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F='ransızlar 
Alman hududuna 
Asker 
yığıyor 

Siyasi müzakerelere dair tafslldt 
4 üncü sayfamızdadır 

OOtYlır şey cdleğDU R 
~._--. ~ ,.,. ~ --.......... ~ 

Tevfik Rüştü 
(paşa) oldu ?l 

Hele şu meşhur lngiliz gazetesinin 
devirdiai çama bakın~ 

Pa!;a) yapan Newa Chronicle gazetesi
nin bugün gelen nüshası. 

Niyuz Kronikl isimli İngilizce 
bir gazete elimize geçti. Bu gaze
te lngilterenin merkezinde çıkma
sı itibarile münevver bir kütle ta
rafından neıredilse gerekti. Fakat 
ne görsek beğenirsiniz? Dış Ba· 
kanımız ''Tevfik Rüştü Aras,, ın 
siyasi p.hsiyetler arasında bir res
mi var. Ve bu resmin altında da 
"Tevfikpa.ıa,, yazılı .•• 

. ~Devanu 4 üncütk), 

umumi harpte Alman tahtel bahirlerinin batırdıklaTı vapurlardan birinin dehtet venci tClu&ubu 

Bir lngiliz muhafazakar mebus, Avam 

Kamarasında ifşa etti: 

lngiltere, bir şua ile 

Düşman tahtelbahirlerini 
Torpll endahtı hududuna girer girmez 

Derhal mahvedebilirmiş ! 
Londra: 17 (A.A.) - Avam Kama• 

raamda ahriye blı~n mliiik::.:.e:.:res":.!ı:~"Wi~......,...,_ 

srrasmda Muhafazakar saylav Dechair, 
demiştir ki: 

Büyük Britanya denizaltx gemilerine 
karşı reflektör şualar sistemine istinat 
eden gayet müessir bir silaha maliktir. 
Eğer bir denizaltx gemisi, diğer bir ge· 
miye torpilini atmak için icabeden mesa 
fe dahiline girerse derhal bu şualar al· 
tında imha tehlikesine maruz kalır. Di· 
ğer taraftan amirallik, hava taarruzla· 
rma karşı limanları çok müessir bir tarz 
da müdafaa için yeni tipte gemiler hazır 
lamıştır. 

Acaba palavra mı ? 
HABER: 
Bu sözlerin İngilizler tarafından sav 

Eski acı hatıralar yüzünden lngilizleri hala dü§ündüren 
yepyeni model bir Alman tahtelbahiri. 

rulanbir bIBf~ma~ ilitimalidevar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dır. MalUm olduğu üzere, İngiltere, harp s •• 
için hazırlıksız bulunduğunu hissetmek- ur elJlJapaşa 
te ve teslihatr son derece ilerliyen ra• 

kiplerinden korkmaktadır. Bunun için, .e_abrı'kasınzn ~00. 1.ŞÇl·S·l·. 
son zamanlarda hararetle hazırlanıyor / · ~ U ~ 
Muhafazakar bir mebusa bu çeşit bir 

söz söyletip dostu düşı:nanı tereddüde işlerine devam etm~mekte maalesef 
düşürmek için ''balon uçurmuş., olması ısrar ediyorlar 
da çok muhtemeldir. 

Bunu teyit eden bir hadise de, İta! · Buna sebep, kırk beş günden beri 
yanlarm Habeş harbi başında, Markoni· paralarının verilmemiş Olmasıdır 

;~~ı;:;~:~;~d;~nı;,:.~·:~::~di:.~::.~ M üdi riyeti n kapıya a sbğ ı il an da 
tı. Halbuki bir şey çıkmadı. ameleyi müte'essir etti 

Şirket Süreyyapaşa mensucat fabri-ı 
T r a m vay k.ası işç~~eri~in ha.ft~ıarda.nberi bi: 

• • · • • rikan yovmıyelerının verılmemesı 
ucretını üzerine çalışmamaya karar verdik-. t• lerini ve fabrika müdürü Hayrinin 

arttırmak ıs ıyor vaadi karşısında tekrar işe başla
Tramvay ıirketi yeni mukave

leler yapmak üzere Nafia Vekale
tiyle yeniden temaslara girişmek 
İçin Ankaraya bir heyet göndere -
cektir. 

Heyet şirketin Belçikadaki 
sermayedar grupu azalarından 

teşkil edilecektir. Bunlar bu ay so
nunda şehrimize gelerek şirketin 
senelik toplantısında bulunduk -
tan sonra Ankaraya gidecekler -
dir. Şirketin Nafia Vekaletine ya-

/ , (.Devamı 2 incideı 

dıklarını dün yazmıştık. 

Bu sabah öğrendiğimize göre 
yekunu 600 e varan işçiler yeniden 
çalışmama kararını vermişlerdir. 

Bu karar şu sebepten doğmuştur: 
işçilerden gündüzcüler · dün 

fabrikada çalışmışlar, gececiler de 

Balattaki kahvelerde oturarak iş 
başı saatini beklemişlerdir. Ak
şam üstüne doğru fabrikanın dış 

kapısına bir kağıt yapıştırılmıştır. 
Bu kağıdın başında fabrikaya iş
çi ~ocuk alınacağı yazıldıktan ıon,-

ra ameleler hakkında da şöyle bir 
kayıd vardır: 

l§b<l§ı yapmak isteyenler eski 
§artımıza göre gelip çalışabilirler. 
istemeyenler de çalqmıyabilirler. 

Bu kağıdı okuyan işçiler: fab
rika müdürünün sabahleyin verdi
ği vaadinden döndüğüne kail ol
muşlar ve aralarında görüşerek 

greve devam kararını vermişler • 
dir. Bu karar üzerine saat yedi bu. 
çukta işbaşı yapacak olanlar fab 
rikaya girmiyerek evlerine gitmiş
ler, kahvelerde oturarak vaziyet 
etrafında görüşmüşlerdir. Bu sa· 
hah erkenden iş alacak olanlar 
da fabrikaya gelmemişler ve ge
cecilerle birletmitlerdir. 

(DeVCU!U Z ind4el 
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ovyet- ür 
dostluğu kut ulandı 

Türk Dışbakan vekili : 

"Türk - Sovyet dostluğunun istik
baline emniyetle bakabiliriz,, 

16 mart ,.şehitleri 
thtffaH B yoğu birinci 

noteri Salihattin 
Hakkında tahkikat devam ediyor 

Sovyet: büyük elçisi: 
"Sovyet Rusya ve Türkiye daha 
mevcudiyetlerinin ilk gününden 
sulh uğrunda mücadeleye baş
lamışlardır.,, 

Karahan. 

Türk - Sovyet dostluğunun on be· 
tinci yıldönümü müna&ebetile dün gece 
Ankarada Dışbakan vekili Şükrü Saraç 
oğlu halkevi salonlarında büyük bir zi· 
yafet vermiştir. 

Ziyafette Ba~bakan İsmet tnönü, ile 
bütün bakanlar, Dışbakanlık erkanı Sov
yet büyük elçisi Karahan ve elçilik me· 
murlan hazır bulunmuıtur. 

Ziyafeti parlak bir suvare takip e~ 
miş, ziyafet sonlanna doğru Şükrü Sa• 
racoğlu ve Karahan karşılıklı nutuklar 
söylemişlerdir. 

Şükrü Saracoğlunun çok samimi ve 
parlak surette başlıyan nutku şöyle de" 

vam etmi§tir: 
"Türkiye ile Sovyetler birliğinin, 

karıııklrk içindeki dünyaya, insaniyetiı 
alçaltıcı ve iğrenç açgözlülüğünün do
ğurduğu adi kavgaların fevkine çıkar · 

mak için takip edilmesi laznngelen yolu 
gösterd~leri o mes'ut gündenberi on be§ 
yıl geçmigtir, I 1 

imanla ve her ıahada ba§anlarla de .. 
lu olan bu mazi Türk - Sovyet dostlu 
ğunun istikbaline emniyetle balanayı 

kabil kılmaktadır. 
Bunıı. derin itimatladrr ki, bizleri 

biribirimize bağlıyan pakh temdit ettik. 
Bu sabah protokolumuz Moskovada le· 
ati olunmug ve bu ıuretle tecrübeden 
geçmi! itimadb İ§ birliğimize on yıllık 
yeni bir devre açılmıııtır. 

Bugün dostluğumuz, inanmıya ve 
ba§Clnnıyn tereddüt eden dünyanın üze· 
rinde bir ıem'hol halinde yükselmekte ·· 
dir. 

Ba kuruculuk eserinin büyük i§çilc. 
ri §erefine kadehimi kaldırırken büyük 
bir heyecan duymaktaym. 

16 Mart Türklüğün bir kara 
gününün yıl dönümüdür. O gün 
lıtanbulun itğali sıraıında düş -
man kuvvetleri, Şehzadebaşında -
ki onuncu Kafkas fırkası karar -
gahında uyumakta olan Mehmet -
çikleri süngüliyerek §ehit etmiş -

lerdi. 
Bu ihtifal her sene olduğu gibi 

bu sene de Eyüpte, kabirlerinin 
batı ucunda yapılmıştır. 

Başta Merkez kumandanı Ge -
neral Fehmi olmak üzere polis 
müdürü, Fatih kaymakamı Şehir 
mecliıi a.zalan, bir bölük asker, 
ve yüzlerce Üniversiteli ihtifalde 

Saraçoğlu hazır bulunmuı, hararetli nutuk -

ları te~il etmektedir. Harbin bugün lar söylenmİf ve göz yaşları dö -

patlanuyacağı dü§Üncesile müteıelli ol· külmüştür. 
maya imkan yoktur. Hiç kimse bu fe!i· Bundan sonra Eminönü Halke
ketin ne zaman başımıza ıcleceğini bile vinde ve gece de Beyoğlu halke -
mez. Harp, içinde bulunduğu bir çok vinde merasim yapılmış, bu mev -
mü~küllerden aıynlmayı ve bunalhcı sı~ zu etrafında konferanslar ve tem
lanblardan kuvvete müracaat ıuretile 

siller verilmiştir. 
kurtulmayı harpde arayanın elindedir. 
Bu harp, onu hazırlayan tarafından •İ· Yukarıki resim, Talebe Birli -
lahlannın icap eden seviyeye geleceğine ği başkanının Şehitler mezarlığın
ve beynelmilel siyaset kuvvetleri araaın· da nutuk söylediğini gösteriyor. 
dairi nnıvazenenin de kendisine müsait • "" 

olduğuna hükmedildiği günce saatte •. Surıye fevkala-
çıla.caktn-. 

SovyatRuayav~TürMycd.Ju~n~- de komiseri 
cudiyetlerinin ilk gününden itibaren • 
ıuıh uğrunda mücadeleye 1>aı1anu,1ar. Memleketimızden 
dır. geçli 

Moskovadn imızalar teati edileliden · 
beri 15 yıl geçti, mes'ut ve ayni zaman• 
da mesai ve mahrumiyetlerle dolu yıl . 

lar. 
Bu 15 yıl içinde yapılan iyi itlerden 

dolayı biribirimizi tebrik ve ayni hızlA 

t.alışmakta devam edecek kuvvet ve e 
nerjiyi haiz olduğumuz hususunda biri .. 
birimizi temin edebiliriz. 

Yeni Türkiyeyi yanılan ve bugün 
mes'ut yıldönümünü idrak ettiğimiz 

muahedeyi illıam eden Ulu Önder Ata· 
türkün sıhhatine kadehimi kaldırıyor, 

yüksek bir devlet adamı olen çok muhte 
rem Başbakan hmet tnönünün ve aziz 
büyük dostum Doktor Arasın sıhhatine 
ve dostluğumuzun &adık taraftarı ohm 
sizin sıhhatinize içiyorum. 

Dolayısile, dün de yazdığımız gibi 
Türk - Sovyet dostluk muahedesi on 
yıl için daha uzatıldı. 

Yaşasın Türk - Sovyet dostluğu! 

Balıkçılık 
enstitUsUnde 

Mühim bir 
suiistimal 

Kont De Mart el 

Suriye fevkalade komiseri Kont dö 
Martel dün akşam Toros ekspresile şeb· 
rimize gelmiş ve gece Semplon ekspre· 
sile Parise hareket etmiştir. 

Kont dö Martel Pariste toplanacak 
ve Fransız mandası altındaki memleket 
lerin mümessillerinin de iştirak edeceği 
konferansa iştirak edecektir. Toplantıda 
bilhassa son Suriye vakaları görüşülecek 
tir. Eski Suriye Başvekili Taceddin de 
bu mesele için Parise gitmiştir. 

Sovyetler birliğinin ıefi M. K-alenin' 
in sıhhatine, Sovyetlcr birliğinin teali 
ve refahına içiyorum. Büyiik Stalinin, 
onun yüksek it arkadaı!anrun, büyük 
ve aziz doıtumuz Litvinofun ve büyük 
elçi hazreti~ bu ckıaın lrutluladığınuz 
muazzam esere yüksek ınhsiyetinizin 

damgasını vuran ve her zaman ve daima 
dostumuz olan ıizin sıhhatinize içiyo· 
rum. Boğaziçindeki balıkçılık cnsti- Kont dö Martelin yerine lıaşka biri· 

sinin getirileceği şayiaları Fransız ma~ 

hafili tarafından tekzip edilmektedir. Bu nutuktan sonra Sovyet büyük el tüsünde maliye müfettitleri yap· 
~isi Karahan, ayağa kalkarak §U vakifa- tıkları teftişler neticesinde, ensti· 
ne cevabı vermiştir: tünün bazı memurlarını ve müdür

'- Bugün tes'it ebnekte olduğumuz l erini, enstitüye ait mühim 
yıldönümünün telkin ettiği derin fikir· 
leri fevkalade parlak bir surette izah bir parayı yolsuz yere sarf etmek-
edcn muhterem Şükrü Saracoğlunun le itham eden bir rapor hazırlıya
ıözlerin.e tamrunile ve şükranla iştirak e rak memurin encümenine ver· 
derim. mişlerdir. Encümen evrakı tetkik 

1920 muahedesinin mes'ut yıldöni.'.- ettikten sonra, büyük bir tomar teş 
münü Avrupanın üzmnde fırtınanın ge kil eden dosyayı müddei umumili
leceğini gösteren kara bulutlar tekrar ğe vermiştir. 
toplandığı bir anda, kutluyoruz. Bütün-- - -------------
dünya, sulh ve cm.niyet meşelesi etrafı 
dn yapılmakta olan müzakereleri heye• 
can ve bariz bir endiıe ile takip ediyor. 

Milyonlarca insanın bu heyecanı ve 
endi~ i tamamı1e yerindedir. Çünkü 
naevzaa bıdısolan şey bir usul veya Mr 
hukuk meselesi değildir. Miinnkaşalıırm 
esasını filen bir dünya harbinin hnzrrhk· 

Vusuf Akçora ihtifali 
Edebiyat fakültesi talebe cemi· 

leti bugün ~aat on yedide E
minönü Halkevinde geçen yıl ö · 
len profesör Yusuf Akçora için ~ir 
ihtifal yapacaktır. 

Tramvay 
ücretleri 

( 8C!§ taralı 1 incide) 
pacağı teklifte timdiki halde gün
delik hasılatın ancak masrafı ko
ruduğu ve bilet ücretlerine u
f ak bir zam yapılması vardır. Şir
ket buna mukabil yeni hatlar yap

mağı teklif etmektedir. 
Şirket ıehirde ıimdiki \l'aziyet

te aktarma biletleri ihdag etmenin 

imkanı olmadığını ve mıntakala -
rm İstanbul - Beyoğlu olmak ü
zere iki kısma ayrılmasiyle bunun 
kabil olabileceğini söylemektedir. 

Beyoğlu Birinci Noteri Sala -
hattinin Birinci Sulh Ceza mah • 
kemesinin karariyle tevkif edil -
diğini yazmıştık. 

Adliye müfetti§lerinden Ek -
rem ve müddeiumumi muavinle -
rinden Sabri dün buna ait tahki -
katla meşgul olmuşlar, Birinci 
Noterliğin müşterilerini gözden 
geçirmişlerdir. Bu yüzden dün 
Beyoğlu Birinci Noterliğinde mu
amele görülmemiştir. Defterler Ü· 

zerindeki !nceleme daha birkaç 
gün devam edecektir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat 
dün demiştir ki: 

" - Müfettişlik tetkikatı de -

vam ediyor. Suçlu yalnız Notet 

Salahattindir. 
Salahattinin oğlu da denıittit 

ki: 
" B b ld w • ' ··yle-- a am o ugu ıçm so . 

miyorum, kendisi çok namuslu bıt 
insandır. Zimmet hadisesinin os• 
sd olduğuna biz de şafmaktaY1~ 
Zimmet, 927 senesindenberi de~ 
vam edegelmi§ olsaydı her seı>" 
adliyece 'yapılan kontrollardsıt 
meydana çıkardı. Zimmet 934 •"' 
nesi üç ayına aittir zannedh·O" 

rum.,, 
Bir gazetenin yazdığına gör~' 

diğer iki Noterlikte de bazı tetl<i" 
kat yapılmaktadır. 

Toprak kazma makinesi 

Or aya iki iskelet 
çıkardı 

Bakırköyünde çimento fahri - ayni yerde bir iskeletle 1ier•bet 
kasına ait taf ocaklannda fahri - bir de kazma ile kürek bulunııı\Jf 
kanın toprak kazma makinesi ye- tur. 

ri kazarken bir insan iskeleti mey- Vaziyet füpheli görüldüğÜJ1 • 
dana çıkarmıştır. den iskeletlerin cinsiyeti ve ne ı1· 

Mesele jandarmaya haber ve - man gömüldükleri anla§ılmak ti# 
rilmit ve yapılan araıtırmalarda zere morga nakledilmiıtir. 
~--~------~~~--~__:_. ____ _...::..._ __ ~---=-~--_./' 

Süreyyap~şa işçileri 
,. J (Bcq taralı 1 incide) 

Fabrikada on bef, yirmi kadar 

İfçi ile bir kısım kadınlar çalıımak 

tadır. İflerini bırakanlar bu sabah 
bir arkadaşımıza ıunu söylemit • 

. - Dün fabrika müdürünün 

vaadi üzerine sükilnetle işbatı 
yapmaya karar verdik. Fabrikanın 
müdrü Hayri ile }<ardeş Atıfm 

öğleden sonra aralarında yaptık
ları bir görüşme üzerine vaziyetin 
değiştiğini anladık. Nitekim biraz 

sonra da fabrikanın kapısına bir 
ilan yapıştırıldı. Maalesef aldatıl. 
dığımızı anlayınca çalışmamayı 

kararlaştırdık. Biz fabrikadan ne 
yövnıiyelerimize zam, ne de baş· 
ka bir şekilde bir istekte bulun-

muyoruz. Biz, yalnız f a1lrikad•"' 
gece gündüz demeden çahttıi1 ' 

mız yövmiyelerimizi istiyoruz. Jter 
birimizin üç marka, yani mar1'g

5! 
uulJ~~ ... , guıuı.nucıı KlrK De§ g\l 
lük alacnğımız var. l 

Bu alacağımız verilsin, derh; 
İ§e batlıyacağız. Aksi takdir e 
çalıımıyacağız. Fabrikanın ~~1' 
fabrikada olduğu gibi on be~ gııfl 
de bir yövmiyelerizi verı11" 
sini istiyoruz. 1r 

Şayanı dikkat bir nokta: f• 
' 

rika müdürlüğü ça!ışıp çahtll11• 

makta serbest bıraktığı işçiler~" 
b. "km' .. . l . b kk d tı•9 ırı ıf yovmıye erı a ın a 
bir söz söylemiyor. Bizim, bu p•• 
ralar ne olacak? 

Se~nm vaı~lYlırtUJ 
~<aııraıır ;ğnyalfil 

sa ırn n lb> n n tdl e ın 
Ds'\teın Dycır 

Köprünün dünkü otomobilsiz 

Dün ''Sevim,, vapurunun çarpmasi
le hasara uğrayıp beı saat münakalatı 
durduran Galat'! köprüsünün h~sara uğ
rayan yerini tamire ba!ilamışlardır. Bu 
tamir biı: kaç gün sürecektir. 

Bu müddet zarfında köprü a!rılamr .. 
yacağmdan ne Haliçten vapur çıkacak, 
ne de iç limana gemi girebilecektir. 
Kazadan sonra köprüde bir keşif yapıl" 
mış, bozulan. aksamın 5-6 bin liraya 
tamiri kabil olabileceği anlaşılmıştır. 

Bugün, kazaya sebep olan Sevim 
vapurunun sahibi Boz.kurd hanında Ab· 
di Vehbiye Belediye tarafından bir pro
testo çekilerek zarar ve ziyan istenecek
tir. Hadise üzerine Liman RclsHft tara· 
fmdan da tahkikata başlanmıştır. Vapu• 
run süvarisi Hikmet içeri girmek için 

ve tramvayıız manzaraıı. 1 d•fi" 
kılavuz çağırdığını, fakat gelıne ~,U-
görünce köprü kapanmadan evvel ği' 
ce girmek istediğini, fakat girerniyec:r' 
ni anlayınca geri dönmek için ına~e atf' 
yaparken dümende vukua get~n b:apt11 
zadan dolayı suların cereyanıle 
üzerine düştüğünü söylemiştir. ıl•" 

Liman fen heyeti tarafından Y~11( 
muayenede geminin dümen ve pe Ut· 
sinde bir arıza olmadığı gör~ınU~adlff 

Deniz Ticaret MüdUrlUğti cŞft' 
hakkında iktisat Vekaletine t~lg ,1 4t 
malumat vermiştir. Tahkikat netıce 
raporla aynca blldiritecektlr. ıcıli' 

Köpril Ozerinde tramvay nıUJ1;01ııff 
tının da sekteye uğramasından .11ael1 
Tramvay Şirketi vapur sahiple~ 

· • k e-"ı!tti'~ tazm.ınat ıstemeyc arar v u.- > 
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Birbç aydanberi huretını çek- pml yanan bir bardak aolak 18 i- ~ , 6 

tlll bclmm dilinden clütürmediti çebilmek, timdi benim için mtul- lnılli• kumandanlarmm bana piten RikatlOD Hat atll ruhlu, dü- TORK POLiSLERi "'"' 
fUla. mu bir bahtiyarlık ohmlu. pterdikleri emniyet ve itim.dm rüst bir çocuktu. Bir müddet va • iZ PEŞiNDE 1 
Odanın perdesini aralık etti. Sa- • • • suiiatimale ufradılmı bilmelerini zife hiuiyle vicdanı araımda bir Alqam üzeri eve döndüm. Vic> 

'-hm alaca karanlıtı. Kar. Yere de hiç iltemiyordum. Çünkü böy• mücadele ıeçirdi. Ve &a micad• dammda bir rahatlık duyu1or-
iri iri parçalar dökülüyor. Gözlerini açb • Etrafına bekm- le bir hal YUkuunda lıtanbulcla lede hakikati hlkim kıldı. dmn. ilk hamlem sGzel olmQfbl. 

1 d N dı Genit bir nef• aldı. Odum- ---•-L • .ı_ • Ne candan seviıiyor ar ı. e yqamaldılım mümkün olamaz. • Ve bu amatör CUUMua ifm._ 
lradar bahtiyar bir erkekti· Sev- elaydı. Çarpan ,Uretinin abfmı dı. Bana dokunmasalar bile önü • Suphi NanJi haldı çıbrdı; midimden fazla muYaffak olmat-

d el• le k • cf' IOL.L d ka hükmünü ae bu .-1.:lde verdi. alDln ucaklıtmı koruyacak ka ar m r en fllD 1 
•- 0 umı - me açılmıı fll'l&t kapısmı kendi ,_.. tum. Ne bir tehlike atlatmq, _. 

puuı da olsaydı bu aydınlık gün- löriferli bir apartıman ıibi deler- elimle yiziime kartı kapamakta iLERi GAZET~NDE kimsenin fOphesial celbetmlıtim. 
ler daha çok sürecekti. Bir ıün an- ti buluyordu. bir mana yoktu. Odama kapandnn. Ve Kolomt 
laJJYercli ki, maddi ııcaklıklar için Atepiz manaalına, ıslak ıakar- O ıtn eve cl6nclü1Gm zaman BiR GOROŞME ' Harinı'e Yerilecek olan lnsilha 
lbnn oldulu kadar gönül aleti İ· pinlerine tatlı tatlı baktı. Ha valin- ric:utça JOrlUD clelildim. Fakat, raporu huırlamata batladım. O 
çin de para istiyor. deki lkairilldü, iniltili, sayıkla- manen çok bitirin " brann: 'bir "Babam ittihatçı idi. Bir aralık, rapor ki Lonclraya ıötürülecek w 

Manplmm 10iumut küllerini malı hastane kovuıunu silmek için halde iclim. Sabaha kadar elim - merhum Mahmut Şevket (Pqa) o PIMDki lnailis kabbıetinin, A
karqtırdı. Bir kmlcım clamla11 bl· yataktan fırladı. Sevıilisini kay- deki kıymetli hulneden memle • nrn kalemi mah-da da bulun- aadohıyu iatı1l Yazifeainl G~ 
le blma•ııtı. betmiıti. Fakat umudunu •e aıh- ket heaabma nuıl istifade edebi- mUflu. Bi•eule,.h, kulaklarım, almıt bulunan Yunan ordulan W 

AJ'lll ,.irmi sekizi. Cebinde pa- halini kaybetmemek için elindeı lecejimi diitGndilm. Btıyük itler ittihatçdana •-'• ve vatan • kında müsbet veya menfi mu. 
ra olarak bir yirmi betliii ftl'. Kar ıeleni :Jllpacaktı· Ayın yirmi do- brpamcla kararan: kalmq bir a • pener adamlar oldaklan, mmn• alacalı brar Ye tedbirlerde u.,... 

Jaı.li De dOJ'Uftbiliyor. Fakat kum idi. Muta bir atin blmqtı. elam lnthranı ıeçirClim. lekete de faydalı lalzmetlerde bu- ya çok mOeair olacaktı. 
•1-n.m, imanlara hiç sü•en· Gene ota lirasını alacak, bir ban- Babamın doatlan, benim mM • lunduldan llflariyle dolmufta. Bittabi raporu, eaulardan ..,..,,. 
...,._ W.Grcüaü, paraJI görme- ka direktörü aibi, dünyap mele- tep arkedatlarım ,azilmiln lnGD • lnailiz kumanclanmm ifadesiyle nlmnmakla beraber lehimi•• --

....... el ıilrmU,or. lik vermeden, hiç olmaaa on bet den pçtl Fakat bunlann hiç biri- ittiha•··•..s.. teftik eclilditinden na nrilecek bir tarzda ,...,.la 
aile oclanm havumı kont- sün ptryacakb. Belki Mvıilisi de si benimkinden farksız olan nzi. ~· J;qladmı. 

rol dl. Alzından çıkan, sanki o- ona bir kelime yazardı. Yarını yelleri itibariyle bana bu noktada dolayı Saphi Nuriye kartı içimde Geç vakit kapımız çalmclı Bea 
cak ..... n1. yanık ses, dalı~ dal- karanlık ılrmek için hiç bir ae- yudrn edecek Yuiyette cleiiller- bir itimet UJ&Dllllfb. Eluen hat- ldlitlemit hulandupm oda kap..,. 
I& awMaııyor: bep yoktu. Onun için hayat de- di. Bir aralık, bundan bir ay ka • ka mliracaat edecek kim1e tam • am arkumdan ıelenin kim olda-

"-i Wr p,. pIJiirmetli, mek, diite kalka yürümek demek- dar enel, Kırmm konakta Mister mıyorclam. lmm anlamaia çalrpyordam. Ge-. 
Elht o Ja gülmiyecelı. ti. Dütünce yere serili kalmamak Rikataon Hata misafir iken 8nüm- Ertesi sfla6 erlcend• ileri p· len, 0 uman poliı müdnriyeti hl-
~~ Ja, aflaaam Ja, hemen dimdik ı •yala kalkmak la- de cereyan eden prip bir dan zeteai idarehanesine tiderek 'Sap- rinci taheainde taharri memuru ... 
Benle 6a Cif' lilmlyeee•. mndı. hatmma ıeldi. hi Nuriyi tirdim. Daftllllm &!.: fa tiyle çalqan arbdatım Feri cima 
Oba uykusundan uyandıran bu Pakoaunua eakimit Jakumı y apmalc iatedlilm it berinde rüldQü uralanla bir iki alriiftü- idi. Şimdi t1 Bankuı Bartm tube-

kaldırdı. Ce1'ı .. .ı. \alan on bet ku- • ..... ~da · bir ai müdiiril~ ~ • Hafm 
-9.ldı. SevCHli n P7 • ......_ .... 
le ~en azlüyor ki... çln ldSpdeld' bh..,e Jollaadı. ""*°'11 nlla • rı• Atlr ve otla timdi beden terbiyesi 
1ao hOk b k k kta dv bir tarafı ftl'dır. Bir odaya kapandık. Kendimi, mütehusnlılr eden Vildan nsıta• 

1Da ilk ıra •P açma ınglllz daktiloları O z·-- ,,._-'- akta olan ilen' il · · · 'rd' · hakan da d ·ı K ku b" ......... '"umı a emı ıyıce tanıttım, ıeçı ıiim ıiyle tanıpnıfbm. 
• • eli· up ru ır genç hayatlarını tanzim ıazeteıi ıahiplerinden Suphı' Nu. 

hlr, b k d kada yalıya macerayı ve teferriiata ıirifme • Miaafir içeri ıirince, ben ele 1-ır a iDi ne r o - etmek ist iyor ri ile Rekenab İlminde bir --ker 
bilecek? hııWa daktilo kutan ve bGrolarda r- den, elde ettilim malOmat ve ve- teberiyi toplaJIP aaldıyarak aalo-

H-... ıiyinmeie bqladı... çaJıpn bc1m ltsller, tnpu. parlimento- tüccarı, ldilliyetli miktarda bir fe- aailri anlattım ft eledim ki: na çıkbm. Bir saat ateden bnl-
Gamletinin yıpraamıı kollarına, l1lllda mGzaJrere edllmekte olan " bn- "- abt ftritiadea çıkan ha da Ya - Şimdiye kaclar ıeçirdiiim den konuttuk. Feridun hiç Wr 
.... llataeak kaclar kirlenmiı ya· dilerine daha iyi daireler tahtla edilme- büt'1a detaylari,le kafamda yer hayat clola111lyle memlekette bu malmatla delil de, töJle bir alra• 
bama bakmak istemiyordu. Sıre 1 sini iıtiyen bir kanun llyihuına mUn- bulmuttu. malAmattan bihakkm latifade e - IDlf ılrtınllJ'ordu. Ortalık iJ'ice b-
-lak d ı· ..Jr. ba 1 kar heret etmeıi için kendi mebualanna bir Suphi Nurinin vekili Nurullah, 
- ve e ınm .... e t amıt 11 - d 1 111 heyeti ıı d .-;., k decek " Jbım olan J•re -stnd-'· rarmıı ve vakit hayli ilerilemittL ini I' · • d k. e e.e ıun •--.erdir endilerinin Türk, memleketin de •v -.. 
p erine ıe ınee ıçın f! ı üzsün- ''Kadın Jatipler Cemiyeıı:. ıekret~ Tiirk ntam olduluna Ye hu itleri lecek kimseyi tanımıyorum. Bu il· Nihayet, silmek istedi Ye bpıd .. 
IQk çotaJdı. ri Godvin Deyli Herald muharririne de- ,arecek müteaddit mahkemeler rada kimaeye itimat cais delildir çıkarken: 

Paltosunun eakimiı yakasım mittir ld: L-1 Bilhassa böyle bahWercle ... Dava- -Efd•1 dedi, burası h....:..:-bldırdı. Cebindeki yirmi beıtiğin ''Daktilo kelimesi ahde ipek çoraplı uu uadtiiunu ileri IÜrilyor 'l'e bu .., ..-.. ".,_ 
... lmrupı ile bir çay içmek için genç bir kadın bayati U)'andınr. Buka· sibl daYalann, WSyle faramajlr nız dolayısiyle sizinle bir iki kert muhitidir. (Kumkapı Nifancaımda 
"'ı•Mki bh•enin yolunu tuttu. dmlar rahat ve cOsel pllnb, hop pde Rmanlarda teplddil etmlt olan t6rütmliftük. oturuyorduk) Burada birçok kim-

• • • cek surette boyah dairelerde çalJtıyor askeri poliı mahkemelerinde ril • İnailiz mahafillnden ittihatçı seler benim Türk polisi oldaiunm 
sarıınınız. Fakat ne yazık ki, bu sade- yet eclHemiyecek kadar derin ve olclutunuz hakkında da malGmat biliyorlar. Belki bir kancıklık el• 
ce bir tuaYYUJ'dan, bir hayalden iba- hukuki bir mahi1eti bulundulunu aldım. Namu ft hamiyetinin iti- mek iaterler. Rica ederim, bul rettir. 

Her ne kadar miltenkld patronlu iddia ediyordu. Fakat, Rekenati, mat etmek iatiyorum. Elimdeki Beyu:ıda kadar çıkart; çiDldl, 
vana da ve bunlar daktUolanna ctbel. Yunan tebaası idi. Ve kendlıi ifa- malGmat J'erine pdene çok ite fa· dofruau yalms titmeye çeklnlyo
ıünetli çalıfma yerleri tahtla etmekte desinde yedi ceddinin Türk'erden l'l)'&CÜbr. Ben bu iti mf mem- rum.,, 

-G.ce. Saianak camlan kamçı· 
.,... Ualda hir köpek uluyor. 
lfutese•.,.ım. Etrafımdaki yatak 
...... ara aıra ökaürükler ve inle
..... SaJJIWJanlar, beUri benim 
11111 aaktaki HYliliyi ananlar, ça. 
hularclaftl'· 

Glalenlenberi ondan bir ha· 
....U1orum. Belki tek kelime-

ileler de, bir çok dilerleri daktilolanm mlitemacliyen iyilik ~örmiit oldu • leketime kiane bir hismette bu
herhansf berbat JdStecle ~alıpblllr um- lunu ! ! llyliyordu. Bu iki Taziyet 
yor. ele alınarak dayanın lıhn1'u1 in • 

Kadın daktilolann çabıtıiı yerler· ıiliz Z1.bıtai askeriye mahkeme
den bir kaçının vui7etini gHnenlz, me-
deni bir memlekette tnanıh•s bir man- ılnde rilyet e-!llmesi ica-, edeceii 

lanmak mabadiJle yaptnn. Ba 
hismetime makabli maddi hiçbir 
menfaat bekleml,orum. 

Feridanan bu arzmaadan his 
ıüphelenmedim. Ve baldkatea 
muhitten çekiniyor aumeclerek o
na refakat etmete karar verdim. 

Sizden çok rica ederim: Bana 
mert ve nammlu bir erkek ıibi 

(Devamı oor) 
ltir lbeldap ıönderir, diyorum. 
hekJeme Ömrümün 10nuna b
na,acak mı acaba? 
BolUan J&JUYor. Bqımın içi• 
aakl Dhir akıtıyorlar. Almm
omm JUllRltak parmaklarını ne 

ara ile karplqmJf otaabmıs. Biz, dak brarlattmlara'c ~iil'T farr fın ia • 
tllolann saJıttlklan yerlerin de in1ana teli re~c.'eiiliyordu. •n 0 n.ma • 
yarar bir yer olmımnı llti7oru.,, na ksdar ıuçla de ,;ı, f 'lHt " di• 

tnpıtz parltmentoaunda ikinci defa leyici 11fatlyle irile hiı; bir mah • 
olarak mtlnkere tclllecek daktiloların kemede hulUND&Jllllbm. Fakat bu-

llyleyiniz ve ah veriniz Sizin bu -----------
raporlan icap eden yere 18tilrecek 

1-ar UIJOl'UID. Kulaklarım o • ..,.'fl'mll,, diyen sesine ne ka
........ Hayatta tek kalmak 

llylbaaı, daktllo1ar ~ daha temls ela!- f L _ ' • 
reler tüalai bu dain1erla fasla blıaba na ralmen, daft • anatrtı takip 
Jık olmama.:, ça1qma saatlerinin lnti- ettikten 10nra Suohi Hurinin l:Uh 
sammı ve mtırabbellnl ve yeraltı b~ oldutunu arJamıfbm. 
lan bt'iyyen inp edllmemeslnl teklif Bu muhakemenin 1eıine ve 
etmektedir. mutlak hakimi olan (Ri1'atacrn 
Baadan oOula (Hat ela ayni bnatte idi. iki ta-

kan nak ll raf blkimin tebliiine inti:raren dı-
Tanmm'f lDIİliz profetlrii D. tarda bekhrkım bana: 

S. Halde,.n'e otlan D. S. B. Hal. - Mister Efdal: bu Tük hak
de111 kanmı •enait ft blylece ba- lıclır. Fakat bise itttlnt.çı olduiu. 
buınm hayatını lnartarmqtır. na dair ihl-ar vardır. Hü, Ometi • 

Profu8riia km da methar in. mladen ittihatçdarı milmkün mer
ıiliz romancılarından Naomi Miçin tehe eanek'ilimiz hakkında ta'I • 
10Ddur. Babuıaa, erkek kardeıin. mat ,.Jdık. Bilmem ne yapacfrm,, 
den birkaç defa kan nakli 1apıl • demfftl. 
dıtmı ll1lemiftir. Enelce ele ı6Jlemiııbn k1, JCa. 

veaaitlniz ftl' mıdır? Eter vesai
tiniz Yarla, ıiz de benim ıibi bu 
malGmab h~ bir menfaat bekle-
miyerek Ye yalnız memlekete hiz
met etmek anaai,.le hareket ede
rek yerine ıinderebilir mlainiz?,, 

Subhi Nan hakkındaki btitün 
bildilim, bir Dri defaya mtinhasır 
aathl s6rlflnelerimlsle oa&nldl mü 
llkatımam verdlll lntlbadan iba
retti. V erclili cenp beni mutmain 
edecek mahi1elteJ'di. Bu itibarla 
tereddtlt etmeclen Yanan orduau
aan nziyet Ye mnaıda hakkında 
bir ıece enel huır1amı, olduium 
rapcmqa bir mretini çıbrcbm •• 
keadltiae verdi& 
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9lade S1"'~1Halac-
lSTANBUL: 

18: Dans muslkisl( (PlAk). 19: Haberler. MELEK 
19,15: Muhtel!! plAklar. 20: Oda musikfsf. *İPEK 

BEY O G L U 
Klo • Klo 
Seı:ıgapur postası 

Primadonna 
(pllk). 20,80: Stlldyo orkeatralan. 21,30: SARAY 
Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu TOltK 
ajan.mun gazetelere mabsu.t bavadia servisi 
verilecektir, 

ANKAR: 
19,30: Çocuklara öğiltler. Bllmeceler. 

Ata sözler!. 19,45: Hatif müzik, plAk neşriya
tı. 20,05: Sıbbl konuşma. 20,20: Ajans haber. 
lerl. 2,30: Karpiç oehlr lokantasmdan nakil. 
(orkestra). 
BUKREŞ: (823 IUı.) - (ll&ı,5 m.) 

18,15: Ha.fi! mustkf. 20,15: Keman solo. 
20,5:5: Şarkı. 21,30: Senfonik konser. 22,45: 
Konserin devamı. 23,1'5: Gece konaeri. 
BUDAPEŞTE: (648 K.b.) - (M9,ö m.) 

18,30: StUdyonun salon orkestram. 20,25: 
Pfya.ııo. 21,35: Budape;ste opera Royalc:laıı 

naklen Richo.rd Vaguerin "G<Stterdam.me· 
rwıg,, 1slmll operası. 24: C&zband. 
MOSllOVA 1: (17' JUı.J - (1.724 m.) 

18,30: Şehir operasmdan nakil. 
VARŞOVA: (224 Kb.) - (1.S39 m.J 

19: Taganni (Yugoslav musikhi eserler!). 
21: Operet: (Ünl!ormanm cazibesl) 24,05: 
Dans musikisi. 
VlTA..'iA: (592 K.lı.J - (ıro8,8 m.J 

21: ŞarlQJ.ı ha.fit konser. 23,10: Bariton 
konseri. 24,15: Hafif konser. 
PRAG: (688 Klı.) - ('70,2 m.) 

19,20: şan ve piyano. 20,10: sueı bando. 
20,45: Slovakya tagannt ediyor. 21,15: StUd
yo orkestra.ııı. 
BERLlN: (Ml Kil.) - (156,'1 m.) 

20,20: Rus ıarkılan. 21,10: Ç1tt piyano 
Rus danaları. ve melodllerl. 21,25: Opera: 
BBESLA V: (950 Kil.) - (316,S m.) 

stnı:m 

YILDIZ 
TAN 
ELHA.HRA 
~m 
Al.KAZAR 

ASRI 

ŞARK 

ASTORYA 

Venedlk gıarkısı 
rol) 
Dokunma kalbime 
Parls hayatı. 
LQkres Borjlya 

(Barka. 

lnclll kadın ve Hata 
Son va.ıs 
Ateş yağmuru ve Vatan. 
da§ sıııuı bn§ına. 
Sokaklarda altın ve Harp 
aritesindo 
Bozambo ve Kanm 
caksm. 

ola. 

Bir a~k gecesi ve Söz 
sUAhındır. 

CUMURll'ET : LUks vapur yolcuları 

Vahşilere (Türkçe) ve 
hücum. 

tSTANBUL 
ALEMDAR 

FERAH 
MtLU 

KEMALnEY 

Sarışm karmen ve Arsen 
Lüpen 
Çingene baron ve O da bir 
zn.manmııı. 

Tarzan (türkçe sözlü) 
Frankeştaynm nl§anlm 
ve Ladamukamelya 
Para kralı Mllton 
Herkes ondan bahsediyor 
ve Malek Aşık Çillngir 

KADIKOY 
BALE SilAh ba§ına 
Sl!REYY A : ~.:!!..:-• ~:::..~ 

OSKODAR 
GQlaUren gözler. 

BAKIR KOY 
21,10: Dans orket 'Tam. 22: Kon.eer. (Dans ı-T ..... AD• 

CUA.o ı. I ~ Viyana B§k beldesi musikl.sl.) 
1LUIBURO: (904 K.h.) - (831,8 m.) BALAT 

20: şarkılı piyes. o(The Ballarde of Vlsky MlLLI 
and ctn) 23,30: Ha.fil muafk1 ve halle §&rkı• 

Bitmeml§ acntonı ve Mek~ 
llfkalı lıaydutıar. 

lart. 
MUNlB: (740 Kh.> - C'O!S,• m.) 

19: Karıaık konser (kazaklar, gitaraıar, 
trampeUer ve mandollnler. orkestraların ı,u. 
raklle). ((NOT: Bu program bUtUn Alın.an 
fstasyonlan tara.fmdan na.kledllecektir). 21, 
10: Orkestra, koro ve sollstler taratmdan 
(Giuscppe Verdlnln eser!erl.) 23,30: Skeç. 24: 
Şarkılr konser. 
KOLOSYA: (658 Kh.) - ('55,9 m.) 

21,10: Orkestra ve koro. 23,30: lngt}lz 
ııenllğt. 28,45: İspanyol oenllğt. 
KOSIGSBEJ«l: (l.031 Kh.) - (%91 m.) 

21,10: Köylü havalan. (orkestra) 22: 
usve, Schubert ve VoUun balladları (orkestra 
ve soUsUer.) 23,fO: Şarkılı konser. 

FRANKFORT: (1.195 Kil.) - (2!H m.) 

20: Dört mu.stklll tablo. 21,10: Hatif 
konser. 22,33: Hafif koııser. 28,30: Hamburg 
ı: Gece konseri. (strawıs, 14'.ozart, Veber V. 
S.nln eserlerinden). 

PARIS (Radlo,.Parl): (182 Kb.).(L8i8 m.) 

10,45: Odeon Uyatrosundan ''La Sonnette 
a'Alarme,, plyes1nln nakU. 24,-45: Daruı mü 
ztğt. 1,45: Hatif musiki. (Paskal orkestrası 
tara.fntdan). 
PARlS P.T.T. (69~ Kh.) - (Ul,'1 m.) 

22,30: Fran.sIZ bestekl.rlarmm "Ek.sotık,, 
be.stelert, ve piyano konseri. 
PARIS (Post Parlzlyen): (959 Kh.)(S1%,8m). 

21,85: Operetlerden parçalar. 21,50: "Pa 
rı. saat!,, 22,15: Şarkılı konacr. 23: "'Garde 
Rcpubllcatne,,ln bandosu. 24,30: Hatif konser. 

KISA DALGALAR 

WNDBA: (Kıaa aralıklarla, mUbteııı a. 
cunJaklarda ctıntın her aaattnde mUtemadl.. 

~ cahlD'.) 

17: Orkestra, bariton Cııa.rkı), piyano 
neşriyatı. 18,45: Varyete. 19,15: RevU. 20,50: 
Skeç orkestrası .• (klAalk koruıer). 22: Orkea. 
tra. 23,IO: Kentet konseri. (Krelsler ve Bıw· 
cenin eserlerinden) 20,24: Yeni plAklar. 
1,45: Dans müziği. 2,15: Dana rnuslklsl. 

ıEESEN (Almanya): 

(KiM aralıklarla. mohtellf nzunluklarcta 

ctıntın ber uatınde mUt.emadlyen çalıtır.) 

17.lfS: :Mllzlk. 18,45: Alman maroları. 
19,45: Opera "Martha.,. 21,30: Sa.flf konser. 
22,15: Skeç. 22,30: Şarküar. 24: Marolar. 1: 

Opera yayımı. 
HOSKOVA: (lüaa dal&'&): (2fS ve ISO m.) 

19: "La betıe Helene,, opereti. 22: Opera 
programı. 

ROMA (Kua dalp): (2~,4 m.) 

16: Org ve garkılar. 18,30: Orkestra, var. 
kılar. ve §lirler. 

Davet 
Betiktaş Halkevinden: , 
Betiktaş Halkevi dil, tarih ve edebi

yat şubcei 18 mart 1936 çarşamba günü 
saat 17-18 de genel bir toplantı yapa· 
caktır. Bu şubede yazılı ka~deşlerimizin 
toplantıya gelmelerini dilediğimizin sa· 
ym gazetenizle ilanına müsaadenizi say
~la rica ederiz. 

C.H.P. Bqiktaı ilçesi 
Jaa)bvi yönetim kunıla 

Bafkaıu 
'};. ARKöK 

.Senir'liyil t rosu· 

llllllJllllllll 

111...111 

Gece aaat 20 de 

FAUST 

rürkçeye çeviren: 
Seniha Bedri G<Sknll 

0oo. ...... .20,AG ..... 

HALiME 
BUyUk prk opereti 

Dost Yunanlstanm kıy. 

metli artıstlerl, Zozo Dal 
mu ve Kontlnyotlsin 1§ 
tirakile.) 

• • • 
<* )Yaıunaa işaret bulunan ıılnemnlann oy 
namakta oldutu veya oynayacağı flhnJere 
alt taflllAtı ll~nlnrrmı:ı arasında buJorsunz. 

Yeni Glne'ye 

Büyük bir ilim 
heyeti gidiyor 

Şimdiye kadar beyaz insan a. 
yağı basmamış olan yerlere bir il

mi heyet hem tayyare ile ve hem 
karadan gitmeğe karar vermiştir. 

Burası yeni Gine ormanlarıdır. 

Amerika tarihi tabii müzesine men 
sup "Kono,, isimli tek satıhlı tay. 

yare böyle bir .sefer yapacaktır. 

Amerikadan Avusturalyaya bu 
maksatla gelmiş olan Amerikan 

alimi Riçard Arçbold'a, Sidney. 
den de birkaç alim refakat ede
cektir. 

Tayyareye verilen "Kono,, is· 
mi, Amerikan alimi Arçbold'un 
Yeni Gineye daha evvelki bir se. 
ferinde orada keşfettiği bir nevi 
ördekten alınmıştır. 

Bu tayyare, saatte 500 mil sür
atle uçarak, Yeni Gineye, kara · 

dan gidecek olan heyeti sef eriyeye 
yiyecek atacaktır. 

ilmi heyet buralarda tabiatten 
nümuneler toplıyacaktır. 

Karadan gidecek olan alimler 
partisini, tayyare ile gelecek olan 
ların seçebilmeleri için karadaki
ler bulun.dukları yerlerde ateşler , 
yakacaklardır. Ve yiyecekler ora
lara atılacaktır. 

Heyet Yeni Gine ormanların
da en aşağı bir ay kalacaktır. 

Ayni zamanda turp, salatalık 

.. 
HABER - Mşam 'Postası 
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Çocuk doğurma yarışı 
17 MART-1936 

-. - -- ,_ _... ~ _, ,_, ,_, --
7 ana, 64 çocukla 100.000 lngiliz lirahk 

yarışın son merhalesinde 
Kana danın T oranto şehrinde 

yaşıyan ve garabetleriyle meşhur 
olan avukat Çarls Nance Miller 
bundan on sene evvel yaptığı va
siyetnamesiyle, öldüğü gündeki 
saatten (yani 31 te§rİnievvel 1926 
öğleden sonra saat 4,30) itibaren 
on sene zarfında (yani 31 teşrini
evvel 1936 saat 4,30 a kadar) ser
vetinin dörtte üçünü en çok çocuk 
doğuran anaya bırakmıştı. 

Şimdi ortalıkta bu yarıf ı ka
zanmak ihtimali olan yedi ana 
vardır. En batta gelen ana bir lr
landalı rençberin karısı, 32 yaşın· 
daki Madam Lilian Kenny'dir. 
Tam on beş çocuk doğurmuştur. 
Bunlardan onu sağdır ve 11 tanesi 
de yarış şartlarına uygun olabilir. 
Son saat gelip çatmadan bir çocuk 
daha doğuracaktır. 

Madam Kenny'nin hemen arka
sından 44 yaşında ve 23 seneden
beri evli olan Madam Emmanuella 
Darrigo gelmektedir. 

17 çocuk doğurmuttur. Bunla
rın 16 sı hayattadır ve 11 tanesi 
yarıt ahkamına uygun gelebilir. 

Sırada üçüncü, Madam Greys 
Bagnato' dur ve dokuz çocuğuyla 
yarışa girmiştir. 

Madam Katalin Nagle ile Ma
dam Alis Timlek dokuzar çocuk
la; Madam Hilda Graziano ile 
Madam Madelen Harrison sekizer 
çocukla yarıt listesindedirler. 

Y arıt şartları ilan edilince bü·· 
tün Kanada hayret içinde kalmış .. 
tı. Papaslar buna fena halde kızıp 
vaazlar VA.ohlar: ıosv• 1 1;~ .... 1 ..... 

kıyametleri kopardılar. Arada ih
tilaflar da çıktı. Madam Kenny i
le Madam Darrigo'nun listeye it-

hal:etmiş olduk 
ları üçer çocuğa 
itiraz olunmak · 
tadır. 

Çünkü Kanada 
nüfus kanunla · 
rına göre her ye
ni doğan çocuk 
30 gün zarfında 
nüfusa tesçil edil 
melidir. Vasiyet 
name ahkamı da 
en muntazam nü 
fus kayıtları olan 
ların yarışa gire· 
bileceğini yaz . 
maktadır. 

Böylece Madam 
Kenny'nin ya . 
rışa sokabileceği çocukların sayı
sı sekize, yahut belki de dokuza i
necektir, çünkü dediğimiz gibi bir 
:r-1- -..1-1·- L~l\.ıemehu .. .ıı... nıa. -

dam Darrigonun da ayni sebepler 
dolayısiyle yarışa girebilecek va
sıfları haiz çocuklarının saytsı ıe-

Madam Harriıon ço
cuklarından dokuzu • 
nun evde yapılacak 
vazifelerine yardım 

etmektedir. Aıağıda: 
Madam lilian Kenny 
on birinci çocuğile. 

kiz olacaktır. Madam Kenny üç 
defa ikiz doğurmuştur. Madanı 

Darrigo da iki defa .. 
UUUICU UG.ll 1.#U l:tJ UU Serer d' 

ikiz doğurduğu takdirde nüfus si• 
cili hakkında olan itirazlara rağ.
men yarışı kazanabilecektir. 

®™2 
Bir denizcinin 

ölümü 
Ke.lkütada hastahanede yat -

makta iken öleceğini sezen Kap -

tan Henderıon isminde eski bir 
lngiliz denizcisi, denizde ölmeği 

arzuladığından kendisi, lngiltere
ye gelmekte olan bir vapura alın-
mıştır. 

Bu vapurun kaptanı şöyle an
latıyor: 

"Henderson, biz Madras'a gel
diğimiz zaman öldü. Bu dakikada 

tam limanda olduğumuz için mev-

cut nizamlara göre, cesedinin ka
raya çıkarılması lazımdı. Fakat 

biz, Bu eski denizcinin vasiyetini 

tam rnanasiyle yerine getirmek e
melindeydik. 

Kalkütaya telefon ederek, çı -
kan müşküllere bir hal yolu bul -

duk. Cesedi bir romorköre koy

Dört polis 
haf iqesi kız 

lngilterenin en mesut amatör { 
polis hafiyeleri bugün İngiltere 
bankasının yeni binasında en üst 

katta çalışmakta olan yirmi katip 
kızdır. Kızlar memleketi banknot 

sahtekarlığından kurtarmak işin
de büyük rol oynamışlardır ve bu 

hafta çok kıymetli yardımları do

layısile kendilerine yüksek memur 

lar tarafından teşekkür edilmit · 
tir. 

Bankanın sahte banknot işle
rile uğraşan şubesi bundan dört 

sene evvel bütün banknot işleri 

İngiltere bankasına verilince te-

sis edilmişti. Şubenin memurları 
tamami\e kadınlardır. 

Kızlar işlerinde müteliassı• ke
silmişlerdir. Öyle ki, her gün mu• 
ayene ettikleri on binlerce bank• 
not arasında en kurnazca ve be .. 
lirsiz taklitleri bile büyük bir ko.o 
}aylıkla keşfetmektedirler. 

Bunların keşifleri ekseriya ıa1İ 
tekarları yakalamak ve mahkunı 
ettirmek için kuvvetli bir ip uc1l 
olmaktadır. 

Kızların açık tetkik ve müteyak 
kız davranmaları sayesinde, Lon• 
dranın Skotland Y ard denilen giı 
li polis teşkilatı sahte paraların en 
ziyade sürüldüğü mmtakalardao 
haberdar edilmekte ve böylece a· 
hali binlerce liralık zarar ve zi .. 
yandan korunmaktadır. 

duk. Ve romrirkör denize doğ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
açıldı. 

işte orada, açık denizde bu es
ki denizcinin defin merasimi ya · 
pıldı. Mezarı deniz oldu.,, 

ve havuç ekerek bir bahçe de VÜ· 

cude getireceklerdir. 

Yerlilerden tabiat örnekleri te
dariki için onlara verilecek ba:zı 

herliyeler götürmüşlerdir. Bunlar 

biçak, balta, tesbih, jilet usturala· 

n, kırmızı elbise ve tuz ve Yeni Gi 
ne yerlilerinin yüzlerini boyama. 
ğı pek sevdikleri sarı boyadır. 

Aşk - Güzellik - EN TATLI MU· 
SİKİ. EN son moda danslar - En yeni 
şarkılar - En meşhur orkestralar -

BR.Oi5VAY 
MELODi 

1936 
Holivudun en güzel kadınları - Gözler 
ve kulaklar için hakiki ziyafet. 
Yakında İPEK sinemasında 



Adaletten kurtulan 

v (§\ lfiiil (§\ifil lb Ü ır 
k ©l <dl o ifil 
cav<en~n 

Suikasttan kurtulamadı 
(N evyorktan bildiriliyor:) 
Vodvillerin milyonlar kralı ve en he 

yecanlı mahkemelerin kahramanı Alek 
sandı:- ~antages, geçen hafta Holivudda · 
ki evinde ölü bulunmuştur. 

1929 senesinde bu adam 17 yaşında 
ki bir figüran ktza taarruz ettiği için 
ceza mahkemesinde "bir seneden elli se
neye kadar,, hapis cezasına mahkum ol · 
nıuş ve temyiz mahkemesi bu mahkumi 
yeti delaili subutiye noksanlığı yüzün 
den naksetmişti. 

Bu tarihten iki sene sonra başka bir 
adamb. llirlikte gene ağır ceza mahkeme 
sinin karşısına çıkanlmıştr. Bu sefer de 

K'ıtte Rockwell 

16 yaımdan 20 yaşına kadar olan kızla· 
tı bir geceyarısı kulübünde zengin adam 
lara müzayede ile satışa çıkarmak su 
Çuyla mahkemeye getirilmişti. 

Müddeiumumi müzayedeli satışın 

Yapıldığı kulübe "Sevda pazarı,. demiş 
ti. Bir çok kızlar da mahkeme esnasında 
ifadelerini vermişlerdi. 

Pantages, Birleşik Amerikada en 
büyük tiyatro sahiplerinden biriydi. O 
nun adı geceleri büyük tiyatroların üs 
ti.inde elektrik ışıklariyle pırıl pml ya 
nardı. Tiyatroları ve bilhassa figüran 
kızlarının güzellikleri bütün Amerikada 1 
t§siz denecek bir şöhret kazanmıştı. 1 

Her yerde hürmet gören ve tiyatro 1 
llcnıinde sözü geçen bu milyoner Eunice 
l>ringle adh kızın şikayeti üzerine, yazı 
baneS'inde tevkif edilince bütün Ameri 
ita şa~kaldı. Kızın mahkemede ver<liğı 
ifade ~udur: 

- Mister Pantages'in elinden kur 
tutmak için çok uğraşıp didindim. Fakat 
henden çok kuvvetliydi. Beni sımsıkı 
tutarak öptü, ısrrdı ve sevmekte olduğu· 
tıu söyledi. Beni yere serdi ve elbiseleri 
llli parçaladı. Bayıldım. Ayıldığım za
lllan oını yambaşında diz çökmüş gör
di.im. Bağırmak istedim Eliyle ağzımı 
kapadı. Gene kavga ettim ve nihayet 
ltaçabilaim. 

İnce uzun figüran, milyonerin hu 
lUst yazıhanesine girdikten sonra başın· 
ifan ~enleri böylece anlatınca, diğer 
hir şahid de ''bu odanın bir namus tuza· 
&ı,, olduğunu söyliyerek. orada başların 
dan neler geçmiş olduğunu anlatmak i-

çin mahk:meye dokuz genç kız getirebi· 
leceğini anlatmıştır. 

Figüran kızın davası tam üç 
saat devam etmiş ve nihayet söz sırası 
kendisine gelince milyoner de ayağa 
kalkarak: 

- Bütün bu sözler uydurma ve 
şantajdır. Ben değil, kendisi bana taar· 
ruz etti. Odama girdiği vakit üstünde 
gayet kısa ve çok bol kollu bir entari 
vardı. Vücudunun pek mahrem yerleri 
görünüyordu. Kendisini tiyatrolarımdan 
birine almak istemediğim için karşınıza 
böyle uydurma hikayelerle çıkmıştır. 

deyince kız hüngür hüngür ağlıya· 
rak bütün bunları reddetmiştir. Nihayet 
az yukarıda da anlattığımız gibi mahke
me milyoneri suçlu bulmuş ve müddei· 
umuminin talcbettiği bir seneden elli 
seneye kadar ağır hapis cezasını tayin 
etmek için dosyayı temyiz divanına gön
dermişti. Fakat divan bu hükmü nakzet 
mişti. 

Bu davanın daha dedikodusu bitme 
den Pantages yeni bir suçla gene ağır 
ceza mahkemesine sevkedildi. Bu sefer 
de yanında diğer üç kişi ile birlikte, genç 
ktzlan zengin erkeklerle temasa getir 
mek suçundan muhakeme olunacaktı. 

Yapılan iddiaya göre yazıhanesinde 
en azı yüz genç kıza ait bir kayıt defte· 
ri vardır. Bu defter resimleri, adresleri, 
boy ölçüleri, ağırlıklarile birlikte tam 
bir sicil dosyasıdır. Fotoğraflardan ek
serisi kızlan çırçıplak göstermektedir. 
Müddeiumumi, kız satışının, bu tiyatro 
direktörünün ilanat müdürünün yazıha 
nesinde geceyansı yapılmakta olduğu· 

Eun.ice Pring!e 

nu; satılacak kızlara müşterilerin önün· 
de geçit resimleri yaptırıldığını söyle 
miştir. Müşterilerden beş kişi de polis 
marifetiyle mahkemenin huzuruna çıka· 
rılmış ve ifadeleri alınmıştır. Ancak 
bunlar meseleyi inkar etmişler ve tiyat" 

ro için alınacak kızların muayenesinde ı 
hakem sıfatile bulunduklarını söylemiş 
terdir. Mahkeme neticesinde Mister Pan 
tages'le üç kişi "ahlaka karşı suikast,. 
cürmünden bırakılmışlar fakat "Aşk pi· 
yasası,, da o gündenberi kapanmıştır. 

İşte bu Pantages geçen hafta Holi
vuddaki evinde ölü bulunmuştur. 

ltıglllz gemiclleri arasında sakal moda oluyor 
İngiliz bahri

)elileri arasında 
~&ki "Sakallı de· 
t\izçi,, tipine doğ 
l'u bir temayül 
~t>rülüyor. lngi -
liı harp gemile · 
t:nden Leander 
'<>n defa Akde 
t\iıden Devin -
l>ort limanına 
~Öndüğü zaman 
1Serisinden sa -
~allı neferler 
S•ktnıştır. 

Bunlar gider 
~en traşlıydılar 

Vapurda esk' 
'n' ~ aneye uymak 
~ere sakal büyütme yarışına çık mışlardır. Şimdi sakallarından o 

dar memnundurlar ki, olduğu gibi muhafaza edeceklerdir. 

Zavalh ahretlikler ! Zavalh beslemeler 1 

Hizmetçisine işkence 
yapan zalim bir bayan 
.go gün hapse mahkQnı oldu 

Zavallı ahretlikler ... Zavallı bu. 
lemeler ..• Bunlar, cemiyetimizin ne 
büyük yaraııdır •.• 

Esirlik, cariyelik kalkmıı, bunun 
yerine, beslemelik adeti kaim ol
mu1tur. Sözde, ahreti düıünerek e
vimize öksüz yavruları alırız ... Ve 
onları, boğaz tokluğuna çalııtırı-
rız ... 

Eğer bunlar iyi muamele görü
yorlarsa sırf "efendilerinin,, mer
hameti yüzündendir. Şayet fena 
muamele görüyorlarsa~ haklarını 
müdafaa edebiliyorlar mı? 

Böyle bir uaret hayatı alhnda 
inliyen ve i§kence gören nice biça
reler vardır. Fakat, "cariyelik,, 
ve "i§kence,, nin rekoru da meğer 
Amerikada, o medeniyet ve vah§et 
amalgamcuı memleketteymİ§ .•. 

Bakınız, bir Amerikan mecmu
asından naklettiğimiz frcia bizim 
yurdumuzda cereyan eder mi? .•. 

Amerikanın Portland şehrinde 
oturan bayan Pegi Nilend için hiz
metçi meselesi - kendi anlattığı
na göre - artık insan tahammülü
nün fevkine çıkmııtı. 

ZavaJiı hizmetçinin vücudundaki işkence izlerinden üç görünüş .. Ve ev aahibintn 

Kız, hala "para 
ları almadığını,, 

söylemekteydi • 
Ve ev sahih: de 

avukatı 

Hizmetçi, gerçi insanı her za
man büyük hatalar yapıp kızdır
maz. iyi sinlinmemit bir cam, to- artık bu işkence
zu alınmamış bir masa, düzeni be>- nin "suçu!,, itira 
zulmu§ bir oda, muhtelif haller de fa yardım etme-
insanı çileden çıkarabilir. diğini gorunce, 

A 'k I b'h· d bütün zalim ha-merı a ı ev sa ı ı kadın a k l . d 
b" 1 ·1 d km re et erın en vaz 

oy e çı e en çı If... w karar 
Sonra bütün bunların üzerine geçmege 

verdi. "tüy dikecek,, bir hadise daha ol-
du. Böylece §ehrin mahkeme evra
kına, o senenin en yürekler par
çalayıcı vakası geçti. 

Bakın anlatayım: 
Peginin evinde Maryan isimli 

bir kız hizmetçilik ediyordu. Bu 
hizmetçi kız işinden belki hoşla
nıyor, belki de hoılanmıyordu. O-

rası bize laznn değil.. Fakat mese
le şöyle karııtı. Bir müddettir iyi 
kötü, hizmetçi Maryani kullanan 
Peginin b!r çekmecede (20) dolar 
kadar parası bulunuyordu. 

Bu para ortadan nasılsa yok 
oldu ... 

Ev sahibi Pegi hizmetçiyi it -
ham etti. Hizmetçi, bu parayı al -
madığını söyledi. Ve bundan son -
raki vakalar baş döndürücii bir 
sürat ve dehşetle cereyan etmiş

tir. 
Ev sahibi Pegi 7 yaşındaki kı

zının da yardımı ile hizmetçi kızı 

Verdi amma, 
kızın canına tak 
demİ§tİ. Kız be
denen ve ruhan 
harap olmuştu. 

Omuzunda, kol 
larında ve boy
nunda, dilinde, 
belinde, yüzün · 
de türlü iıkence
lerin izleri hala 

duruyordu. Poli
se ve hastahane· 
ye birden baıvur 
du. 

!ş, mahkemeye 
intikal etti. Mah 
kemeye, kızın bü Başaşağı asılan 

bedbaht kız 

tün yara ve Dere leriyle çekilmit 
fotoğrafları da heraber geldi. 

Hizmetçi kız, ailerine bakmak 
zaruretiyle tahsilini tamamlıyama
ml§ ve o yüzden her ne suretle o
lur•a ol.un çalıımağa mecbur kal
ml§ bir biçare idi. 

Muhakeme ba§ladığı zaman, 
ev sahibi, mahkeme salonuna gel
medi ve fakat avukatı, onun .. asa-, 
bi buhranlar geçirdiğini,, aövlü
yordu. Mahkemeye bu sebepten 
gelemiyorınu§ ! 

Bundan baıka avukat, dedi ki: 
"Müekkilim, bu hizmetçi kızdan 

daha küçük ve çelimsizdir. Fotoğ• 
raflarda görülen İp izlerini ve ya• 
ralan inkar edilemez. Fakat ken· 
disinin söylediğine göre, kızı mÜ· 
dafaainefs için bağlamııtır.,, 

Bütün bu müdaf aalardan son
ra, hakim diğer tarafın da iddia ve 
isbatlarmı göze alarak ev sahibi 
Peggiyi 250 dolar para cezasına 

· mahkfun ettiği gibi 90 gün de ha· 
piste kalması hükmünü verdi. 

Cürüm cezasız kalmaz. 

Bir diğer evde, 9 yaıındaki ço
cuğun zincirle ayaklarından ta
vana bağlanarak maruz kaldığı 

iıkence de, ayni suretle adli cezası
nı görmüıtür. Bu çocuğun polis 

tarafından bulunduğu zaman alın
mı§ resmini yukarda görüyorsu-
nuz •.• 

'M:aryani boynundan, kolundan ve------------------------------------------------------------
ayaklarından güzelce bağlıyarak 
evin içinde yerlerde sürümüıtür .. 

Bir taraftan da ev sahibi şöyle 
Çingene doktor 

bağırıyordu: 

-· Söyle hınzır ... Parayı nereye 
koydun? 

Kız, arada bir, iplerle sıkılmış o
lan boynundan bir ses çıkarmağa 
çalışarak: 

-- Almadım, diyordu, ömrümde 
ben kimsenin parasını almadım. 
Bırak beni gideyim. Bana haksız 
i§kence ediyorsun! Bırak beni, bı
rak ... Bırak!. .• 

Başka bir f ıTsatla, bu kadın ge
ne bu zavallı kızcağızı, ayakların· 
dan tavana asmı§i:ır. . 

Bir defa da bir bıçağı kızdıra-
rak, kızın çıplak omuzuna yapış
tımıııtır. 

Bir çingenenin ölümü geçen l 
hafta lngilterede birçok kimseyi 
kedere düşürmüştür. Çünkü çin
gene Jo adile tanınmakta olan Jo 
Orçard ölmüştür. Bu adam bütün 

hayatı müddetince topladığı kök 
ve otlarla akıl ve hayale gelmedik 1 
hastalıkları, hatta doktorların te
dav!de aciz gösterdiklerini iyileş
tirmekle büyük bir şöhret kazan· 
mıştı. 

Devon, Kornvoll ve Somerest 
vilayetlerinde büyük bir şöhret ka 
zanmış olan bu adam ne okuma 
sını, ne de yazma'lmı bilirdi. Sa. 
yısız reçete şekilleri ezberinde i
di. Fakat bunlardan hiç kimseye 
bir tek söz söylediği iıidilmemiı-

tir. 
Çingene Jo tam yarım asır ln

gilterenin dağlarında ve tarlala • 
rında dolaşan nadidt~ nebat ve 

kökleri toplamış bunlarla muhte-

lif hastalıklara karşı ilaçlar yap -

mıştı. Ancak ihtiyarlık çöktükten 
sonradırki, göçebelikten vaz geç 

mit ve altı çocuğile birlikte Kor
nvoll vilayetinde Borongh köyün
de bir köşke yerleşmiştir. 

Köşkün kapısı önünde mem)e. 
ketin her tarafından gelen hasta
lar sıra sıra dizilerek nöbet bek-

lerlerdi. Bat nezleleri, el maya -
sılları, romatizma, ve sıraçalar &. 

nun ilaclarile hemen •İfa bulur -
du. 
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Par·ste bir şebeke, reh·n sandık- _ . 74 
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larile bankaları kafese koymuş ı Leyla 25 koça ıle yaşadıgı hald ~, 
Belediye rehin sandıklarile,· Yapılan muhakemede bu ada- bu kadar çok erkek arasında ken-

mücevherat tü~carları~ı, ~atta mın ortaklnrile birlikte sadece bi- disine saadet temin edecek bir koca nedei1 
bazı ban1caları aıstcmatık bır su- rer vasıta oldukları ve asıl dolan. 

rette tavlama~ suçile ':'_ilyam Kup dıncının lnrıilterede bulunduğu intihap dememişti ? 
perman adlr bır adam uç suç orta- anlacılmıııtır. Kupperman altı ay b K ... 1 b' l'kt p . .. h :r :r - Hayır canım .. Ne münase et. ovuşta herkes Leyla ile meş- dı? Yılmazın eline dücen bir •" 
gı e ır ı e arıs agır ceza ma . h kt :ıı 

ke es. d h k d'l . l apse ve cezasını bitirdi en son- Ben ondan sonra üç erkekle da~a gul oluyor, onun heyecanlı, merak dam, adaletin pençesine dut" oıiit 
m ın e mu a eme e ı mış er . F d h · · k Ü dir ra ransa an hudut arıcıne çı a· yaıadım.. çüyle de evlenecek- uyandırıcı maceraları etrafında de demekti. Onu bundan sonra killl 
· rılmağa mahkum olmuıtur. Suç tim. Yılmazın tuzag"ına düıı.tüm, dikodular yapıyordu. kurt kt ? Tavcılık pek az tanılan ve an. :r araca ı ... 

cak muntazam bir laburatuvarda ortakları da dört aylık hapis ce- nasılsa... Ley lanın, sefahat hayatında bu Leyla düşünü,ken gardiyan ko-
tahlil edilmekle anlaşılacak olan zası geymişlerdir. - Burada herkes ondan korku- kadar çok erkekle yaşamasının, şarak geldi: 
bir maden vasıtasile yapılmakta yor. Eğer bütün polisler Yılmaz kendisini hain t~tmin edilememi~ _ Leyla hanım, size bir tel· 
idi. Bu maden ye§il altın olarak bey gibi aktör rolü oynamağa mu· bir kadın gibi göstermesinin sebe- graf var ... 
sürülmekte idi. vaffak olsalardı. Hapishaneler a- bi neydi? Leyli. sol kaıını kaldırarak bo-

dam almazdı. Leyla 25 koca ile yaşadığı hal- murdandı: 
Kupperman 1934 senesinde Lon 

~rada kurulmut olan büyük bir tav 
cılık şirketinin ajanıdır. Şirketi de 
kıymetli taşlar mütehassısı olup bir 
vakıtlar muhtelif devletlerin ban
kaları tarafmdan muhammin si . 
f atilc kullanıl mı§ bir adam kur . 
muştur. 

Bu adam Almanyada ve Bir . 
leşmİ§ Amerikada pek az tanılan 
"inkonnel,, madenini ithal ederek 
bundan cigara tabakaları, yüzük. 
ler, bilezikler, sofra takımları ve
saire imal etmiştir. Bundan sonra 
ortaklar bu mallan halis altm di
ye elden çıkarmak için Avrupaya 
•aldırmı§lardır. 

Tavcılar önce Fransada bele. 
'diye terhin sıındıklarına yanaşa
rak mallarım göstermişler ve ci
gara tabakalarının beherine mu . 
kabil 4q}ngiliz lirası (bizim para. 
mızla 250 lira) kadar borç alabil. 
mişlerdir. 

Belediye terhin sandıklarında 
bu muvaffakiyetten sonra altın 
tüccarlarına yanaşmışlardır. 

1935 yaz mevsiminde İngiltere. 
den Fransaya sözde altını olan bir 
kaç sandık çubuk gelmittir. Tav
cılar bu sahte altın çubuklarını 
doğrudan doğruya bankalara arz. 
etmişlerdir. Çubuklardan hiç kim· 
se şüphelenmemİ§ ve tam pazar
lık bitmek üzereyken, polisin her 
nedense şüphelenmesi üzerine bun 
lar laboratuvara gönderilmiş ve 
uzun tahlillerden sonra kilosu üç 
yüz kuruşa satılan bir maden ol. 
duğu anlaşılmıttır. 

Mütehassıslar bile bu madenin 
altına çok benzemesine şaşakal . 
mıılardır. Sahte altını meyda 
na çıkarmak için kullanılan asit· 
ler bu maden üstünde hiç bir tesir 
yapmamaktadır. Dediğimiz gibi 
ancak uzun uzadıya yapılacak Ja. 
buratuvar tahlilleri işi meydana 
çıkarabilmei<ted ir. 

1:.Ht anlaşılması tesadüfi ol· 
muştur. Kupperman Pariste ayni 
kuyumcuya iki defa gitmek ted . 
birsizliğinde bulunmuştur. Bu se· 

fer de parasızlık yüzünden aile ha 
brası som altı.n bir tabakayı elden 
çıkarmak mecburiyetinde oldu · 
ğunu söylemiştir. Kuyumcu bu 
tabakadan hernedense şüphelen · 
miş ve Kupperman'ı meşgul eder· 
kcn bir taraftan da polise haber 
vermi§tir. 

Polis Kuppcrman'nın evrakını 
tetkik edince, kendisinin hapse 
girip çıkmış bir :;abıkah olduğunu 

anlamı§, bunun i:zerine elindeki 
cigarn tabakası belediye labura . 
tuvarına gönderilerek tahlil etti· 
rilmi~ir. 

I' upperman karakolda hcrı;eyi 
olduğu gibi sö>:lemiıtir. 

Domuzlu 
kadın 

Englif isimli bir İngiliz kadını, 
kedi, köpek yerine, beraberinde 

bir domuz yavrusu tqımaktadır. 
Bu domuz yavrusu tıpla kedi 

ve köpek gibi salta ·durmakta, 

- Neden .. ? Sen de mi yoksa o· de, bu kadar çok erkek arasında T 1 - e graf mı .•• ?! 
nun tuzağına düıtün, Eleni? kendisine ebedi saadetler temin e- Eleni koştu... Telgrafı aldı-

- Ah, sorma hanımcığım! Pin- decek bir koca neden intihap ede- Leyli.ya verdi. 
ti bir kokainoman kıyafetiyle ya- memiıti? _1 L . 

Leyla telgrafı okurken ıö:ıJJ,. ~ 
nıma sokulnıuttu .. Y avaıçacık e· Okuyucularımız çok iyi hatır- ) 

leri ıulanmı§tı. ~ 
. lime bir papel sıkı!tırdı: (Haydi, larlar ki, Leyla hiç bir zaman ken· Telgrafta kısaca şunlar yuılıt- ~. 
teyze, bana da bir paket ver!) de- disine iyi, zengin, güzel bir koca dı: liıt 
di. Bu, bizim parolamızdı. Teyze aramamıştı. ~ 
demeyene kokain satmazdım. Ne- O, sert erkeklerden hotlanıyor- "Geçmiş olsun anneciğim .. Yll ' 
reden öğrenmit gavur herif bu pa- du. Hilkatin ancak birkaç mil- kında ziyaretine geleceğim!.,, lı, 
rolayı .. ! Paketi uzatınca şıp diye yonda bile bir eşini yaratmadığını Nesrin. lı 
ensemden yakaladı. gördüğümüz bir korkunç zekanın: 

_ Tıbkı bir kedinin fareyi ya- "Beni bir erkek yendi!,, demesi, 
kalamaaı gibi... nihayet onun aradığı erkeği bul-
' leyli içini çekerek yatağının duğunu gösteriyordu. 
kenarına uzandı. Fakat, ne yazık ki, Leylanın bul 

Kahirenin hurma ağaçlarile süs- duğunu zannettiği erkek, vazife
, lenmit bahçeleri, gök rengi Nil sinden batka bir şey tanımıyan 

boyları, isfenksleri, eh'ramları ve çok namuslu ve değerli bir zabıta 
niliayet yılanla zehirlediği Mis memuruydu. 
Nelıon .. Prens lt>rahim.. Yılma:z onu lskenderiyeden ls-

Bütün b'u l>af döndürücü dekor- tanbula getirirken, Leylaya el u· 
Iar ve kanlı hadiseler arasında tim zatmak, onun şeytani zekasına ka
Cli t:eylanm kafasında izi yerleşen pılarak boynuna sarılmak bir kere 
bir tip yaııyordu: Emir Said. bile hatırından geçmemitti· 

O ne mükemmel makyaj .. O ne Leyla, Yılmazın ta§tan daha 
lia"dar zeki bir aktör .. O ne müth~ sert ve duygusuz bir adam oldu-

Leylanın kızı, annesinin te• • 
kif edildiğini gazetelerde okuıııııf 
olacak ki, kendisine telgrafla geÇ' 

miş olsun diyordu. 

Leyla yatağının kenarında d-1-
gın dalgın dolaşıyordu. Elind• 
tuttuğu telgrafı birkaç kere ok11' 
duktan sonra, gözlerinden aıı;I 
ya§larr sildi. 

- Hayat benimle istih# 
başladı. Bu acıya tahammill ~ 
1. . h' ? 
ır mı ıç .... 

Sonra birden telgrafın aeıdiJİ 
yere baktı: 

bir Şerlok Holmesti yarabbi! · ğuna hükmederk: 
burnunun üzerinde ıeker durdur - Leyli., basık tavanlı tevkifhane - itte o, tam aradığım erkekti. 
mektadır. Jiovutunda geçirdiği ilk gecenin ıs- Diye söyleniyordu. 

- İzmit ... Meğer çok yakıoci' 
imi§. Fakat, Nesrinin buraya ,.ı· 
mesi hiç te hoşuma gitmiyec~ 
Kocası beni burada görürae, ot1' 

lngiliz kadını bir yere misafir 
olarak gittiği vakit de, 'bu domuz 

tırapları arasında en çok, Emir Leyla, §aşkın değildi.. Muhake- acaba neler söylemez! Ah, tecril' 
beıiz kız .• Beni görüp te eline tıl 
geçecek? Ben senin saadetini ~· 
mamak için , seni ebediyen ı6t' 
meden ölmeğe razıyım ... 

Saide Mısırda nasıl kapıldığını dü- mesini kaybetmemişti. Fakat çok 

yavrusunu dizi üzerinde oturt -
maktadır. 

ıünüyordu. sinirliydi .. Müteredditti. 
- itte, hayatta neni ye_nen .. er- Ne yapacağını bilmiyordu. Za-

1'e1'... ten yapılacak ne vardı ki .. ? rtık Ancak, yavru gittiliçe büY.üdü
ğü için ağırlatmaktadır. Diye mırıldandı.. onun için kurtuluş ihtimali mi var- (Devamı uat J 

Tetlrka No. 74 
İhtiyar hiç temkinini bozmıyarak: 
- Dediğinde haklısın hanımcığım. Benim bir şey 

demek haddim değil. Yalnız elimde büyüttüğüm c-. 

fendinin huylannı söylemek i5tedim. 

'' Dün keşki bir yere gizlenseydin de onu işitsey
din.,, 

- Ne işitecektim ki .. Hiddetten boğuk çıkan ka· 
ba bir erkeğin bağırmalarını işitecek değil miydim. 

- Hayır hanımcığım. Efendi öteki hanımın za• 
manmda dediğin gibi ooğınr, haykınrdı. ! Ama dün" 
kü gün .. 

Ağzından çıkacak sözleri işitmemek için elimle 
gene ağzını kapattım. 

- Efendine ne kadar da güzel avukatlık yapıyor 
sun Ahmetağacığım. Artık sözü uzatma. Efendin bu· 
nu bilse sana kızacak. Çok ileri gittiğini anlayacak. 
Hem efendininafile bo§ yere kayırıyorsun. Çünkü 
zaten. benim yüreğim kocama kar§ı sevgi ile dolu· 
dur. 

İhtiyar adam süklitla bana baktı. Başını salhya
rak içini çekti. Sonra sanki bu ısrarlarının beyhude
liğine teessüf ediyormuş ı;ibi düşünceli bir tavırla ve 
yavas adımlarla uzaklaştı. 

Ah yeğit ve sadık kalb ! Şu dakikada sana ne acı 
bir elem ve keder vermiştim!.. Onun sözleri düşUncc
terfmln mecrasını değiştirmişti. GCSzyaşlanm durdu. 
İçerime incelemeğe cesaret edemediğim gizli bir se
vinç doğmuştu. Bu sevinç ıstırap ve elem verdiğim 

sevine miydi. Bütün yüreğimi doldurmuş ve varlığı· 
ma büyük bir sükun vermişti. 

Kibirli, soğuk kanlı Arif Nedret benim yUzüm" 
den gerçekten hiddetlenmişti. Karısı olan ben her· 
hangi bir kadın gibi onu gülünç vaziyete dü§ürebile
ceğimi öğrenerek erkeklik gururu içerisinde ıstırap 
çekmişti ve ben ilk defa olarak onun adını taşıdığım 
için derin bir bahtiyarlık duydum. 

Biraz sonra yemekte Arif Nedretin karşısına o
turduğum vakit gizli bir bakışla onu tetkik ettim. 
Bana öyle geldi ki sabahki hadisenin şiddeti yUzünde 
derin izler bırakmıştı. 

Beni arzularına boyun eğdirdiği ıçın sevınıyor 

muydu? Yoksa metresini birdenbire yüziine haykır 
dığım vakit olan şaşkın ve muzdarip tavrım mı mu. 
hafaza ediyordu. 

Onun çehresinden bunları anlamanın kat'iyyen 
imkanı yoktu. Belirsiz düşünceler girdabına dalmış 
gibi tavrı dalgındı. 

Yemek salonuna girdiğim sırada bana kısaca bir 
göz attı. Sonra yemek devam ettiği müddetçe kat'i 
sükutunu muhafaza etti. 

- Efendi şimdi de somurtuyor! diye düşündüm. 
Ve bu düşüncemden pek keyiflenerek bliyük bir işti· 
ha ile yemeğimi yedim. 

Fakat bu ayni hadise ertesi akşam da böyle ol· 
du 1 Ondan sonra keçen günler gene hep bu birinci 
gün gibi oldu! 

Arif Nedret Dalgın, karşısında kimse yokmuş 

gibi sükutla yemeğini yiyordu. Kendisine söz söyle
diğim vakit yavaşça ve tek bir kelime ile cevap veri: 
yordu. Eğer onu dalıp gitti~i bu uzun dlişüncelerden 
kurtarmak için ısrar edersem sanki rahatsız edilmiş 

gibi başını kaldırıyor, muzlim gözlerle bakıyordu .. 

Öyle ki birdenbire sıkılarak susuyordum. ... 
İlkin beni o kadar keyiflendiren ve eğlenceli 'J 

rünen bu duru§ vakit geçtikçe beni rahatsı% euııd'' 
fena halde sıkmaga başladı. Ziza evvelce dUıUndil~ 
mün aksi olarak anladım ki kocam bana kUıerek ,ı 
murtmuyordu. Benim bilmediğim başka bir ·~~~ 
vardr. Tavrı yalnız bana karşı değil, herkese P'f 
da böyleydi. Hatta dıJarda sanki fikri bir yere ~ 
lanmış, gizli bir elem ve ıstırapla daha bezgin, d 
bitkin görünüyordu. 

Hangi gizli bir düşünce, nasıl acı bir keder !~ 
ye kadar o kadar alaycı ve §en görünen bu ıda 
karakterini böyle birdenbire değiştirivermitti? ~ 

Bu tahavvül o atrştı~ımız günden itibaren ., 
dığı için aramızda geçen o günkü sözleri hatırl "" 
ğa uğraşıyor. başlıca sebebi bunda aramak ıısıııs 
diğini düşünüyordum. . 1' 

Bana öyle geliyordu ki o gün biraz şiddetlı 
reket etmiştim. -,1 

Şiddetli mi? Evet .. Fakat bu sözler taboit bir 
caya karşı şiddetli olabilirdi.. 1 

Eğer Arif Nedret gerçekten benim kOC:~ 
muş olsaydı eminim ki o akşam söylediğim 
ona söylemiyecektim. .,-! 

BugUn bulunduğumuz Mdiseler içerisinde. fi 
müşterek bir komedinin iki oyunculan gibiydi1'· fJC' 
komedidedeki iki oyuncudan her birisi ina~ 4at 
kinin zaranna gidecek şeyleri yapıyordu. Dahi 
riısu şimdiye kadar benim gayem buvdu.. ~t~ 

Evet durmadan çarpışan t;ıh:an. tabana ~ 
zıt giden iki oyuncu .. 

MUştcrek bir komedi 1 ~ 
Fakat ıu kelimelere kendimi pek de inan 

sızm tekrar ediyordum. (DeıJamı tJar) 



~ - Şu hayat ne tuba[ şeydir 1 Bugün 
~le beraher sakin sakin gidiyorum, 
~ Uki al!.r ay evvel silahla taarruz ııu 

-~t~;Ôe~db~tterl 
~ l'iyatronun, piyesin ve aktör 
t 'n adını öylemek tehlikeli, bir 
~l'de bir piyes oynuyorlardı ve 
,.~ a.ramızda.temsil pek berbattı. 
~ır ,. l k k ·· 1 d b" • • ~ 041'8. ı a tor er en ırı, pıyes· 

~ ba~ına türlü türlü felaketler ge· 
~ dığer bir aktörü teselliye ça
lı: 

~......_Üzülme! Hayatta intan da
\ı korkunç vaziyetlerle de karşı· 

&.bilir! 

Seyircilerden biri ae.lendi: 

1 ..._Eyvah! Galiba şimdi de f&f· ' .. 
~iyecek ! · 

~N 

~

'' Bu kadar silratli ~i:ktiloya hiç 
t dUr etmemiştim, saatte bet kelime 
%rı 

"llılırnını deırtoeırn 
~ ~zı oda ında konuşuluyordu, 
~rını hemedenıe metetmeğe 
~ gören bir misafir arkada§ 

8.ra.Iık: 

hen, dedi, vaktile tiir de yaz. 
lı?1· Şimdi de yazanm, yalnız 

1ne he§ lira vermeniz gerek! 
'ten yarın bir ta.ne getireyim. 

: &.21 müdürü müthit telaşlan· 

' Aman, bizim gazetede ede· 
'l sahifesi falan yok, ben §iiri 
~enin neresine korum? 
~Zamana kadar muhavereye 

J t\rışınamış olan ReJad Enis 
111: 

....... ''Ş b . d l . .. e nn ert erı,, sulunu ne 
t d\lruyor, oraya koraun ! 

~"1.ılctar - Şafak söküyor, ötmesi· 
gcıdi,acaba uyanduaak kızar lDll 

MlYıbaDa~a f 
lkisi de civa fabrikasında ça \it""'!'~~=-~-'!"""",.....,~..,........,.....---, 

lışıyorlardı ve ikisi de fevkalade 
mübalagacı idiler. Ba§ka bir arka
daılarile konufurlarken biri şöy
le dedi: 

- Fabrikada civa buharı te. 
neffüs ede ede o haİe geldim ki dı 
farı günete çıktığım zaman bo
yum bet santimetre uzuyor! 

Öbürü bu kuyruklu mübalaga
mn altında kalmadı: 
- O da bir şey mi sanki ?Ben öy. 

le hale geldim ki, hohladığım 

cam derhal sır tutup ayİıa oluyor! 

Erkek - Demek benimle evlenmek 
istemiyorsunuz? , . 

Kadın - O ba1ka mesele? Sız bana 
''ebediyyen benim .olur musunuz?,, diye 
sormu§tunuz da .. 

BDr deırs 
Oğlunu, yübek ta.hail g<Snün 

diye, lıtanbula yolln.mı§tı. Bir gün 
taahhütlü bir mektup aldı, oğlu 

acele 500 lira istiyordu. · 

Sık aık para gönderdiği için 
mahdum beğin böyle 500 lira iı
teyif ini pek fezla buldu. Yalnız 

50 lira gönderdi ve §U telgrafı 
çekti: 

''istediğin 50 lirayı gönderiyo . 
rum. Fakat elli lira yalnız bir ıı . 
fırla Y.azılır, iki sıfırla değil!,, 

//Y 

~ rıı 
(/! 

Erkek - Pa.ra2ütlcri ne yaptın ? 
Kadın - Çantanın içinde 1 

Satıcı - Bakınız bayan, giydiğiniı 
zaman ne kadar güzel duracak! 

IS\Br ga~ete 
Matbaaya gelen Anadolu ga· 

zetelerinden birinde gördüğümüz 
itbu ilanı ehemmiyetine bir..aen, 
imliıını dahi deği§tirmeden ay -
nen alıyoruz. 

"Bayram münasebetile Matbaa
mrzda kart vizit gibi fazla işler 
tab ittirildiğinden gazetemiz bu 
defa iki sayfa ve ilan µe dolu çı 
kanlmıştır. 

Okurlarımızdan özür dileriz.,, 
Gazete üç dört kartvizitten da

ha bür.ük de_ğildi ! 

- Heykelin kollarını · venllslln ya 
nına koydukları için mi kestiler acaba? 

IEslknOeır aDayomK 
lzak mahalle arasında dola~ı

yordu: 
- Eskiler alayım! 

Bütün mahalleyi ayağa kal 
dıran çirkin sesi kafi gelmiyormuş 
gibi hazan kapıları da çahyor 
ve soruyordu: 

- Eıkiler alaym ! Satılacak 
eski bir şeyiniz var mı? 

Böyle kapısını çaldığı evlerin 
birinden bir erkek kafası uzandı; 
selenin eskici olduğunu görünce 
rahatsız edildiğine kızdı. Fakat 
lzak oralı değildi, sordu: 

- Eski elbise var mı? 
- Yok! Zaten hepıi eski ! 
- Eski şapka? Eski bakır? 
- Yok beyahu ! Satılacak bir 

şey olsa ben seni çağırırdım. Za . 
ten evde karım yok, ben bi!mem ! 

lzak gözünü manalı manalı 
kırparak: 

- O halde boş şi~eler a''"tm' 

Delikanlı genç kıza aJıktı, fa. 
kat onu mahcup bildiği için hia
sini açıkca söyliyemiyordu. Bil 
gün ikisi yalnızken aklına bir ça· 
re gelerek kıza teklif etti: 

- Çok güzel bir şarkı biliyn. 
" • • ' d" 1 rum, senı sevıyorum .,, ıye... s· 

terseniz size bunu söylüyeyim !. 
Mahcup bildiği genç kız ce. 

vap verdi: 

- Eğer doğru söylüyorsanı:

rica ederim bunu şarkı ile söyle · 
meyin! 

Kadın - Ha aklıma gelmiıken ao 
rayım, gu me§hur doktor Voronof hila 
sağ mı? 

Amaıın Clolktoırl 
Doktor, artık iyileşmit olan 

hastasına tebdil hava tavsiye et
tikten sonra gitmeğe davrandığı 
sırada sordu: 

- Siz tebdil havaya gitme

den evvelbizim vizite he!abını aİ· 
ze göndereyim değil mi? 

Hasta tela,landı: vr;r- . 

- Aman doktor, biraz evvel 
sinirlenmememi söY.leyen siz de· 
ğilmiydiniz ! 

Kadın - Bana niye öyle tuhaf tuhcıf 
bakıyorsun? Karnaval kostümümü be 
ğenmedin mi? 

Erkek - Çok güzel 1 Yalnız ben se 
ni bu kostümle görebilmek için seninle 
evlcnmeğe mecbur kaldığımı düşünüyc; 
rum da .. 

Yazısız Hikaye : BiR KURNAZLIK! 

Erkek - Çift ayaklı bir merdiven 
almamız Ul.zım karıcığım f Baksana hizw 
metçi kızı, tavanı süpürebilsin diye kU" 
cağıma almağa mecbur kaldım r 

Dmkaınsaz 
Muallim birinci aırufta küçük 

talebelerinden birine ıordu: 
- Ba,kasma ait bir §eyi ha. 

her vermeden alan kimıeye ne 
derler? 

- ... -
- Düşün; mesela ben elimi ac,. 

nin cebine soksam ve oradan pa
ranı alsam ne olurum? 

-Allah! 
- Ne demek istiyorsun? 
- Cebimde hiç para yok Pa. 

ramı almak için evveli. yaratma • 
nız lazım! 

- Kansının ikiz çocuk doğurduğU"' 
nu şimdi söylemiyelim, tabakları götilr 
Un de .•• 

!Kıran n ın ın Q ktesı 
Şimdiki İngiltere kralı Seki • 

zinci Edvardm büyük babası Ye
dinci Edvard bir gün kendini ta· 
nıtmadan bir ilk mektebi ziyaret 
etmi§tİ. Çocuklardan birine sor # 

du: 
- Yedinci Edvard kimdir? 
- İngiltere kralı. . 
- Peki, bu kral saltanatı eş. 

nasında fevkalade olarak ne yap. 
mıştır.? 

Çocuk bu süal karııamda afal
ladı, cevap veremeyince kral gÜ· 
lerek: 

- ÜziHme yavrum, dedi, bu 
suale bizzat kral bile cevap vere
mez! 

Filmdeki yıldızı seven kııkanıc &Ot 
yircil • .. ---
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Meş ur· 1J11ugu•vaiy ~ i 
fıu fJolcula:n l ~ ~ -.: 
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lstanbula gelmek isti~or.tar · ğ ~ i ~ g 
Bu ayın 29 !\11\d__a Belgrada94 31 bu ak§am bir içtima akdederek :- '< =. ! ~ 

inde S9fy~d_a birer maç yapacak bir karar ittihaz edecektir. o. i ıc g. =. 
Dl ::::r er. :c 

olan Urug vay ttLkmnnın mümes- Teklifin kabul edilerek olim - ':I' cıı. a a. C: 
sili Lepkov~ılQ'den futbol fede - piyatlar arifesinde mühim bir ec· : ;i ~ ;j ~ ~ ~ .& 

1 b• eJ b• ' k~ t..' f -411 ~ CD UI C:: Lll CD C raıyonuna ge en ır t trafta., 27 ne ı temasına ım an nazır anaca- - 3 m 3 B -
Mart Cuma;-aünü şehrimizde bir- ğı muhakkak addediliyor. ~ -ı ~ ;. % 

k - Dl 3 01 maç yapa.b.ilecekleri bildirilmi.ş, HABER: Uruguvay ta ımının § =. Dl ~ a. 

kabul edildiği takdirde şartların Avrupa ve;Salkanlarda bir tumu- ! ~ i ~ :_ [! ~ ~ 
bil dirilmesi istenmİ§tİr. vaya çıkacağını ve bizim de bu fır .. '< -, g -. :i , ~ Dl 

Bu teklif , üzerine federasyon saltan istifade ederek bu m~hur ~ ~ ~ !"r ğ. ' 
takımı getirinceye kadar ç.ahşma- ! I ., I i -L ., !!!: 

Bulg~r gl.1r.eş~isi mız lazım geldiğini nu olarak ev~~ 2?. ~ ~~ ~ -g ~ 

O~ velce bir k~ kere yazmıttık. = r1" i r-t- ;, 6)" ~ 2 
01 Q;fifl Görülüyor ki, bu •arzumuzun ~ OJ ;i. P> tD ~ ;;-

. } • . . l'h b' f C D" 3 CI Gen alip geldi yerıne.g~ mesı ıçın, ta ı ıze ev .. 0 ; :; := ., 
Fevbl&dc kiıvveti dolayrsile oran· kalade yardım etmit ve da:ha bi.. i' ':I' ca § '! 

gotan l~kabx verilmiş olan Bulgar -güre~ zim tarafımızdan teklifı vaki ol • ır- ~ ~ g. i -
çisi Dan Koloff ile Amerikalı Brovoviez madan Uru-"vaylılanbize müra - < a. · ti ı e... :s" • CD C 

arasmdaıParistc yapılan ser.ben güreş caat etnıi~erdir. ~ ~ ~ =: 
müs~bakasında Hcrkül kmwetli Dan · Bir an evvel uyuşulup, bugün ; g c 
Koloff hasmını mahirane güre~meshıc her ne kadar, dünya şanıpiyonu İ ~ 
rağmen ezerek yenmiştir. oldukları 928 deki vaziyetlerini ~ =. 

Bulgar pehlivanı maçı deh~etli ıstl" kayl:letmitlerıe de gene; mükem • :ı N 
rap veren bir ayak qükmesile kazanmış-
tır. 

Dan Kolorf hasmının ayağını o dere· 
ce §iddetle bükmüştür ki maçtan sonra 
Brovovieıi.mua7ene eden doktorlar. a• 
yağının sakatlandığını gör.mli§leroir. 

mel bir takım olan Uruguvaylıları 
memleketiınize getitmemiz lazım-
dır. 

lstanbul liarlci As-: 
kert kıtaatı ilanları . ' 

Ka.pah zarfla münakasaya ko

am Bir Hafta,, 

Bisiklet 
~arışlarında 

T. t. C. 1. lstanb Bölgeti Bisiklet 
nulan Tekiraağ kıtalannm 9000 -4----------------::------------,..,.,..,,.,,,,.......,,--..,,---.....,.----=,.......,.------=---= 

H eveti Bafkinlaiından: 

l - 1936 yılı bisiklet yanı progra· 
mmın tam bir. intizam içerisinde. yapıl
mastru temin için aşağıda yaıılt husus· 
lar karar altma alınmıştır: 

2 - 1934, 1935, 19~6 yıllan ikinci 
sınıf yarışlarında iki defa, birinci sınıf 
yanşlannda bir dcf a birincilik: kazan
JJUJ yarışçılar birinci sınıf sayılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı eeas ve. 
yanşçıtann ü~ senedir go'sterdilCletl ka"' 
biliyct g<Sz()nünde tutularak: Kir kor, İs. 
mail (Bcıiktaı), Abdullah, Agob, Lam· 
bo, Taceddin (Süleymaniye), Rıza.Muh-
sin (Galatasaray), Jitayer, Haygazar 
(Fenerbahçc), Mimi, l'anaş (Feneryıl· 
maz), bititıci"sın:ıfct ayrılnıışlard1r. 

4 - Birinci sınıf yarışçılar ikinci 
sınıf yarıılara girmezler. İkinci sınıf 

yarışçıların ise birinci sınıf ya .ışlara 

girebllmeleri için 1934. - 1935 - 1936 
ylllannda yapxlthış olan birinci sınıf ya-' 
rışlarda en aşağı üçüncülük, ikinci sınıf 
yarıılarda..ikincilik kazanmrş olmaları 

lhımdır. • 
5 - 22-4-936 gününde Mecidiye 

köyünde başlamak ve Mecidiyeköyünde 
bitmek üzere yapılacak olan 50 kilomet• 
relik yarııa Mecidiyeköy - Hacıosman 

tepesi - Mecidiyeköy olmak iizere 22 
kilometre daha ilave edilerek 72 kilo~ 

metreye çıkarılmr tır. 

ve ..Malkara kıtalarınm 7000 kilo 
zeytin yağlarına taliP. çıkmadı • 
ğından pazarlığı 26 - Mart,-
936 Perşembe gijnüne bırakılmış
tır. Şartname ve muhammen be -
del ve muvakkat teminatları eski
si gibi olup pazarlığı T ekirdağın
da Askeri satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Pazarlığa gire -
cekler 2490 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinde yazılı bel~e]eri bir • 
likte bulundurmaya mecburdur • 
lar. (624) _(1389) 

* * * 
Niğde Garnizonundaki kıt'ala

rın ihtiyacı için. 126000 kilo ek -
meklik Un kap.alı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. Muham .. 
men bedeli 16360 liradır. İstekli
ler şartnamesini her gün komiı • 
yondan parasız alabilirler. Eksilt
mesi 2 r- Nisan - 936 Perşembe 
günü saat 15 de Niğde Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. istek
liler teklif mektuplarını 2490 sa -
yılı kanunda yazılı şekilde ihale • 
den bir saat evveline kadar mak
buzla komisyon reisliğine veril • 
mesi, ilk teminat miktarı 1229 li-
radır. (626) (1390) 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM . MÜDÜRl.ÜÖÜ : ' ... ' 
. Satınalma Komisyonu İlanları -~· _. · 

Muhtelif Elektrik Malzemelri 
Evvelce de ilin edilip §artnamelerinde değişiklik yapılan ve tah 

min edilen bedeli (30.000) lira olan yukarıda mıktan, cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü tatınalma komisyonunca 
4 Mayıı 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile iha· 

le edilecektir. Şartname (bir) lira (50} kuruş mukabilinde komi:;· 
yondan verilir· Taliplerin muvakkat teminat ..olan (2250) lirayı ha· 
Yİ teklif mektuplarını mezkOr günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindoki: veaaikle mezkur rin ve ıaatte komisyona müracaatları. 

,(1318) 

defeder 

Yemeklerden birer saat sonra alı

nırsa IIAZIMSIZLIÖI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsızlık 

ve kokuyu izale eder. HOROS marka!ı 

ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de

posu Bahçekapı, iş B~nkast arkasında 

No. 12 

İstanbul komut·anlığı için 6600 

kilo zeytin tanesi 18 - Mart -

936 Çarşamba .günü saat 16,30 da 

açık eksiltme ile alınacaktır. Mu

hammen tutarı 2300 lira.dır. llk 
teminatı 174 liradır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel komisyo -

nu.muzda görülebilir. isteklilerin 

ilk lteminat makbuz veya mektııp· 

lariyle beraber belli gün ve vakti 

muayyeninde F ındıldıdaki komu-

ı 

~AR~ M~l] 
Hülasası 1 

Nckahatte bulunanlar" kansızlar, iJtihasızlar, zayıflar, emzikli kadı~; 
lar, diş çıkaran ve kemikleri zayıf olan çocuklar için emsalsiz devadır. 11 

ECZANEDE BULUNUR. _,,,; 

":.c-ı------------------.... ...-""""~ ........ ~~ 

tanlık arttırma ve eksiltme ko • 
misyonuna gelmeleri. ( 1163) 

:1- ~ ~ 

lstnnbul Komutanhğı için 4600 
kilo zeytinyağı açık eksiltme ile 
1 SIMart/936 Çarşe.m.ba günü sa.at 
16 da almacaktır. Muhammen tu
tarı 2300 liradır. ilk teminatı 173 
liradır. Şartnamesi her gün öğle-



l7~T-'i936 HABER - lltam poslair · 

--T-ürl<iye -zıraat- Bankasından: 

Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekliği

ne karşı 

HORMOBiN 

Bankt\mızın Ordu ve İnebolu şubeleri için askerliklerini yapmı~ 
ve yaşı 30 dan aıağı olmak ıartiyle iki kambiyo memuru alınacaktır. 

1) Taliplerin en aşağı Ticaret lisesi veya lise mezunu olmaları, iyi 
fr<msızca ve İngilizce de bilmeleri matlfiptur. 

2) Bu lisanlardan ba1ka almanca bilenler tercih olunurlar. 
3) Talipler 30 - 3 - 936 ya kadar mektep ~ahadetnamesi. hüsl 

nühal ilmühaberi, nüfus tezkeresi ve askerlik vesikalarım hamilen İ!· 
tanbulda lstanbul Ziraat Bankası na ve Ankarada umum müdürlük 
memurin direktörlüğüne müracaat ederek sıhhi muayenelerini ve ka 
yıllarını yaptırmalıdırlar. 

4) imtihan 1 - 4 - 936 çarpmba günü sabahleyin Ankarada 
ve lstanbul şubemizde yapılacaktır. 

5) imtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine göre 
(100) liraya kadar aylık verilecek tir. (1289) 

• • • • 
_ Istanbul Belediyesi ilanları 

. ·.. ~ ... . .. . .. '. 

Keşif bedeli 64 lira 40 kuruş olan Beyoğlu 37 inci okulun bahçe dı
varmın tamiri pazarlığa konulmuıtur. Keşif eevrakı Levazım Müdür· 

t__T_aJ_sili_· ·_t_:_c_._ı._ıa_P_._K_. _ı2_s_s_H_o_nno __ b_in lüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyeenler Bayındırlık Direktör· 
lüğünden alacC\l<ları Fen ehliyet vesikası ile 5 liralık muvakkat temi· 
nal makbuz veya mektubiyle beraber 19/ 3 / 936 Perşembe günü saat 16 
da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. "1,, "1393,, 

Bir metre murabbaına 150 kurut değer biçilen Fatih yangın yerin· 
de Sofular mahallesinde Aile sokağında 158 inci adada 3835/ 6 harita 
numaralı arsa arkasında yüzsüz 24 metre murabbaı arsa alakadarları Harbiye okulu için 260 metre 

kur unt ka utluk lrnma 19 _ arasında s:ıtılmak üzere Açık artırmaya k~nulmu.ıtur. Şartnamesi Le· 
•• rt' 936p p b !. .. t vazım müdürlüğünde görülür. Artırmaya gırmek ısteyenler 270 kurut-
n·ıa - erşem e gunu saa . 
ıs d T h d S t l k luk muvakkat teminat makbuz veya mektubıle beraber 18/ 3/ 936 Çar· e op ane e a ına ma o · 1 
-· d 1 ki ı k §amba günü saat 15 de daimi encümende bu unmalıdır. (B) (1195) 
•Qııyonun a pazar ı a a maca • 
tır, Tahmin bedeli 1426 lira 75 
kuruştur. Son teminatı 214 !ira bir 
kuruıtur. Şartname ve nümunesi 
lcomiıyonda görülebilir. lsteklile -
tin belli saatte komisyona gelme-
leri. (455) (1387) 

. . . 

~~ .. :inhisarlar U. Müdürlüğµnde~: · 
it • • 

Levazım ve Mübayaat şubemizin Kabataıtaki yeni binasına 

taşınmasiyle değişen telefon numaralarının kataloğda yazılı bulun· 
mamasından dolayı arayan ve arananlarca müfkülita uğranıldığı gö-

51 bin ad~t limon 23 - Mart -
93S Pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede satınalma komisyo · 
nunda pazarlıkla alınacaktır 
Tahmin bedeli 1530 liradır. Son 
teminatı 229 bucuk liradır. istek· 
\Uelin belli saat~e komıayona gel· 
tneleri. (454) (1388) 

rülmektedir. Bundan sonra aşağıda yazılı telefon numaraları nazarı 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilin olunur. (1294) . 

Levazım ve Mübayaat tubeıi müdürü, alım sahm komisyonu reisi 
44688 Santral 49367 Doğru telefon 

Şube müdür muavini, mübayaa tefleri, mes'ul muhasipler, aüm-
rük ve anl:iar amirlikleri. 44688 Santral 

Ta'1min edilen bedeli 3104 lira olan 41 roda çelik tel halat açık 
ekiıltme ıuretile 18-Mart-936 çarfamba günü saat 14 de alınacak· 
tır. Muvakkat teminat 232 lira 80 kuruştur, Şartnameyi görmek İ5-
tiyenler her gün ve eksiltmeye itti rak edecekler ~azılı gün ve saatte 
teminat makbuz veya mektuplariy le Kasımpaıadaki kd&iW"yon baş· 
kanlığına baıvurmalan. (1156) 

48 FAUST.A: 

o zaman nasıl oldu da ölmedim? 
Dam J il bert: 
- Fakat az kalsın ölüyordu. 

nuz Metr .. . Tam bir hafta sonra 
aklınız başınıza geldiği :i:aman 
humma ile tir tir titriyordunuz .. 
O zaman sandım ki ... 

Bu anda kapıya indirilen bir 
darbe ihtiyar hizmetçinin sözünü 
kesti ve evin içinde uzun bir akis 
hasıl etti. Jilbert yerinden kımıl -

danmadı. Hayretinden dcna kal -
mıştı. Klod şiddetle doğruldu. 

Yumruğı:nu masaya dayamış, 

boynu gerğin, gözleri yerinden 
uğramış olarak kulak verdi. 

ihtiyar kadın sapsarı <>lmuştu. 
Yavaıça: 

- Bu saatte buraya kim gele . 
~,ilir? Diye mırıldandı. 

Klod: 

- Sekiz senedenberi kapımı 
kimse çalmamıştı. Yoksa acaba 
bu da bir felaket mi? Diye karşı · 
lık verdi. 

Tokmağın ikinci kere çıkardı
ğı gürültü §iddetle aksetti. Metr 
Klod ku:·ıun gibi koltuğunun üze
rine yığıldı. Ve hizınetçiye bir işa· 
rette bulundu. Kadın dışarı çıktı. 
Cellad ise, gözlerini salonun kapı
sına dikmiş olduğu halde bekli· 
Jordu. Bir kaç saniye sonra kapı 
llemirinin ve arkasından kilidin 
açıldığı, sürgünün geri çekildiği 

~uyuldu. Sonra bir sessizlilc oldu. 
Birdenbire, kapının çerçevesin· 

de bir insan hayali belirdi. Başı 

siyah bir batlıkla örtülüydü. Klod 
ayağa kalktı. Hem sert ve hem de 
korku dolu bir sesle: ·ı. 

- Kimsiniz? Dedi. Bir insan 
mı yoksa bir hayal mi? .•. Benden 
ne istiyorsunuz? 

Yabancı, yavaı yavat bir kaç 
adım attı. Derin bir ürperiş onu 
sarsıyordu. Bir an kadar bir !ey 
söylemeden öylece durdu. Sonra 
boğuk ve alçak bir sesle: 

- Metr, vazifenle ilgili bir i§ 
hakkında seninle konuşmağa gel • 
dim, dedi. 

Klod, müthi§ bir tekilde titre-
di. Soğuk bir gülümseyif kısılan 
dudaklarının üzerinde dolaştı. 

eaşmt tiddetle salladı. Ve: 

- Bir zamanlar, o kötü iş san
atim iken vazifemi yapmağa an -
cak ruhani mahkeme reisi yahut 
Genel Dirlik bakanı tarafından 

çağırılırdım. Siz ise, ne mahkeme 
reisi, ne de genel dirlik bakanısı
nız. Bundan başka, bir de ıunu 
bilmeniz lazım gelir ki, sekiz ıe -
nedenberi artık o kötü itle uğraş • 
mıyordum. 

Parisin eski celladına yüzünü 
göstermek istemiyen siz, her kim 
olursanız olunuz, size söyliyecek 
biricik sözüm, işinize gidiniz! de
mektir, dedi. 

Yabancı yerinden kımıl dan • 
madı. Daha alçak, daha boğuk bir 
sesle şu ıözleri ıöyledi: 

. 
FAUST~ 

Genç kızın ağzından bir sevinç 
çığlığı fırladı. Uzun senelerden -

beri ilk defa olarak o Belgodere 
hayret ve minnetle baktı. 

- Oh, ben ıenin sandığın ka
dar fena bir herif değilim ... Çin • 

rene bunları ıöylerken omuzlarını 
ıilkmifti. 

Viyoletta dışarıya fırladı. 

Annesini mezarına kadar gö • 

türmek bu zavallı çocuk için ne 

büyük, ne bulunmaz bir teselli idi. 

Paris sokaklarını dolaşan dev

riye kolları, §U fakir tabutun, 
Prenseslere mahsu.s bir şekilde çi· 

çeklerle ıüslenmiş, karanlık ıo -
kaklardan gözlerinden -matem ya

şı dökerek yürüyen bir tek genç 

kız tarafınd·an takip edildiğini gö. 

rüp hayretle karııık bir hüzünle 
titrediler. 

Belgoder, merdivenin basa • 
maklarına oturmuş duran iri yarı 
iki herife: 

van gibi, genç kızın peşinden gi 
diyordu. 

Bu tabut ve arkasından Viyo • 
letta harekt eder etmez, meydan
da bir evin ıaçağı altına sığmmıt 

bir adam, siyah bir kukuleta ile 
örtülü bir ba~ yarı eğik olarak, 
titrek bir bakışla genç kızı gözden 
kaybolana kadar takip etti. 

- Kurban yola çıktı! Şimdi 
mesele §U kurbanı kesecek olan 
kimseyi bulmak, ona işi haber 
vermektir. Uğursuz bir iş... Za • 

vallı talihsiz ve sevilmekten başka 
bir günahı olmıyan çocuk! Orada 
seni F austa, müthiş ve amansız 
F austa bekliyor! 

Kukuletalı adam tiddetli bir 
soğuk varmıf gibi titredi. Belgo-

der ile Viyolettanın harektlerini 
gözetlediği köşeden çıktı. Notr • 
dam köprüsüne doğru yürüyerek 
onu geçti ve Sitenin dolambaçlı 
yolJarına doldu. 

- Arabayı otele çekin. Bu ak. "" • .. 
tam belki gelemem ... Viyolettaya Geceleyin Parlamentonun top-
gelince 0 bir daha hiç gelmiye _ lanmış bulunduğu zamanlar asıl 

k D. k k 'tt" gürültiilerin yükseldiği saray ile .. ce .. . ıyere çı ıp gı ı 

U 1 d 1 k
• gömülü olduğu sessizlik ile c!aha 

zun ve ace e a ım ar atara / h .. .. K ..ı ı· 
b d akı V d 1 

mu teşem gorunen ateara ın a • 
ara a n uz aştı. e uvar ara 

ıürünerek, oradan oraya atlıya -
rak Viyolettayı takip etmeğe ha§· 

ladı. Avını kuytu ormanlarda ta • 

kip eden vahti ve Y.ırtıcı bir hay. 

rasmda Kalandr caddesine doğru, 
tamamlanalr henüz iki ay olan 
Yeni pazarın etrafındaki karışık 
arsalar \~zerinde yapılmış basık, 

alçak evlerin arasında biraz daha 



Kara haydut 
X: 9 un harikulade maceraları 

~:~ 
MADAN\ 
SOMSiLİ • 
SOYMAK 
İ5Ti'tEN 

' HA~OUT
LARt 

ELE uf. 
CiRi't'o~ 

1 

M0ct:"HERı..eR G~L\Nc& 8iL.aN • 
KAR\SlN\DA ALARAK NE"voRtc~ 
<;,\t) ECE G i "2.. r-:--~ -. ---- -....,..----~ 

Vahşi hayvanlar Kralı Yalçının sergüzeştleri No. B 

ONLARDA t>~GA ÇtKt~O~ 
LAR 

OVA Sv vE ÇAMVRL.~ 
DOL.MV $ l>V 

ISLANA SıLA>-\ PAT\..A~\Y0~.~4K~"1' K"ORKMU~ 
M~"<t"'VNLAR OÖNMUE- DO)(VNM~'(~R· •· • 

:c -

46 FA:USTA 

iri olan bir taneıi göze çarpıyor
lu. 

Gündüzleri halk o civardar. 
geçerken kendi kendisine söyle -
nir, içinden beddualar eder, ka -
dınlar ise bu evin önüne gelince 
renkleri atar, korkuyla istavroz 
çıkarırlardı. 

Bu evin içinde, duvarları süs
ıüz, yalnız abanozdan büyük bir 
ıaç bulunan bir odada son derece 
iri yarı bir herif oturmuş başı el -

lerinin içinde olduğu halde düşü
nüyordu. Bu sırada ihtiyar bir hiz
metçi kadın, hafif adımlarla oda-
1'\ dolqıyordu. 

Kadın önünde durarak herife: 
- Yemek istemiyor mı:sunuz 

Metr Klod? Diye sordu. 

O ise kayıtsız bir hareketle o -
"'Uuzlarım silkti. 

Kadın biraz sustuktan sonra: 
- Hep böyle eski sanatinizin 

korkunç hatıralariyle mi vakit 
~eçireceksiniz? Diye sordu. 

Klod başını sallayarak: 

- O değil... Dedi. 
- O halde çocuğu düşünüyor-

•unuz? 

Eski cellad kendi kendisine 
'öyliyormuı gibi: 

- Daima o! ... idam etmiş ol
duğum kimselerin heyali etrafımı 
ıarmadığı dakikalar benim için 
belki daha müthiş ve daha kor -
~ oluyor. Çünkü o zamanlar, 

onun, kızımın hayali gözlerimde 
canlanıyor ... Sekiz sene Dam Jil
bert ... O, güzel bir rüya gibi gö • 
zümün önünden kaybolalı tam se
kiz sene oldu .. Oh, evladım, ıztı
rapla geçecek olan ömrümün çok 
kısa bir zamanını olsun güzel ko
kusiyle dolduran menekşecik ... Ne 
oldun? Nereye gittin? O bir çift 
güvercini andıran ürkek bakıtlı 
gözlerin ne oldu? Dudaklarında· 

ki ince gülümseyişleri şimdi aca .. 
ba kim görüyor. 

Yavrucuğum, senin o küçücük 
kollarını boynuma dolayarak, ru .. 
bumun ta içine kadar işleyen tat
lı sesinle: 

- Babacığım! Dediğini bir 
kere daha duymak için canımı se
ve seve veririm. 

Metr Klod, kocaman nasırlı 

elini, tabii iri bir topuz gibi, kuv• 
vetle masaya indirdi. Geniş göğ

sü bir körük gibi inip kalktı . Ba -
kışları bulanıklaşan gözlerinden 
iki damla yaş yanaklarının üze • 
rine süzüldü. 

- Anlatılıyor ki, ben bu ka -
darcık bir saadete bile layık de -
ğilmişim. Her mel'un gibi tek ba-

şıma bir hayat yaşamağa mah -
kummuıum. Bununla beraber, ha

tırlıyor musunuz Dam Jilhert? 
Ben bu saadeti çok ileriye götür

miyorum. Çocuğumu haftada yal
nız iki kere görmeğe gidemiyo -

.._,....._.,..,._r--~-====--~~-, r~,~.A~L~Ç~ı~N...-..·~~~E~R~A-R~A---=R:--K-E-N~-K~4~~---,~~~~:----z~~ 
ŞtSINOA ıR\ M-""'(MVNLARlA 

YOL<: U l A. ~ 
t>i R 

'r<.A'fA"'(A 
Ti~ l'ol\~~ ı 

"(OR. •·• 

\ ~.'-li::aın.-=::..ııı 
NiHA"'r'E.T ~AU:ıN iİ~MA· 

GARA Bua.ou . 

, 

KAR!iıLAŞD\ ••• 

KO~KV U\~' vA~Ş ı ~A~\IANL.ARl,..S 

KE$F eTMEU: R\...at)E it>& 

FAUSTA 47 

rum. işte o günler benim bayram
larımdı. 

Klodun hazin bakışları parla -
mağ-a başlamıştı. 

- Onlar, o Perşembe ve Pazar 
günleri, ne saadetli günlerdi. U -
ğursuz iş elbisemi ne büyük bir 
sevinçle çıkartıp atıyor, ıafakla 

leraber kalkıyor, onun beni gör -
meğe alışkın olduğu elbiseyi gi
yiyor, hazırlanıyordum. 

- Haydi Metr Klod, sizi üzen 
bu düşünceleri bırakınız artık .. 

Klod Dam Jilbertin sözlerini 
duymamış gibi: 

- Ne büyük bir sevinçle Mö -
dona koşuyorum. Kalbim atarak 
bahçeden İçeriye giriyorum. İyi 
kalpli Simon karşıma çıkıyordu ... 

Ya çocuk? O da orada... Ufacık 
güzel kollarını uzatarak koşardı. 
Ben onu yakalar, kucağıma alır -
dım. O kollarını boynuma dolar, 

sonra gülerek omuzlarıma tırma -
nır, saçlarımı çeker ve sevinçle: 

- Simon ana, işte baham! Di
ye haykırarak gülümserdi. 

Oh ... Onlar, ne tatlı gülümse • 
yişlerdi. 

Metr Klod yüzünü iki eliyle 
örttü. 

Yavaş yavaş ağlıyordu. 
Dam Jilbert: 
- Acılarınızı deşmekle ne 

zevk alıyorsunuz Metr ! Dedi. 
- Kalbim! ... Oh, o, onu her za

man yüzümü okşadığı küçücük el-

leriyle alıp götürdü. Bir sabah, bir 
uğursuz, fena sabah, bir Perşem • 

be sabahı idi. Ölünceye kadar u
nutmıyacağmı... Hava güzeldi .. 

Meudon' daki ağaçların gölgeleri 
bu güzelliği iki kat arttırıyordu. 

Onu her zamanki gibi ismiyle ça
ğırmağa batladım. Cevap veren 
olmadı. ' { 

- Belki Sen nehrine doğru in
mişlerdir, diye düşündüm. Bunun· 
la beraber içimde tuhaf bir üzün

tü uyanmağa başlamıştı. Bahçeye 
girdim, Simon meydanda yok! E
ve girer girmez bir mücadelenin 

ortalığı alt üst etmit olduğunu 
gördüm. Bağırmak istiyordum. 
Fakat sesim çıkmıyordu. Deli gibi 

olmuf tum. Hemen dışarıya fırla • 
dmı. bağırdım, bağırdım ... Cevap 
veren olmadı. 

O zaman deli gibi Sen nehrine 
doğru koştum ... Ormanın içine a • 

tıldnn ... Tekrar eve döndüm. Ge
ne kimseler yoktu. Böylece bu 

korkunç gün sona ererek akşam 

oldu. Halsiz kalmıtım... Öylece 
kendimden geçmiıim. 

Gözlerimi açtığım zaman, bir 
kadının beni tedavi etmeğe uğrat
tığını gördüm. 

Çocuğum? Çocuğum nerede 
idi? Oh, kimse bunu bilmiyordu. 
Civardakilerin bildiği yalnız bir 
şey vardı. Bir gün evvel oradan 
bir çingene alayı geçmiıti. Acaba 


