· 
nezdinde müsbe bir tesir 
yapaçağını ümit edelim, 

(Tan B. Felek) 

- Oğlum nerede? Dedi. 
Onu gündüz doya doya seve 
seve öpemedim. Onu bana 
gösterin.· İstiyorum .. Yavru
mu, ciğerparemi görmek is
tiyorum.. Leyli bana bak 
gözlerimin içine bak.. Onu, 
bizim aşkımızın mahsulünü 
görmek istiyorum. Bornovayı 
hatırladın mı .. Hani bir gece 
misafir kalmıştık.. Ha aşkı
mızın meyvesini görmek isti
yorum. Göster onu bana ... 

- Uyandıra"aksın yavaş 
yürü ... 

~eyla bir koluna, Bülend 
bir kolona kirmişti. Sarhoş 
bütün dikkat ve itinası ile 
parmaklarının ucuna basa 
basa yürüyordu .. Zavallı yav
runun kundakta sade başı 
görünüyordu. Sağ kolunu da 
kundaktan çıkarmı~tı. Oka
dar güzel bir uyuyuşu var· 

ı Küçük itilaf 
Avusturyadan 'fen1inat 

İstiyecek 
Belgrad 16 (Radyo) - Bu

rada toplanacak olan Küçük 
itilaf devletleri Avusturyadan 
teminat istemeğe de karar 
vereceklerdir. Bu teminatta 
Habsburg'ları getirmiyecek
leri meselesı de vardır. 

Pasın açgöz
lülüvü 

• 
Otro gazetesi bu başlık 

altında yazdığı bir fıkrada 
diyor ki: 

Pas yılda 22 -milyon ton 
demir yiyor. Yalnız ( dünya
nın en büyük demir inşaatı 

olan lngilteredeki Kurd köp
rüsü için yılda 12 milyon 
kuruşluk boya parası veri
liyor. Geçende Ingilterede 
bir mühendiz bir söylevde 
bulunmuş ve demiştir ki : 

Demir inşaatı pastan ko
rumak için senede 800 mil
yar kuruş masraf yapılmak
tadır. 

Şoför kız 
Berlinli bir kız Liseyi bi

tirdikten sonra :univesiteye 
gikmek istemiş, fakat para
sızlık ;yüzünden muvaffak 
olamamış. Kendisine yeni bir 
fikir gelmiş: şöfer olmak 
ayni zamanda üniversiteye 
devam etmek. 

Bunu böyle yapmış, niha
yet yavaş yavaş gazetelere 
makale yazmağa başlıtmış, 

erkek elbisesi giyen bu kızı 
herkes bir delikanlı sanırmış, 
kadın olduğu öğlenilince, bu 
kız, büyük hayret uyandır
mıştır. Bund<'n sonra otomo· • bilinin müşterileride artmış-
tır. Bu müşterilerin ziyadesi 
iş için değil güzel şoförle 
konuşmak için onun otomo
biline binerlermiş. 

Kız şoförün hiç te kadm 
mü§terisi yokmuş Zira ka
dınlar bir kadın şoförün oto· 
sile gezmeği şereflerine mü
nasib görmezlcrmiş. ihtimal 
onun muharetine de itimad 
etmezlerdi. Maamafih kızın 
da kadınlara ihtiyacı yokmuş. 
Çünkü erkekler kendisine 
karşı cömerd davranır; hatta 
bol bol bahşiş dahi verirler
mış. 

Bundan başka şoför kız 
diğer erkek şoför arkadaş

larından da büyük yardımlar 
görmüş. Bu suretle üniversi
teyi kolayca ikmal ederek 
şoförlük hayatından aristok
rat hayatına atılmıştır. 

dı ki... Ahmed, çıldırıyordu .. 
Haykırmağa başladı: 

- Yarabbim ne güzel uyu
yor bu böyle... Kimbilir be
raber olsak daha ne güzel 
uyur ... 

Orada bir sandalyeye 
oturdu .. 

Ona: 
- Kalk, git! Diyemiyor

lardı.. Çünkü o : 
- Bekliyeceğim muhak

kak surette bu gece öldi:re· 
ceğim! diyordu .. 

Vaziyet cidden tehlikeli 
bir halde idi.. 

Leyla ile Bülend yalvarı

yorlar yakarıyorlar : 
- Allah aşkına haydi git! 

Diyorlardı. 
Fakat inadı ve ısrarı daha 

ziyade artıyor, sırnaştıkça. 
sırnaşıyordu .. 

Nihayet Leyla birdenbire 
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Sarhoşlu 
Rekoru kıran 1' 
Sarhoşlukta rek0'°t 

Ingiliz kadını Eliz•'' 
dır. Bu kadın bugoııe 
Londra mahkemesi b 
200 kere ·çıkmış ve 
iken yapılan Elizavet 
şındadır. 

Babalarıll• 
••• 
Ol düren 

. t e iki kız berae 
Yugoslnvyanın PU• 

şehrinde gece balta 
balarını öldürmele 9 

mahpus iki kızkardet 
kında ceryan eden ~ 
me gi~li tululmuştu. pe 
ceryan eden bu ıııub 

d r• bu kızlar hakkın a tıt 
dehi istemiş ve alııı1t 
nayetin olduğu yeri 
keşfetmiştir. Netice 
kızın beraetine ka~a~İf 
tir. Bu işin iç yüzu 
öğrenilememiştir. 

Askerlik 
Şubesinde~ 

YEDEK SUBAY y~J.. 
CEK KISA HlZME'fL 

AİD e 
- 1 Yedek sub•Y y 

cek kısa hızmetiiJerde' 
doğumlu ve bunlarla 
mele görenler ve dab~ 
velki doğumlulardall ~ 
mühtelif sebeplerle ge 
mış deniz fınıfuıdall 
s 5 ıflara ayrılmı_ş ol•~ 

l. e, .. 
yalnız askeri eh ıy 

9
3' 

olmıyanlar 1 mayıs 
rihinde yedek suba~t' 
komutanlığı hazırlık 
da bulunmak üzere 
dileceklerinden ,24 t 
936 ğününde hüvıye ') .,, 
nı (nüfus tezkeresı . 
tep şebadetnameler• Jel' 
berlerinde olduğu b• 
beye müracaatları. 

- 2 Tam vaktinde 

subay okulu k0:..ı 
hazırlık kıt'asında ,· -' uo 
yanlar hakkında k•01ııll' 
amelenin tatbik 0 

ilan olunur. ~ •· 
A.s ş .. 

Yrb· 
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~-~1tlt...tt>+*ı:ü:>t:1c~:1c:tc~:ü~ T b kk 1 f-1 : İşte dünyanın en büyük tenoru )t aşra a 8 ve esna arının: 

BENJAMİNO GİGLİ ~ 1\1 d •kk t • ' (YOLCULARA KOLAYLIK) 
lşteen sevimli yıldız » ı'' yazarı l a ıne 

Ve .~AGDA SCHNEIDER ~ İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
nı ayet beraber yarattıkları güzel filmlerin en üz ult ı lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

Güven, çabukluk, temizlik 
Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ZİNET , , 7 b ! e )+ ' müşterilerimin sıparışlarım yeni adresime vermelerini sayğı· 
vn~utma en )f. Iarımla bildiririm. 

A l >+ Güzel İznıir bisküvit fabrikası sahibi 

garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassaJarıdır. 
şk lllüzik ve dünyanın en büyük tenorunun okuduğu ~ İstanbullu İsınail Hakkı 
8 en güzel şarkılar )t ~*:lc:lc:lc.*.1c.1c:lc:A::ldcbbt1c1c:bbfc *>f.1c*1c" 
llakşam 9,15 seansında ~; D·O TOR » Sac Başta 

' l:tl Büyük Gale müsameresi olarak ! = A. Kemal T onay 
C..ı 'l.amra • d )t tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

fi sınemasın a,.. = . hastalıklar mütehassısı ~ 
............_ Say l · b Ik kd it +c Basmahane istasvonu karşısındaki Dibek sokak başın· \& -..........__: ın zmır a ma ta im edilecektir iV "" J " 

Yalnız bir süs değildir. Daha 
önemli olarak sağlığımızlada 
ilgilidir. Onun için onları 

korumak iki taraflı borçtur . 

C SEANS L · )t fC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
~ llnıarte p - SAAT ERI - )t akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
~~ J.fergün 3 ~za; s;;~ ı; de başlar )+ ~ Müracaat eden hastalara yapılması Iazımgelen sair 

i Ş T E 

Ferit Saç Suyu 
:ı~~~ ' ' ' e :; • ~ t( tabliJat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta· ~ 

~,.CJS:Jt;~,.C::~'IC'lt~~)/:~~ +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )4. 
size bunu kolayca temin eder 

KEPEGI Y9K EDER 
At 1 . d +c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

e yemız e: f<)/:~:\Cll=:J~ x~~'tt)l:P.t>.C'1C)$'.~J/=~~J!C'lC~'ıt:>$)t 

~~~~n Basri e~bise fabrikası 
Uracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-E GE ·H· 
R E KLA Nt ı f 

H ·F 

.\,k. ~edeli Nakdi Efr~.dına 
~~tak ij1 

elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmeık üzere 
1iltla,.1nı \/SAN BASRl elbise fabrikasına diktirebiliı siniz, 
~Uesse ız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
~ ik:~~ uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa

~sındandır. 

-----------------------------------
~e , içenler bilirler 

r ~ eni~· ı ı · · ı ı 'tni ı, 1a yatınızın zcv nnı. sı 1 1a tınızın 

Alınan Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

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

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~lağazasında binbir çeşit eşya var 

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

~··);rette korunmasını temin edecek ancak 

~ilk sel, Kabadavı ve Billur Miişterik-;:inc gösterdiği kolaylık \'C yaptığı 
~ darıdır. JI JI. •ı l tatlı nıuanıclc ile 
~~~~ı~~~~~ lYJl rvon ar herkesin sevgisini 

·· ~ 'J' kazanan 

~sar 
BUGUN ro 

SİNEMADA Telefon 
2394 

[•} 

3 Büyük filın birden 

1 - Maceralar Kralı 

1 
1 
1 Buk Cones 

C\ Kahramanlık • Feda karlık • Filmi 

.(; -- E: • M ı•k Hazreti Slr e 1 e - Hayatı 
12 kısım büyük tarihi film 

~ı()reı , 3 - Çıplak Kadın 

Musanın 1 
1 
1 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru· 
retten kurtararak 
refah ve saadete 

D<löküln1enin ()nüne 
1 

Gecer . 
SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FERİT 

Şifa 
Eczanesidir 

·-

~m~~~~S~riamri~~~!~~~~rim~~ 

~ TA vv ARE: TE~i~?N m 
~ BU GUN R 

1 Königsmark 1 a ~ 
~ Elissa Landi · Pierre Fresnay • Jean Lodge - Jean E 
~ Maks . j. Yonel • J . Debucourt . Georges Prieur . ~ 
~ Andre Dubssc gibi tanınmış Fransız artistlerinin tem· E 
~ sil ettikleri büyük ve ince bir aşk romanı • 
~ . ı ~ Sarayların lçyüzü • Taht ve Taç yüzünden yapı an • 
~ Cinayetler 
~ AYRICA 
~ F O K S (Dünya havadisleri) 
~ ( T" k .. l" ) ~ ur çe soz u E 

Constans Remi tarafından temsil edilmiş bü· [t) kavuşturmuştur. 
öuli yük aşk filmi ~ 1 

lJt YE : Büyükler 15 küçükler 10 kuruştur. ~ A D RE S: 

~ Dikkat: Bu film uzun olduğu için seans saatları şu E . m şekilde tertib edilmiştir, ~ 
~ Hergün 14-16-18,30-19 fe1 

~ [+] Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 
~~~~~~~~~ HAYRİ AKDÖLEK 

~ Cumartesi Pazar 12 de başlar. [!l 
~~~~E~m~~r!lfi~~~~~smsm~aas 
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1000000000000.X>Oı>OOOOOI~~ 
«Belediye garaji» na-

lngiliz sabrı tükeniyor mu nunı istismar 
Otobüs ve kamyonların 

hanlardan uzaklaştırılarak 
Basmahanede bir kaç kişi 
tarafından büyük garajda 
baranmıya başladıktan sonra 
bazı açık gözler otobüs ve 
kamyon sahiplerine "başka 
garaja gidemezsiniz, Basma· 
hanedeki (belediye garajı) 
na gitmeğe mecbusunuz.,, 
gibi sözlerle belediye namını 
istismar etmeğe koyulmuşlar. 
Bunun ne derece doğru ol
duğunu belediyeden öğren
mek istiyen alakadarlar, böy
le resmi bir garaj bulunma
dığı haberini almışlar ve bu 
alakadarlardan biri bize tele
fonla: 

- Belediyenin böyle bir 
ıarajı olmadığını ve onun 
adından istifade etmek isti
yen açık göz bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Şarbayın teftişleri 
Belediye reisi bay doktor 

Behcet Uz dün Soukkuyu
daki Değirmen dağı gazino
sunu görerek hazırlıkları 
gözden geçirmiştir. 
Şarbay oradan karşıyaka 

ço ... uk yuvasına gelerek yu
vayı teftiş etmiştir. 

Çoban çobanı 
öldürmüş 

Çeşmenin Alaçatı nahiye
sinin Germencik köyünde 
Çoban Ahmed oğlu Seyfet
tin ile gene Çoban Mebmed 
oğlu İsmaiJ arasında hayvan 
meselesinden çıkan bir kav
dolayı lsmail Seyfiddini gıra 
tüfeği ile göğsünden urarak 
öldürmüştür. Katil tutulmuş
tur. 

Vatandaşlıktan Iskat 
Reşmi izin almadan ya

bancı devlet tebaasına geç
tiği anlaşılan lzmirin Alay• 
bey mahallesinde 128 numa-
ralı ev üzerine 13~6 Gergük 
doğnm u yazı!ı Şemseddin, 
1312 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesine göre, Vekili er 
Heyetince Türk vatandaşlı
ğından ıskat edilmiştir. 

1'1ühim konferans 
Önümüzdeki Pazar günü 

lzmire gelecek olan profesör 
Ali Fuad ayni günde saat 
18,30 da Halkevi salonların
da konferans verecektir. 
Konferansın mevzuu "Hu-
kukta ahlak kaidesi, ahla
kın hukuk. üzerindeki tesir
leı i,,dir. 

Sahtekarlık Davası 
Osmanlı bankasından sahte 

bir senetle 5000 lira çal
makla maznun eski Evkaf 

-----------------------~---------------oo.•oo ·~--------------------------------------

Ineiliz ve Italyan Gazeteleri Arasında 
IMakale Düellosu Başladı .. 

Roma (Radyo) - Lon· : · Yarı resmi Giornale d'lta- ı askeri tedbirler alınması, 
drada çıkan Daily Ekspres lia bu makaleye cevap ve- yahu! Milletler Cemiyetinin 
gazetesi yazdığı bir maka· rerek diyor ki : yıkıldığını kabul edilmesi 
lede f diyor ki : "Tsana gölü Ingiliz gölü lazım geldiğini söylemekte-

"Tsana göü şimdiye ka- değil, öteden beri bir Habeş dir. . . 
dar bir İngiliz gölü id.i, ge- gölü idi. Nil nehrinin mec- T:ıbuna gazetc~ı bu ma-
ne öyle kalmalıdır. Jtalyan b kal.y cevaben Mılletler ce-

rasını değiştirmek gibi ir · · · l d 
askerleri bu gölün kenarına mıyetını~ son zama!1 ar ~ 
vanmışlarsa lngiJiz gemileri tasvvur yoktur. Fakat bize esas~ nuf~zu k4almadıgı~ı-M. 
Süveyş kanalının medhalin- karşı tehditte bulunurlarsa E.~e~ın ehnde alAet ol~ugunu 
dedir. ltalyan askerleri bu mukabeleye hazırız.,, s?y(ıyerek askt:rı ze~rı ted-
gölden çıkan Nilin mecrasını Diğer saraftan Daily Te- bırlere yalnız Meksıka ~e 
değiştirmeğe kalkarlarsa in- legraph gazetesi yazdığı bir Rus.<anın . taraftar oldugu 
giliz gemileri Italyaya git- makalede bugünkü vaziyet h~kkındakı haberden bahse-
meğe hazırdır.ti dahilinde ya ltalyaya karşı dıyor. . 
•00000000000000000 

Japonlar Ruslara Gene 
Hücum Etti 

Moskova 16 (Radyo) - Beş silahlı a~ker himayesinde 
yedi de sivil Ossuri adasına gelip odun kes:neğe başla
mışlardır. 1861 muahedesine tevfikan Ruıyaya aid olan 
bu adada odun kesenlere doğru bir Sovyet müfrezesi yü
rümüş, odun kesenlerle askerler kaçmışlardır. Ertesi günü 
odun kesmeğe gelenler otuz beş olmuştur. Sovyet müfreze
sine ateş açan bu Mauçuko müfrezesi arasında bir harb 
olmuş, Mançuko müfrezesi kaçmıştır. 

Dileğimize cevap Mayısta 
Verilecek 

Isanbul, 16 (Özel) - Hükumetimizin Boğazların tahkimi 
verdiği notaya, alakalı devletlerin Mayısa doğru cevap 
vermeleri muhtemeldir. Başbakan ismet lnönü'nün Kamu
tayın yarinki toplantısında Boğazlar notası etrafında mühim 
beyanatta bulunacağı söleniyor. ' 

Berlinde Büyük Şenlik Var 
Berlin 16 (Radyo) - Yarın Hitlerin yıldönümüdür. Şere

fine askeri merasim yapılacaktır. Geçid resmine Lütün 
üçüncü kolordu iştirak edecektir. Seriinin en büyük caddesi 
olan Şarlotenburg halka kapalı kalacaktır. Bu cadde üstün
de baştan başa kürsüler kurulmuştur. 
• 
Italyan ordusunu dorduracak 

Bir lcuvvet yokmuş 
Roma 16 (Radyo) İtalyan gazeteleri İtalyanın hı!\rptaki 

vaziyetten bahsederden( Popolodi Roma ) diyor ki : 
Altı aydan . beri Gen evrede mantıksız usullerle aranan 

hal çaresini ordumuz bulmuştur. Bu suretle mesele kökünden 
halletmiştir. Ne zecri tedbirler deliliği nede Italyaya karşı 
kudurmuşluk bunu değiştiremez. 
Şarki Afrikada akıtılan İtalyan kanlarından bir damlasının 

bile boşa gitmemesine İtalyan milleti bakmaktadır. 
"Mesajero,, gazetesi de: Anlaşılıyor ki ne 13 ler, ne de 

18 fer Badoglio ordusunu totamıyacaktır. Diyor. 

Erkanı harbiyeler gizli gizli 
ko.nuşuyorlar 

Roma 16 (Radyo)- Londradaki lngiliz, Fransız, Belçi~a 
erkanı harbiyelerinin gizli müzakerelerini anlayamıyan İtal
yan erkim harbiyesi bu müzakerelerin ya boş ve yahud 
pek ciddi bir zemin üzerinde cereyan ettiği kanaatindedir· 
ler. Tribona gazetesi diyor ki: 

Fransız 
Gazeteleri Ne 
Oüsünüvor? .. ., 

Istanbul 17 (Özel) - Fran
sız gazetelerinin bazıları ln
gilterevi bazıları da Italyayı 
feda etmek lazımdır diyorlar. 

İtalyan - Habeş 
- Baş tarafı 1 incide -

Cenevre 16 ( Radyo ) -
ltalya murahhassı bay Aloizi 
sulh müzakereleline girişmi
yor mütarekeyi iki ordu ku
mandanları kendi aralarında 
kararlaştırsmlar barış şartla
rını da onlar tesbit etsinler 
diyor. 

BU ŞARTLARI NEGÜS 
REuDEDIYOR 

Cenevre 16 (Radyo) -ftal-
yanm barı şartları şunlar 
olduğu burada söyleniyor: 

1 - Mütareke müzakere
leri iki duşman ordu kuman
danları arasında yapılmalıdır. 

2 - Sulh müzakereleri 
Cenevre haricinde ceryan 
etmelidir. 

3 - Habeş ordusunun 
yaniden toplanmasına mani 
olmak için tedbirler alınma· 
lıdır. 

Necasi bu şartlan kabul 
etmiyor. Zira o Cenevreden 
ayrılmıyor. 

Ne İstiyorlar 
- Baş tarafı 1 incide -

sib itibarile doğru bulmaz
ken, Macaristanın ·eski top
raklarını istemesini tasvib 
eden mahiyette bir ittifak 
aktetmesi, Düçeyi güç cevap 
bulacağı müşkil bir suval 
karşısında bırakacaktır. 

İspanya 
memuru Nacinin muhakeme
sine dün Ağırceza mahke-
mesinde devam edilmiştir. 

KA-rlLIN IDAMı iSTENDi 

Eğer müzakereler simllik ise İtalya için de İngiltere için 
liavadır E~er ciddi ise İtalya zecri tedbirler ortadan kalk
madan bu ciddi işe karışamaz. 

0000000000000000000000000000000o 

İtalyanın Habeşistanı zap
tetme.Ş halkması. İspanyayı 
da uyandırmış ve İspany da 
saha itibariyle !ehemmiyetsiz 
görünen bazı tobrakları Fran
sadan listemeğc kalkmıştır. 

Alsancakta bakkal Sıtkı 
ile Sabihayı tabunca kurşu
nu ile öldüren Niyazi oğlu 
makinist Şükrü hakkında 
verilen kararnamede ölüm 
ile cezalanması istenmiştir. 

BALMuMU iSTiYORLAR 
Berlin Türkofis şubesinden 

İzmir şubesine gelen bir ya
zıda Türk balmumlarına AJ
man piyasalarında fazla ta
Jeb olduğu bildirilmekte ve 
alakadar firmalarımızın tek
lif teklif yapmaları tavsiye 
eı dilmektedir. 

Sergiye j Fransızlar 
Gelecek, nıaJ getirecek- i\1üştcnip davranıyor 

]ere büyük tenzilat Paris, 16 (A.A) .- Fran-
sız siyaseti Afrika ihtilafında 

Nafıa Vekaletinden gelen 
bir e.ı.irde panayire gelecek 
ve mal getirecek olanlara 
büyük tenzilat yapılması em
rediJmiştir. Bu tenzilata aid 
Jistelerder de gelmiştir. Bun

lara göre 25 Ağ · stostan 17 
Eylüle kadar Halk devlet 

demiryollarıadaa yü7f~ elli 

Avrupa vaziyeti fenaJaştıra
bilecek olan herhangi yeni 
bir tedbirin alınmasından 
içtinabı istihdaf eylemekte
dir. 
~:"'\ı,ıo"lı,~ ............... ., .... ~ ... 

tenzilatla istifade edilecektir. 
Panayır için bilet alanların 
85 kiloya kadar eşyası da 
par asız nakledilecektir. 

Bunlar şunlardır : 
Evveli Rifin cenubunda 

bir iki kabileyi tahtı idare
almag için hududta ufak bir 
tashih, 1934 de işgal edilen 
Yfui ile Rio de Oro ara
sında ufak bir koridor ve 
gene Rio de Oro ile Ma
uretanie arasında bir hudud 
tashihi, ve Kanarya adasın
daki balıkçılara bir melce 
temin etmek için Aguere 
yarımadasına bir lrmant 

lskelei:let 
KuyusıJ,,, 

Yazan: MARSEL ALLEN - 5 _:::-, 

Kaplan genç kızın önüne bir n1ektub 
kağıdı koydu ve ... 

- Ne yapmak istiyorsan Eğer direktifi harfi barfİ"ıi 
çabuk yap, sana mani olan tatbik etmiş olsaydı, gedd. 
yoktur ! 1 baba gerek oğul R~d dOll -

- Ben ancak emir veririm, elimizde olacak hız de olr. 
emir almak aderim değildir 1 vurgunu rahatça yapmıt -_.it 

- Pekala emirlerini bek- caktık. Sen "Paspartu,, ~ 
, k -r Jiyorum f Haydudlardan ço ., .. 

b. d . h .. t" lü 111• - Masaya yaklaş ve söy- ır a am sıya or u 
Iiyeceklerimi yaz! ya yaklaştı. kkıll 

Ki k .. t" l" asaya - Para kasası ha er, ara or u u m .. v • 

k neler ogrendın?. .-11111 daha fazla ya laştı; masa A I d v o"re blP"'" 
- na ıgıma g ·.ati 

üzerinde kağıd, kalem ve k kırmak ıy-para asasını ~ 

mürekkeb vardı. teşebbüse girişeceğioıiıcr: 
Kaplan genç kızın önüne ihtiyar Rud haber al~ 

bir mektub kağıd koydu ve: Daha doğrusu bu ba df' 
- Söyliyeceklerimi yaz 1 • kendisine veren olol art 

Dedi. tur. Gene anladığıma ~ ... 
" Sevgi!im Lüsyenl ihtiyar Rud, kasanın 111°..,Jı .. 
Fakat Kler, elini kaleme viyatını başka bir yere ,.ı 

dokundurmadan: ledecek, boş kasaya keO. ,. 
- Lüsyen sizin esiriniz girecek ve birini bekli1 

değil mi?. Diye sordu. cekti.~ ,ır 
- Hayır, henüz esirimiz - iyi. Yalnız bu bıt ~ 

değildir; fakat senin mektu- ların kati şeklini öğr~aec fi 
bunu aldığı anda esirimiz ve bana bildireceksıD 
olacaktır. sonra.. _,t. 

- Fakat ben böyle bir - Sonra?. Ne yap 
mektubu Lüsyene yollamıya- lizımgeleceğini söyleridl·· t• 
cağımf Kaplan ayağa kalktı; ~ 

- Kaplanın emirlerini efradı da kendisini ta 
yapmaktan istinkaf mı edi- ettiler? Kaplan: .. _ .. la 

- Sizi burada daha fP"'" yorsun? _.., 
- Tabiif tutmak istemem. Bu. I~ 
- Pekala. Israr etmem. kız, korkmadığını sarih dol" 

yerinize oturabilirsiniz... rette söyledi, aşkolsuıı ~ 
Ki b. d . .. d" rusu! Bu kızı korku ,_. 

er, ıraz iışun u; son- muvaffak olana da aıko.......-
ra, kararını vererek biraz 

diyeceğim. ) 
evvel kalktığı koltuğu tekrar ( Arkası var 
oturdu. 

••• 
Bu korkunç salonda yeni

den bir mezar sükunu hü
küm sürmeğe başladı. 

Bu sükutu gene Kaplanın 
sesi bozdu ve: 

-"Karga,,! dedi. 
Çete efradından birisi, 

hiç bir söz söylemedan 
kalktı ve kara örtülü masaya 
yaklaştı. 

Kaplan: 
- Söyle bakalım 1 Dedi. 
- Bana verdiğin emir 

"Kurd,, u takib ettim. Zabıta 
tarafından sa tın alındığını 
tesbit ettim. 

Sonra? 
- Bir daha bize hainlik 

edemiyecektir! 
- İşini nerede temizle

din? 
- İhtiyar Rud'un evinin 

kapısının önünde 1 
- Girerken mi, yoksa çı

karken mi? 
- Çıkarken. Fakat ihti

yar Rudu göremediğine emi
nim. Çünkü bu ihtiyar düş 
manımız birkaç gündür evin
değildir. Fakat belki hır 
mektub bırakmışhr. 

- Pekala sen yerine git. 
" Yaban kedisi ti sen gel. 

Diğer bir haydud ortaya 
çıktı. Reis : 

- Söyle bakalım ? Dedi .. 
- " Kont ti emrettiğiniz 

veçhile Kleri getirirken oto
mobil içinde temizlendi. 

- Cesedini ne yaptık ? 
- Yüzüne kızıl damğayı 

vurduktan sonra yolun orta
sına attı. 

- Bu kıymetsiz, Jiyakat
sız arkadaşın layık olduğu 
işkencedeıı mahrum olarak 
ölmesine çok miltee11Himl 

Çemberliyll 
Prağda 511 
Prağ 16 (Radyo) - °' 

Osten Çemberlayn, çek Si" 
lovakya cumur reisi Ptf. etf 
nesin misafiri olmak o~.
Pazartesi günü buraya 1 
cektir. 

Güzel olıııa" 
- Baştarafı 1 incide ,,

hal cezaya çarpılacaktır· d•t 
Kulüb kendisine ,ar• t.:t 

• • .. P"" 
mcnbaı temin etmek 1~01' 
balb vermiş.. Bu p" 
bütün güzel kadınlar b,ıo 
vetli olduğu için fi 
çok kalabalık ol111Uf~ 
büyük bir varidat t ~ 
etmiştir. Etmiştir allllll~ 
baloda da bir çok lıll' 
kadınlar bir çok er~:~ 
tarafından gene !• i1"' 
tdilmişler, gene biobır 
aşk ile karşılaşmışlard!b•~ 

Bu g~zel kadınlar bl .. ~ 
kendi kulüblerindeki :.,~ 
bile rahat edemiyece ol, 
anlamışlardır. Güzel .. ,.,•· 
da başa beli imit dol ti 
Çivi Fiat~~ 

0
, 

Neden yükseJtıhY ,dl' 
Şehrimizde çivi idlal ·tib'" 

bir fabrika 4 Mattao lt-ı'. 
ren çivi fiatlerini yük•' ~ 
ti. Tahkikatımız• g3~'~ 
den itibaran çivi f•~,ı ~ 
beher numara için çu dV-
şına on beşer kurllf ~i" 

d·ı . t' !! ef _,,. .. zamme ı m"iş ır. b,..--
inşaat mevsimi 01111.•~1 fi'~ 
bile bu sıralarda çı\fk ~ 
rinin sebepsiz yil ~il".: 
alakadarların nazari 
celbetmiı ve tetkike 
mıtbr. 


