
YEntNct vıL 
No. 2893 

Cuma 
18 Eylul 1936 
~ ~fı\ LEFON :,:3503 

lı ( 100 ) Para 

~dta 
") e~li 17 Türkiye 
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~ 11t~ he 1Y~r: 
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~ •e h Y e askeri teşkila-
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.. •••ktir. 
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~)ak ak 200 talebenin 
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bir a olacaktır. Til
~. t, ~rta. nıektep açı· 
~ d, uaUun mektebi 

' ~'c:kta mektep itti-'.,•lat ._ ve çifte tedri
'•tır, 

.... . 
verecegım 

Taymis gazetesi Yunan 
başvekiliyle mühim bir mü
lakat yaptı, Başvekii silah
lanma meselesinde diyor ki: 

- Benim hayatımın lbü
yük bir kısmını asker olarak 
geçirdiğimi unutmam pek 
güçtür. Biz askerler, sivil 
hayatına geçtikten sonra da 
orduya karşı olan rabıtamı· 
zı kesemeyiz. Onun için bü· 
tün kudretimle memleketin 
silahlı kuvvetlerini yükselt
meye ve Yunan ordusunu 
en ileri memleketlerdekilerle 
boy ölçüşebilecek bir hale 
getirmeğe çalışacağım. Bil
hassa askeri tayyareciliğ'e . 
ehemmiyet verecek ve sivil 
tayyareciliği her hususta 
teşvika gayret edeceğim. 

Sipariş edilen dört destro
yer yahılıp ~eldikten sonra 
Yunanistanıo kendisi için 
bir tersane yapmak işine 
girişeceğiz . ,. 

- Bizim ehemmiyet ver
diğimiz nokta şekil değil, 
esas; devletin tarzı değil, 
selamettir. 

Nasıl Türkiyede bir halk 
partisi, nasıl Almanyada 
nasyonal sosyalist partisi 
varsa biz de bir müddet 
sonra milli bır hükumet 
partisi kuracağız. Bu parti / 

bütOa kqvvctiai halktan ala-

M. METAKSAS 

caktır. Vaziyetin ıcabı ola
rak ortadan kaldırılan aiı
temlere yeniden dönecek 
değiliz. Fakat hükumete 
yardımcı olarak çürümüş bir 
takım esasları istismara kal· 
kışmayarak sıhbath bir halk 
hürriyetini temsil edecek 
mürnesslller bulunduracağız. 11 

Taymis gazetesi uıun mü
laka.tı neşrettikten sonra şu 
mütaleayı ileri sUrmektedir. 

Önümüzdeki birkaÇ ay, 
Yunan başbakanının giriş· 
miş olduğu yolda ne suretle 
yürüyeceğini götencektir. 
Onun zihninde bir partisiz 
hükümet tasarladığı görü
nüyor. Lakin General, siyasi 
partiler sistamini kaldırmak· 
la beraber kendisinin ne 
b~nların değerini, ne de 
onlara mensup fcrdleri kal· 

Salıih, INetriyat Amiri n 
Başmuharriri 

CSi 
SIRRI SANLI 

SESiDiR 

Morfile .. 
Çıldıran 
Adam 

ikinci sahifemizde devam') 
eden bu barikulide macera
larla dolu olan nefis tefrika-
mız en heyecanlı yerine gel-
miştır, -

Morfinle çıldıran adam. 
babasının kasasından aşır-
dığı 1500 lirayı Kramerpa
lasta Margaritle ve kumral 
yemektedir. 

Şimdiye kadar okumadı
nızsa derhal başlayınız. 
----~~~ml"!'!'~---!1""9~~ 
dıracağını söylemek isteme-
miı, yı. ni rı. j minde öteki 
diktatörlüklerden çok daha 
ziyade fcrd hürriyeti tanı1a-
caiıaı aıdıtm11tır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~0000-----------------
Karanlık ve su baskınına 

maruz bir sokak 
lj:1 asmabaaede Çayırlı bahçede Melez caddesinde ota• 
1.:1 ran bir kariimiz ıöyle derd yanıyor : 
- Caddemiz lzmiriu en bakHDsız ve en talihaiz bir tem• 

tidir. Bu sokak ıııktan mahrumdur. Hele kıt geceleri bir 
şahsan eve gelmesi imkansızdır. Ya bekçinin yardımına ya• 
bud bir elektirik fenerine muhtaçtır. Aksi taktirde evini 
buİması imkansızdır. 

Biraz ileride yeni yapılan mahallelerde mükemmel elekli· 
rik lambaları yanarken bu sokağın karanhk içinde ytizme · 
sinin ıebebini bir türlü anhyamıyoruz. İşittiğimize g6re bele 
diVo 30 evden aıağı mahallelere elektirik koymıyormuf ... 
F ~kat bizim sokağ1n11zdaki mağazaların verdikleri tenvir~t 
resmi 30 hanenin degil 130 hanenin verdiği resme muadil 
bulun:Uaktadır. Evveli nura kavuşmak istiyoruz. Sonra, 
Kalfa oğlu Abdullah ağa adında bir hayır sahibi bet alb 
seneden beri bu sokağın tamirini kendisi yapbrmaktadır. 
Bu sene de ayni vaziyet devam etmektedir.. Ancak .. K~!• 
oğlu kendi mağazaları hududuna kadar tamır yaptıgı ıçın 
diger kısımda kalan ev sahibleri bir yağmur yağdığı tak· 
dirde sular ortasında mahsur kaJmak tehlikesindedir. 

Belediyemiz de bu bayır s&bibine biraz yardımd~ bulunur• 
bu sokak baştan bata tamir· edilmiş olacaktır. Bılhassa su 
baskınından kurtulacaktır. Bu hayir sahibi avuç dulus~ para 
sarfetmekte kendi arabalarını bu işe tahsis etmektedır. 

Belediye reisimizden bu bayir sahibine yardı~d~ bulun~· 
masını ve bütün bir sokak halkıuı ıevindirmesın rıca edenz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB . -

• 
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18 
- asan ve ze ır ıyen ana ar AlmanEordus1!.4 

Kumral kadın kolunu boynuma ...... 00...... Almanyada askerli~doıde- ~nı 
Bu cana var anal 1 deti iki seneye çıkar• ~ıi o' 

doladı başını omuzuma dayadı ar, masum yavru arını mek ine demektir,_!•/;; 
.ı h • b ) ) ••ıd•• •• ) ? musunuz? Almanya or (ur 
Nihayet kadınları yatıştır- il uyandırmak istedim. 8Dgl Se ep er e 0 UrUr er A kalabalık 0 

• vrupamn en 
dı~. ~arıştırdık .• Muz!k ços- - Bak.. Yavrum.. Şu~u Zan asrileştikce hayatın bna alınmıştır. doğduğundan dolegı çocuğu· dusu oldu demektir. aoY' 
kun bır hava çalmaga baş· görüyormusun.. çehresi değişmekte fennin Bır ba~ ka erkekle evlen- nu ortadan kaldıran analara Yeni sistemle IA)Ol J>e' 
laaı. Ortalık sükün buldu.. Margarit yeni kokain şişe· bir çok te ekkilerine rağmen mesine mani olan dol ana- dahi tesadüf edildiği gibi 2,450,000 kişiyi sefe~tit· 
M~rgaritle karşı karşıya sini görünce sevindi: ablak bakımından müthiş larıu. çocuklarından kor.tul- yeni doğan vücudları mah- etti veya edebilir de1fe~ıe~· 
tekıar içmeğe Laşladık. _ Var biraz! dedi... sukutlar görülmektedir. mak için, ciğer paresini öl- viçin ateşte yakan analar da Liğer Avrupa deç. tt•I· 
Maraarid bana kindar göz- V d B d h b' d V t'J k k t · d 'kt ı şudur. • 6 er im... ir a a ır a- ap he pe seyre esa· düren, aşıkının talebi üzeri· mevcud olduğunu unutma· ıı ın or u mı ar Rus1. 
lerle bakıyor derin d" rin ha .. iyiden iyiye çekti .. Ara- düf edilen vak'alara şimdi ne evladinı kesn, babasız malıdır. ya 1,250,000, Sovye~84 OOoı 
nefes alarak soluyordu. Bana dan yaram saat ya geçti ya pek çok sarst geliniyor: 0000000000000000000000000 00 1,200,000, Fransa 
dehşetli kızmıştı. geçmedi .. Margarit masanın Nitekim son zamanlarda İngiltere Krahnın Serveti İngiltere 213•000· ıJ ır 

- Sen nekadar manasız- üstünde sızmıştı. Kalktım gazetelerde hemen düoyanm Dünyanın en a,g 
Jık yaptın.. Margariti kucakladım. Salon- her tarafında evladına kıyau, Kral devletteıı para almaz bil-· şaokalart ,.ğı' 

- Kıskandım.. da oturan halkın görleri öz yavrusunu öl~üren analar- Şüphesiz dünyanın eıı dc~İ 
_ Bunda k k k da çogy almaktadır. Evlad akı•s de ) f d d b J t ·ıtere 

IS anaca ne önünde salonda!l çıktım .. Be- kanılı anaların her tarafta v e e yar ım a u onur şapkalarını k--g' .. pİJO b'' 
var? nim bu hareketim sonunda cereyan eden mahkemeleride Dünyadaki bütün Krallar almayıb bilakis hazineye para me~hur balıkçı oyu \(of" 

- Daha ne olsun, ben hayret uyandırmış olacak ki, bu ahlak bozukluğunun ve devlet zeisleri tabsisatJa- vereo. yegane kral İngiltere lıkçıları giyer: Bu .. u jçiıt 
yanıbaşında dururken başka . arkamdan bir alkı• tuvan1 rını devlet hazinesinden alır- sokakları dar otdug'ba il' 

" ıııahitleridir. kralıdır.Kralın hususi serveti t t ı b l kl ara o· 
kadınla d.ansetmek bana en koptu. " lar.. Yalnız lngiltere Kralı u u any ~ 1 k~ra yoktur· ı;ıı• 
b- k h k Geçende, Amerikada lr- emlak, ormanlar ve çiftlikler- taşımaga ım an ıst' 

uyü a aret etmektir. Medivanları tırmandım. müstesna .. lngiltere Kralın111 1'' 
- Ne münasebet? Garsonlar arkamdan koşu· ving adlı bir kadın delikanlı şahsi serveti her sene bir den rnürekkebdir. ~klar ba.şta Bçukur k~~r ~~ 

k 
oğlunu uykuda ö.dürmüştür. milyon 200.000 lı'ra ı'rad ge· lngilteredegı-· bir an'aneye a taşmır. u şap n b•'' 

- Ben buna tabamınül yorlar yardım etme istiyor- k · · d ı t e 
lardı. Çün Ü çocuk onun razı ol- tirir.. Kral bu iradın üçte göre Kraliçeye her sene rı en yapı mış ır, k r 8""' 

edemem .. Ben yanında iken d y b k ·ı · ı 'k' b k k"l çe e · c• ma ıgı ır ız 1 e nışan an· ikisi yani 800,000 lirasını gelirirden 40 bin Veliahda ı 1 uçu 1 0 ul11" 
başka bir kadının )Üzüne - Ziyanı yok .. böyle yük- t larm içme balık korı ısb' 

mış ı. devlet hazine verir. da 40 bin İngiliz lirası veri· ıt1 
bile bakmıyacaksio.. leri taşımıya alışkınım diyor· agv ırlığmı artık siz .,ar 

_ Olur. lngilterede, Fransada, Al· Bu suretle devieten pıra lir. 
dum.. manyada, lsviçrede, Çekos· -00----------- mio edin... ·· bU ş•P' 

Olur dedim amma benim Margaritı' yatırdım .. Dudak- 1 k L il Söylend'ği ı e gore J•' 
ova yacia bu vat<:alara pek T J f K b · ene 

yüzmden yüzü gözü kanayan, larına ateşli bir buse kon· çok tesadüf ed~lmektedir. e e oncu ·ı arı OŞdnıa- kalar onbeş yircnt s bU ı:· 
saçı yolunan dilber kadına f yanm ilktadır. Yalnız ·r e01' 
çok acımışbm .• o güzel mah- durdum .• o hiç bir şeyin ar Bu cinayetlerin en az bizde Kızın Mükafatı nın ayıp man zarfııı da ne taıJJI .1ı~· 

kında değildi. Mışıl mışıl, ve Balkan hükumetlerinde rı·r ne de yıkanı r lar. · t'' 
luk böyle bir muameleye Amerikada her sene tele- Jd , t r 
liyık mıydı? Kararımı ver· horul horul uyuyordu. yapıldığına göre bizde ahlak foncutardan birine SO bin O ug"' U yer çılar ga et mutaassır ~-~ıJlıf 
d. Üçer beşer athyarak mer· kuvveti henüz gevşememiştir. mir gör müş, veya Y'. ·•"'" 
ım.. Ö dolar mükafat veriliyer. Bu Kanadanm Prens Edvard ·n ıo" I f• 

Margariti kokainle iyiden divenleri indim.. Masama ldürülen evladlar arasın- . mükafat vatanına bir hizmet d d d bir şapka giymen• idİ'e 
oturdum... Kumral kadın d b ki d h d a asın a ört yüz sene için- I"' . k w na }falJ 

iyiye aarbos edecek ve kum- a üyü er e enüz oğ- etmiş olmasına bağlıdır. de yalnaz bir tek boşama ta nnı açıracagı ati 
ral kadının gönlnnü hoş memnun ve davet edici na.. muş küçüklsr de vardır. Öl- Bu sene bu mükafata Mis vakası olmuştur. l{adınlar saJtaO~uçU~ 
edecektim .. Bir ara garsonu zarlarla bana bakıyordu. dürülen an"ılar arasmda da Ruke almıştır. Ruke tele- Çel<oslovakyanın 51ıt•' 

f Adanın ileri gelen hakim· k d lar e 
çağırdım.. Kalktım doğru masasına git- akir!er de zenginterde mev· fonla büyük bir kasırganın lerinden birisi bu mesele bir şehrinde a .. 

1~ at• ~ 
- Bir şişe kokain ! tim .. Elini sıktım .• Kırkyıllık cuddur. Asıl işin aaribi, bu şehre gelmekte oldug· unu ha- h kk nat sürüyor. Hakı&JJ, ~ ,,,ec' ' ~ a ında şu sözleri söylüyor: d &JJUll>1 d• 
Dedim . Kokain geldı". Gar- ahbab gı·b·ı konuşmag-a baş- katil analat in çucugy u nıah- b 1 k d h 1 ı· daktilolar ka ın; u r ıt• er a ara er a po ısı, as· - Burada talaka bir aciz k d " va · d.,. 

sona ikinci bir emir verdim: ladık.. Kadehlerimizi tokuş· keme huzurunda cinayetini keriyi, şirketleri her tarafı liste 14 ·e ın ~z~. n k• 
1 

B k d · 0k ı'tı'raf ederken zerre kadar h b d k itirafı gözüyJe bakılır. Karı yo ve telsiz mudur . t•9t10o - a emın avğa eden turuyor çılğın bir oeş'e için· a er ar etme suretile yüz- b k b k ı ı ıs ' t· 
k d .. pı·şmanlı0k bı·ıe goMatermı'yor- h oşama ' İr er eğin hesa.. Erkek olarak ya Dl "' "' 

8 IDlD lDasasını goru .. yormu· de ı' rı'yorduk ., - lerce alkın hayatını kurtar pli" 
T " - hına kaydedilecek kötü bir şefi iJe kilisenin pa .. efİS··· 

sun .. O masaya benden bir ( Arkası var ) lar. Buna en yakın misal dığından bu mükafatı almış· . · · S\fe" ,,,. 
- •• • Madam Heleni gösterebiliriz. tır. alamet diye telakki edilir. BuBeşJkehı· rgını.tmıeskoııı·stiyeaı .,,:o· 

şampanya.. Karısmı boşayan bir adam a,. 1 

Gümüş kova içindeki şam- Kadınlar . Bu lngiliz kadını iki yaşm- Fakat Mis Ruke bundan kocahk, babalık ve ev efen· dınlar bulunur diye Y 
panya şişesi kadının masa· daki kızını gazsuyu ile zebır· daha büyük bir mükafat da- ! 
sına kondu .. Kadın bu şam- cennetı' mı· ? lemiş ve mahkemede, koca ha kazanmıştı,. ki gazeteler diliği gibi üç büyük ve yük· ruz Dempseyin oğltl 
panyanın nereden geldiğini sınm uzun müddet işsiz oldu- kendisinden bahisle ya ptılr- sek vazifede muvaffak ol-
anlamakta güçJük çekmedi. Avrupada, belkide bütün ğunu, sefil.ine , yaşadıklarını, ları şübret reklamı üzerine mamış demektir. Bura hal- olmuyor ao>PiY~; 
Başmı bana çevirdi teşekkür cihanda emsalsız bir kasaba kızının da bu sefalete mah- eranın bir milyonerile evlen· kmm gözünde herkesin ev· Eski dünya boks ş k b• 
makamında gözlerini süzdü. vardır, bu kasaba Çekoslo- kiim olduğunu bunun için miştir. lenmek işıne hayattaki bü- nu Dempsey aı.ubakkRiOgt~ 

Garson ku""ral kadının vak yanın Sevuelik kasaba· hayatına kasdettigy ini söyle- • tün mesleki işler derecesin- erkek evlat istıyor· · uıı ...., Jkı• J f d h · I is011 ~f masasına gitti. Şampanya sıdır. miştir. z er Si 1 1 e e emmıyet vermesi azım çekildikten sonra e bur d~"' 
şişesini kovadan çıkardı ve Bu kasabanın en mühim Bu kadın bu yüzden asıl· Şilinin paytahh olan Val· . geldiği kanati hakimdir. Bu- tulm1ya ~aşlıyan feu,0ce "bİ' 
mantarı büyük bir kürültü bir hakimi kadındır. Beledi· mak suretile idama mahkum parezo şehrinde bir mekte· nun neticesi olarak adada ya şampıyonu, e"V d ce" e 
ile patlattı. Kadının kadehini ye meclisinin 12 azası ka- edilmiştir. bin bir smıfıoda 31 talebe telak görülmez. disini istiblaf .. e e yaı~ı 
doldurdu. Marg~rit işin far· dındir. Mahkeme azasından Diğer bir misal: vardır. Adanın valisi de diyor ki: hayrülhalefi? du~Ytl. fil el' 
kında değildi. Biz karşıdan ikisi kadındır. LPosta ve tel· Gene pek yakında Lond · Karilerimize kızmamaları- - liir kütle, bir şeye el· Egelmesinı ıste~~~yaY' ~d.I 
karşıya kadehleri havaya . graf müdürü kadındır. Yal· rada Gucn t adlı kadın dört m tav·dye ederiz. Vaka biz birliğiyle karşı koyarsa onun evvela bir kı.zı ~anı sı~' 
kaldırarak iş~ik.. nız papas ile istasyan me- yaşındaki kızmı zehirlemiştir. de biliyoruz ki herhangi bir vukuuna imkan kalmaz. di. Dempse~ı? · btJıcfu: of 

K 1 k muru erkektir ! S b b l k d k k 31 k d Sonra tesellısını da umra ~dm gittikce gö· e e o ara a ızınm me tepte veya şu a ar settiğimiz sınıfın 31 talebe.. _ ikinci evl~dırP ar' 
zümde güzelleşiyordu. Oou Bu kasabaya kadınların çocuk hastalığından ölece· mevcutJu bir sınıf olabilir ve sinden 22 si ikizdir! Şu halde lan doğar dedı. f"Oe g ~f 
bu gece muhakkak surette ° Kadın cenneti " nazarile ğini göstermiştir. Bu iddia bundan tabii bir şey de ola- Amerikada ve htta arz üze- Fakat allab gönf:r de 
elde edecektim. baktıklarına şüphe caiz de· kadının d~l: olduğu kana- maz. rinde böyle bir sınıf yok ve ı·medi ve bu se 

Margariti hülyalı uykt.dan ğildir. atini veriği için nezaret al- · Faka'. bizim muvzuu hah· demektir, değil mi? kız -:loğdu. .. f~ 
;,.IUı ı.jr 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- 14- YAZAN: ** 

Vahşet ve canavarlığı derhal anlaşıldı 
Bu adamın Gürcü olduğu becisi değil misin? Dedi. 

fındıka (buttuk) demesinden 11 
- Evet! Dedim. 

anlasılıyordu. Bu suretle " · - Senin ağzından But-
" fındığa fultuk ., deyen 9 tuk kelimesini duymak bana 
kişi sorgusu1ca katledildi. fena tesir yapacaktır. Ben 

Göztinü kırpmadan, yüzünü seni çoktan tanıyorum. Sen 
buruşturmadan dokuz kişiyi haydi yoluna ğit; bunlara da 
beı dakikadan az zaman garazım yoktut. Onlar da 
içinde: öldüren adam bana: gitsinler bire l Dedi 
• 

11 
- Saaa bunların ne ol... 11 

- Ağa. Dedim.. Beni 
duğunu sormıyacsğım. Sen 'uer~den tanİyorsun .. 
( •..• ) kasabası muahase · " - Haydi yoluna git. Sen ~ 

bizdensin. Benim kötülüğüm 
kötüleredir. Ben kadın, ço· 
cuğa dokunmam. Ben iyilere 

dokunmam. Puntoscu elim
den kurtulmaz, karıma fena· 
lık edenlere de benden aman 
yoktur! . 

"İşte .. Soytari oğlu İsmail 
böyle bir adamdı. Fakat bir 
noktada çok yanılıyordu: 

Karıma fenalık eden iki ve 
ya beş kişi ile bütün bir 
muhiti birbirine karıştırıyor· 

du. bu cahillik bu · adamın 
ellerini pek çok mahstım k 11 -

nile boyamasına set•eb ol.uuş· 
tu •• Benimle beraber olanla
rın hiç birisi de bu memle· 
kete muzir insanlar değildi .. 
ler. Fakat Gürcü·· olmaları, 
Soytaıi oğlu içi · cinayet 

ikaına kafi bir sebeb teşkil 
ediyordu. 

" Bu Soytarı oğlu veya 
buna benzer adamlar, yir· 
minci asırda değil, dört, beş 
asır evvel yetişmeliydiler. 

Çünkü o zaman bunlar için 
müsaid ve çok gen lş bir za
man vardı. ,, 

Muhasebecinin anlattıkla
rmda.ı Soytarı oğlunun vah
şet ve canavarlığa kolayca 
anlaşılmıştır. 

-6-

Soytarı oğlunun işleri 
S ytarı oğlu, Laşolu ve 

oğlu ile kardesi . kendi ınti· 
kamını alma ıe, karısının na· 
musuna ve hayatmaa yapılan 
tecavüıü · -kendi aklınca· ce• 
ıalandırmak için öldürmüıtü. 

G S tarı 0~ 'f," 
ireson yolundaki kat.nerli tur. Fakat oy ıJJarıs1 

ciuayetide Laşonun G•ircü tosçuların da en a bİ' 
olması hasebile bütün Gür- düşmanıdır. 0or'' ;J 
cüleri idama layık görmesi- Dağa çıktıktan s 1'0yıer ,. 

kaç defa Puntus puııtoS :~· nin eseri ini. 

Cehalet, hüdkamlık, mer-

hametsizlik için Soytari oğ
lunu bir numune göstemek 

ya elış bir hareket sayılmazdı. 
Fakat bu cahil adamda çok 

tuaf bir hususiyet arzeden 
milli bir his ve namus ben
li ği vardı. 

P ..ınsosçular Soytarı oğluna 

şahsan hiçbir fenalık etme· 

miştiler. Karısının hem~ire· 
veya anasının ırzına tasallut 

etmiş, kendisin veya taallu· 
katının erazi ve mahsulitı~a 
el uıatmıı bir Puotoslu yok-

basmış ve birç0 " ıııe ~ b pile 
likaryasını ce e Oi' 
dermiştir. b8şt• S'f' 

Puntos pap~sıarıreisİ fil'! 
reson beledıys 1' de ~~· 
olduğu halde birÇO 5ııerf fi 

Trabzon vali ."e !.b°'"0
.-' 

l{"rPP'f l'I" 
mandanına, u f1tld''' si•'' 
Greson mutasarr1

,, 0so10 ~' 
k' ~o 11ıt' t' Trabzonda ı ., ebİ ı•. jfe 

temsil eden ecD ş•" t•~ 
l rııı" c.oY ·~ siyaset adauı a bıJ ~ 171 

)erde bulunmut1'' 1 ,bite \ 
ogy lunun yaı·tıkl~~10ıerdİ· ) 

d. JJllf " katarak- bıl ır !• 1 
(Ar"' 
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~lzmirin hevecanla beklediği~ 

~daresinde Milli Kütüphane sıneması 
Bugün matinelerden itibaren 

tikan donanmasının iştirakile aşk, vazife ve 
heyecanh fedakarlı lr. 

Donanmada 
Cinayet a 
Robert FayJor • İcan Parker . ~ 

1 
11 1!1 l 

PCl çok giizel iki kısımlık ilave filmi ve yenı )t 
•rarnunt Jurnalda en son dünya hadiseleri ,.. 1 

PİRİN 

41 
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CI 
~ 
~ 
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I' 
: Kluski sirki 
ti 
1 GELDi 1 Kültürparkta oyunlarına başladı _. 

- fiSEANSLAR: Her gün 18,5-21,5 Cumartesi ve paur• 
- Q günleri ilaveten 14,5 te fazla bir seans ı • 

~atlar: ao, 40, 50, 60 kuruştur - ~ l~~:.I 
'-ı 3, S seanslarında filim gösterilecek 7, 9:15 ~ )f l 2 ve 20 komprımelik ımbılajlırdı 

1-r,oda tiyatro dolayısıyJe filim kal. dırılmıştır. ~ 1 bulunur. 

~~~~~~~~if~~~~~~~~:y;~ Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
" ' 

~ S. Ferit eczacıbası 
r.'. Bütiin Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret1kazanan 
m her yerden seve seve aranılan ızmir kokulan ..,hiç şüphesiz 

~ S. Ferit,.~eczacıbası · 
~ ko'onya ve esanslarıdı;. 

. ........ ) ••• , ..... ~······· 
mikroskop gösterir ki 

1 

l: 
·-----'l'lk"-• OllTAOAN AV Al~ıll ~-~ 

NOKTASI 

1 ~ Bahar, Altındamluı, Dal· 
~ ya, Yasemin, Ful, Mubab· 

~ betçiçeği, Unutmabeni, GÖZLERİN ~1UH AF AZA ~I ANCAK 
~ Senin için, Manulya. 
~ Yeni çıkan kokular cc PERFA PUNKTUELL.,, 
~~ Gözlük camlarile kabildir, her cins en tık ve aağlam 

4 Nergiz Nuvar, Revdor 1 
~ F •t gözlük çerçiveleri ve 1.ilneş gözlilkleri zmir "emeralb ,. 

.. 
~**~**~~*********~~~* ~ _e_r_ı _. ------- Meserret oteli altında Nafız Gözgördiiren saat ve g&zllk 'D O K T Q R ~ ~ Yakında çıkacak kokular evinde bulursunuz. 

y ~ ... ~.~.~.~!,~~.t~.~.: ..... ~~r..!~~ ....... ~.~~~ ~tl~·'grilE~'Sr!'S7r:,.mlk~ı··Eı• Rl·.~k~ EEEEB, A. Kemal Tonay , ~ bu ince ve yüksek eser- ~ 
Elak 1 b k ' ~ ler tabii çiçeklerden istihsal 

teriyo og ve ulaşı , sa1ğın µ ~ edilmiştir. Benzer ve ya· ı 
hastalıklar n1ütehassısı ~ kın isimlere aldanmayınız. ~ 

llle istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- _t_.•J s. Ferit ~ Biçki yurdu müessisi 
'tyıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ..... E 
'-•t 6 Y• kadar bastaıartDI kabu1 eder. t•i isim ve etiketine dikkat. 1 Zehra Hasan 
ctat eden hastalara yapılması liıımgelen sEİr ..u ~+] UMUM DEPOSU ,.. E b '" - ~ • Talebe kaydında başlamııtır. Hiç dikit bilmiyen a· 

,, •e ınikroskopik ~~·yeneıeri ile veremli basta- 11 ~ Hükômet sırası'Şif a eczanesi ~ yanıora bir senede çiçek yalı boya fosfur kabartina biç· 
Pdoıasına cevaz gorulen Pnomotoraks muayene• )+ ----------------------- M ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak ıabadetname 

yapılar. Telefon: 4115 )t f Ç ENLER 8 İLİ R tV:" verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makaı den· 
--~~oı~~ır:w:~:W:~:ıı~,,:~~:W:~~~ ~ leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiıtiri· 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun 

eh t lı 
• daimi surette korunmasını temin edecek ancak ~ atelyesinde en ~lişkil > e sentlerimemnun edebilecek 

m m e Z 
O l ~ derecede sipariş dikit kabul edilir ve hazır karyola 

Yüksel, Kabadavı rakılarıdır. ~ takımları satılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman 
• yurda müracaat edebilirler. 

1tıııda Hükümet karş.sında numara ~,ı Karatas Biçki ı s;,;::S,:ı M.uta~assıs. ~r!l~tel~Et!l~rtctıa~· ......... 
fliç bir verde şuhesi yoktur y d Dr. Demır Alı Dr. M. ~evki Ui'lur 

,t~rem mu··şterı·ıerı· ur ° KAMçı oGLu "'i' 1 

6 
Ruhsar Hüsnü Cilt ve TenaslıJ hasta-

,r 1 dikkat nazarına ~iüessesesi lıkları ve elektrik 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Almanyamn Hamburg üniversitesinde okumuı. Hutalanm 
her sabah saat d1o.:kuza kadar ve öğleden aonra birdea 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

1. ~ti . . y d "k" f 8 t d . . °'itli ııızı son modaya muvafll(, sağ · ur umuz ı ı sını tır. İ· e avısı 
İ V~ şık . yaptırmak istearseni-ı, rinci sınık yalnız terzilikle İzmir - Birinci beyler so-

(llllırJe Alıpa şa caddesi sarraflar iştiğal eder ve bir senede kağı Elhamra Sineması 
~b .31) No. da ( HASAN BASRi) terzi diploması verir. Birinci arkasında No.: 55 
·"•kasına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup sınıftan mezun olanlar Kül- Telefon : 3479 
~ "1~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 tür bakanlığınca da tasdik 

•ra, 3 provalı 24 Iıradır. edilerek arzu ettikleri yer· 
.. - .. .-.n•r de yurd açabilirler, ılcinci 

. S çulikı bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket sınıf tatbikat sınıfıdJr. Bu 
'.!.& ~Yın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarıni 
.,.trıı. sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 

Dikkat 
~ "1ağazamızda son sistem sihhi, fenni 
\tın anide, hamile, böbrek düşkünlüğü· 

Pelotlu pelotsuz Jastik korseler. 
t "~RIS ve FLEBiT için lastik ço
'Plar. Son moda tuvalet korseler. 
'iı lnı elastik SKANDAL korseler' Son 

te11ı KASIK - BAGLA~I 
1-:rkek korseleri - sutyenler hazır ve 
~ lltlama yapılır. 
"-rı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 

$, D. ASER, 

sınıfta terzilik pratik şekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makine ders· 
lerile Silka ve fosfor boya
ları ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar san
atın bütün inceliklerini öğ
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masrafla cihazlarını karyola 
takımlarına varauya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Adres : Karataı tramvay 
caddeıi numara 332 

Kunduracı 
\' e tacirlere tontan 
ve oerakcnde satış 

Mnhterem müşterilerimiz Bul
varda yeni ve asri yaptır

mış olduğumuz kalıb f abri· 
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadın modelleri 
havi ve ayakları zarif gös
terek fenni surette yapılmış· 
tır. Kerestelerimiz gayet 
kuru olduğundan eskiyinciye 
kadar formasını ve zerafetini 
muhafaza eder. 

Bulvar : Yeni müzayede 
bedesteni arkasında Kemal
paşa bedesteni ittisalinde 
numara 15 şübeıi araıta 
inkilib numara 87 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labroha• 
varı karşısında 36 numaralı muayenehaneıinda. 

[ Akciğer, karacığer, kan hastalıktan kansızlık, uyiflik, 
kalb hastalıkları, mide, barsak ve böbrek bast~ 

s ~aBli-
m TA yy ARE • TELEFON 1 1 Bu hafta büyük v~1.?..:~~:~gram llSl 1 
~ Aylardanberi lzmır balkının beklemit olduklan 
c.!1 v~ "Altın arayan kızlar" "Güzeller resmi geçidi" film· 
E !erinden daha güzel ve daha cazip olan hakiki bir 1 
a sanat abidesi. 

İ Bayanlar 
E Oynayanlar : Dick Povvel, Ruby Keller ile Joaa il = Blondell. Ayrıca Avrupa ve Amerika · arc.ııoda tayyare 
E ile ile seyahat (Kültür filmi) Miki Mavı Canlı karika· 
a türler. 
et · FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 
~------------------------...;:... __________ __ 
ti Seanı saatleri : Herglln 15 - 17 - 19 - 21,lS. Cumar· 
E tesi ve pazar günleri 13 te ilive 
BBB 
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Şebidlerde iplik fabirkuı 
amelelerinden 35 yaılannda 
Melamed kızi Ayıe dtin ak· 
pm iizeri fabrikadan çıkup 

Rus murahhası:ile ltalya 
murahhası kapıştılar 

Darülbedai 
Elhamrada 

StadyOm önUne geldıji sıra- Roma 17 - ispanya ispanya işlerine ademi müdahale komitesinde ltalya ve Rusya mu· 
da lnüne geçen ve evvelce rahhasları arasında bir ihtilif: çıkmıştır. Rus mümessili ltalyanın lspanyol asilerine 24 tay· 
kendiyle eylenmek istiyen yare gindermek suretile yardım ettiğini sltlemiı ve bunun üzerine ltalyan mllmessUi M. 
Tikveşli HOseyin zorla evine Grandi: 

Fuardaki yazlık tiyatroda 
çok mu aff akiyetli temsiller 
veren Darülbedai operet he· 
yeti havaların ıon günlerde 
soğuk gittiğini nazarı dikka· 
ta alarak temttillerini dün 
akşamdan itibaren Elhamra• 
da verilmeğe baılamııtır. 
İzmir halkının ilegerli ve 
yüksek san'akirlarımıse gAı 
terdiği çok yerindeki rağbe· 
tin bu suretle bir kat daha 
artacaiı muhakkaktır. Bu 
akıam umuıııun arıuıu ili•• 
riiıe gene lüks bayat opereti 

gi>tlrmek iıtemiıse de Ayşe· - Madrid ve Barselon'da hnküm suren •narıi ve ispanya karışıklığı sizin eıerinizdirl 
nin feryadı Ozerine Hüseyin demiştir. Komite reisi, Rus müme11ilinin bu mes'eleyi ortaya atmasını mevsimsiı huJm&11tur. 
kaçmııtır. Hüseyin tabıtaca 

ooaooooooooaooaoODCOOOOOOOOOOOO • 

1:-;ı;;~·~nahtan TAKAS S,!!ÇLULARI Bir. yıldınm 
oynayacaktır. Gazeteleriii bu 
yüksek operet heyetinin hal· 
ka tasviye etmelerine lüzum 
yo ktur. Çünkü halkımız ga· Kafaya vurulur mu? lstanbulda mühim bir davaya kazası 

Dün Keçecilerpe Alay bi· İki öküz, bir köpek zetelere, Darülbadai hakkın· 
da çok yazılar yazmalarını 
tavsiye edib durmaktadırlar. 

rahaneainde kitip Veli oğlu başlanmak Üzere üldü, bir adam 
Mehmed ile DenizliH Şakit lstanbul 17 - Takas suiistiınalile m znan 26 memurun yaralandı ---'!J••---otlu Aziz biraz kafalan tüt- ve tccarın muhakemesine yakından başlanacaktır. Tahkikat 
•nledı.ktı·n sonra bı·r alacak ı Geyve - Üç gündenberi 

u evrakı 25 kilodur. Suçlular arasında eski ticaret müdür& 
meselesinden aralarında çıkan I devam şiddetli yağmurlar Açikgöz hırsız 

muhıin ( Şimdi ktisat ~ekiletinde tarifeler umum müdü- kh 
kavğada Mebmed eılne ge· A İsar nahiyesinde milhirn 
çirdiği loriliz ••ahtan ile rfıdür ), sabık sanayi müdürü Refik, ıanaya müfettişi Daniş, tahribat yapmıştır. tarlada 

Kemalpaşadan lzmire bir 
katar deve ile iiıüm getir· 
mekte olan devici Hilseyin A · · b fabrikatör Hçı Recep, deniz ticaret müdürü Müfit, yüksek 

ıızın aıına vurup ağır ıu · çalışan bir adam yağmurdan 
tt al t M b d diniz ticaret mektebi müdürü Zeki, •ehir meclisi reis vekili re e yar amış ır. e me Y korunmak için aı abasının 
k 1 k dl. ·ı Necib, Ege mıntakası ölçü ve ayarlar müfettişi Faik, ve 

asri gabristana geldiğinde 
son devenin bir tarafındaki 
üzüm <, uvahnın olmadığını 
görmüş ve zabıtayı haberdar 

ya a anara a ıyeye verı • altına girmiş, faı\at arabaya 
mittir. ticaret odası idare heyetinden bazı zevatla sekiz gümrük bir yıldırım düşmüş, araba-

s memuru vardır. 30 Lira ya bağlı olan iki öküzle kö· 
Amerikalıların Yardımı peği • aıdürmüı. adam da etmiıtir. Zabıta hırsızlara 

çuvalla beraber yakalamıı 

ve adliyeye yermiıtir. 
hakkında Bodapeşte 18 (Radyo) - Atlas denizini ilk defa geçup göğsünden ağır surette yara· 

lanmıştır. Adamın bu kaAmerikaya gitmek istiyen ve bu uğurda arkaıı Kol ile be· Bornovada mukim ve Şark
"ADayi fabrika11 levazim me· 
murundan bay Cemal evin· 
.dea 1reçenlerde 530 lira 
.çabndıiım iddia t tmit iae de 
yapılu tabkikabnda poliı 
ve Jandarma raporlarile bazı 
ıalaicllerin verdikleri ifadeler 
hldlaenin taınib oJunmut 
cllıtlm anlaıılmıı birinci ıor· 
ia hakimliji tarafından all 
kadarlann ifadeleri alın· 
mqtır. 

Yaralamak 
istedi 

Karııyaka istasyonda gev· 
rekçi Ali otlu Ata ile iıtaı· 
yoa bamınaJlarından vmer 
otlu mehmed aralannda 
çıkan ağız kavğası sonunda 
Ata hamil bulunduğu 30 san· 
tim biçağıle Mehmedin ilze· 
rine hücum ettiiinden mil· 
tecaviz yakalanm•şhr. 

Esrar satarken 
va kalandı 

D6n saat e n yedide Gazi
ler mahalesinin Tahir soka-
ğinda Nu.lman oğlu adem 
25 )(ram esrarı Mebmed oğ· 
la Mustafay .. satarke arama 
memurları tarafından yaka· 
lanmıılardır. 

Mevlüdüşerif 
21-9-936 Pazartesi gün6 

yatl namazını müteakip Til · 
kilikte Hatuniye camii şeri· 
finde merhum babamız bacı 
Osman ruhuna okunacak 
f.f evlüdüterife kendisini ve 
bizi sevenlerin teıriflerini ri· 
ca ederiz. 
Hacı Oıma paıa refikaıı 

ve evlitlan 

Satılık atlar 
Basmahanede biçakcı ha· 

aıDda satılacağını yazdığı· 
mız Aarb atlarının sahibleri 
Faa.- mllnaıebeti ile aldıklan 
.. tlerin müddeti bir kaç 
flae kadar nihayet bulaca· 
fıada.» ba •tlan almak isti· 
1alerin biran evvel mezkOr 

•lracaat eüaeleriai 
.._,. ecleria. 

raber bayatını kaybederek Fransız tayyarecisi Tonke11er'in zadan kuıtuluıu da mucize 
kabilindendir. 

Suçlunun sorğusu diln ce· 
za bikimliğinde yapılmııtır. 

Suçlu Kırşehirli Bekir oğlu 
lsmail, sorguda: 

validesi ve ailesine Amerikalıların timdiye kadar verdikleri 
paranın yekiinu 1,5 milyon franğı bulmuıtur. 

Istanbula bir Prens 2eldi 
lstanbul 17 - Ooaltıncı Lui'nin ahfadındad Marion d6 

Frans ıeh•imize geldi. 81 yaıında olan Preas, Istanbula 
resim- sergisi için tablolar bazırlamağa 1reldiiini Türkiyenin 
terakkisini hayretle karşıladığını, Fransada krallık ilan edi· 
Jirae tabla 1reçeceğini söyledi. 

Saray köyde feci bir cinayet 
işlendi 

Saraykay (Hususi) - Burada çok feci bir cinaveColmuı
tur. Su doldurmak meselesinden ekmekçi Tevfikin oğlu 
Kizım ila İbrahim kavga etmiıler İbrahim Kizımı bıçakla 
Kizım da tabanca kurşuniyle lbrahimi öld rmüştür. P. u 
acıklı cinayet adliye tahkikatı yaptıktan sonra ölülerin def· 
nine mBsaade edilm'ıtir. 

Loid Corç ara bulmak i~tiyor 
Londra 17 - Loid Corç bir makalesinde Rus - Alman 

gerginliğinden bahsederek, Almanyanın hiçbir devlete teca· 
vüz etmiyeceğini Rus - Alman gerginliğinin bir anlaşmamız
Jıktan ileri geldiğini söylemektedir. 

ln~ltere yeniden silihanıyor 
Londra 18 - Amele fırkası icna komitesi b~r celse ak

tederek tekrar silahlanma siyasetine dönecektir. 

Çin - Japon harbı 
Şanghay 17 - Pakbo ıle vaziyet sakindir. 19 uncu ordu 

k taatı Koankoi litikametine hareket etmiş Kuandok kuv
vetleri tehri işgal etmiştir. Miicadelede bi Japon taciri öl· 
mliıtür, 

Fransada grev çaruışmaları 
devem ediyor 

Pariı 17 - Lil grevleri çok vahim neticeler vermektedit. 
ltçi murahhasları hayat bahalılığına dayanarak ucretlerin 
yüzde 20 den yüzde 40 a artırılmasını istemişlerdir. Grev 
bilhassa ipek fabrikalarında artmaktadır. Kanlı müsademe
ler devam etmektedir. 

• 
Fındık 

~. du 18 - Fındık fiati 32 
kuruıa ytikselmiştir. 

Deve olmamış 
Huauıi &es p ifleri"milme· j 

yizi bay Atıfın Kordonda 50 1 
Hraıını çalındığı hakkındaki i 
haberin doğru olmadığı za· 
bıta tahkikatı neticesinde 
dotru olmadığı anlaıılmıttır. 
tavzi ederiz . 

Kar yaiıyor 
Cezairin her tarında 
şiddetli soğuklar var 

Berlin (Radyo) 18 - Ce· 
zayirin her tarafında şiddetli 
soğuklar ansızın başlamıştır. 
Yağmurlardan bir çok evler 
harab . olmuştur. Yağmuru 
kar takib : etmiş ve Cezair 
daiları katrlarla 3rtülmU1tOr. 
Soğuk en çok (Marakeı) Ye 
(Kazablanka) taraflanacla 

Dimağ Tröstü 
M. Ruzveltin tasavvur et

tiği dimğ trüstü, Fransada 
da moda olmuştur. Masad 
ve hedef en kabiliyetli v ~ 
faal bir dimağ bul'"aktadır 1 

ilk it olarak dimağın ağır· 
lığı araştmldı: 

Erkekler'1e dimağın ağır· 
lığı asati olarak 1350 kadın· 
larda da yine vasatı olarak 

Asri kabristanın ilerisinde 
geziyordum. Jki kiti bir cu· 
valı götürüyorlardı vaziyet· 
)erinden şübhelendim. Yaka· 
lamak için takip ettim, lizli· 
mil çalanlar b?nim takip et· 
tiğimi anlayınca kaçtılar ben 
de hazıra kondum demiıtir. 

Hakim lsmailin tevkifine ka· 
1235 gramdır. Halbuki erke· rar vermiştir. 
ğin kadından fazla zeka sa
hibi olduiunu idclia mümkiln 
demektir. 

.,. 
Bernar Şav 

F_akat d~mağın sıkleti 12.50 sükut taraftarı 
aşagı oldugu zaman, bu dı· 
mağın sahibi ahmak ve bu- lngilterenin maruf muhar-
daladır. Buna rağmen bazı riri Bernar Şav, gürültüyü 
budalaların dimağının hatta hiç sevmez; yemek yerken 
1350 gratndao ağır olduğu de musiki dinlemekten hiç 
da görülmüştür 1 · hoşlaş,...az. Bunun için Lcmd· 

Fransada Dverngi'lilerin ranın orkestiresi olmıyan lo-
dimağı Parililerin dimağından kantalarında yeyek yer. 
ağırdır( 1390-grama kadar- Bundan bir kaç gün evveli 
dır. B _ayalet bakının Paris· Bernar Şav mutad lokanta· 
li!erden .zeki. ~lduğuna bunu lardan birisit,de bir kaç ar-
bı~ . dehi ıttıbaz edebilir kadaşı ile akıam yemeğini 
mıyız ? k b- ük b. h t B .. h. l . . . yer en, uy ır ayre e 

a~ı muşa ıt erın ıtırafını düşer. Avlardanberi orkestre• 
da şoylece sıralıyoruz: · • k b ı k Lo d li t d - 2 237 sı z çalışma ta olan u o an· 
K r ~ru 

2
u
2
n
8 
ıma~ • . ta da bir orkeıtira tedarik 

romove m 1, Kıvyenın etmiş, miişterilere reklam 
1829, Şiilerin 1785, Gam be· olsun diye arkestire hiç dur· 
tanın da 1294 gramdır. madan faaliyet göstermekte-

Bütün bunların ifade ettiği 
b dir. 

müs et bir manası yoktur. Bernar Şav bu vaziyete 
muhakkak olau şudur. bir şey deyememiş ve tabii 

Küçük dimağlardan çok bir daha bu lokantaya gel-
defa büyllk dimağlar kadar memeğe ahdedmiştir. Fakat 
iyi düşüomüı ve işlemiştir. bu sırada orkestire ıefi. ma· 
Dimağ için " Kıymetten zi· ruf muharriri memnun etmek 
yadP. keyfiyet kıymetlidir " emelile yanına kelmiş ve: 
demek daha doğrudur 1 _ Beğendiklerinizden bir 

Nafıa fen baş 
n emuru 

Nafıa fen başmemnru Hü-
1 seyin Hilmi Gençel görülen 

! lüzum üzerine işten uzaklaı· 
_!!ıılmııt!!:_ 

şiddetle devam etmektedirr. 
Fransa ile Cezair arasında 
ıefer eden vapurlar limanlara 
ılıçlülde iltica etmiflerdir. 

ıey varsa, emir buyurunuz, 
onu ça .alım!. demiştir. 

Bernar Şav yüzünii buruş· 
turarak: 

- Sükut ve sökün ben· 
de sizin en glizel havanıza 
müreccahtır! demiı. 

Bu da, tabii Diojenin ls· 
kendere: 

- Gölge etme, başka ih· 
ıan iıtemem!.. itine d&nmllt· 
tir, deiil mi? 

Fuarıtl 
Gül ve bülbiiJ8 
--·~~ 

--~---=~ ~ Gazinoda yany••• .,.-:_ 
iki genç görüşilrlar~el ,.....
cımıı kulak misafiri 
tur: ~ 

- Fuarın glllll .. ~ 
diye dünkü Halkın kıl ,t 
bir yozı gördfinı. 8~ 
nin dediğin olnıallD '..,JI' 

- Belki amibi 

abladan? ~ 
s;:.. ~tılikll önüil ,. W 

ne vakit getirse~ • d;. ~ 
diye sölenen bu ıb•1 ~ 
feder gibi oJdu.111 ~ 
canım ıimdi biz pa O. ;;.'. 
çıkarken mavi göıl ~ 
elmacık kemiklirİ fit ~Plli!11 
yah cekitli, kıra1ıll 
bağlı bir adam içerı:i 
yordu, hatırladın 111~ 

- [ Muhatıbı t~ 
biraz düşünür. ] tla 
dım.. 

0 
- lıte mutlak• 

olacak.. .... 
- Kim olur.. 0 A 

ne!_ Aman nıoote'• 'o~ 
lere kadar akıede• !);d 
bilsen berg8o oeJer '1. 

Y lqıld•··· - a, an •1111 de buranın nıOda.ı 
siz ıalibi ? k ~·Jj 

- Evet kilçO ~· 
yalnız akıamlara eJJ1". ' 
çıktığınız zaman ·~ 
on ikiye kadar kabJ 
Bense sabahtan ıece~ 'b•··· kadar. Farkımız -' 

- (Arkada ... ~ 
eğilerek usulca ] 
birbirimizi ve ne ~ ~ 
kaptıran bu ibtİJ ~ 
lemeğ ınzum yok· k ~ 
kızın bakııları p• ._ ~ 
ne gözler azizim, 0 

ne bakıı. i~ 
- [ Arkad•l1 

• 

rek J Ya geyildfl o 
bele ince kaılarl• fi 
ağzı. .~ 

- Anlaııldı, • ~f 
de ben de fitili ~·~etti'-, 

- Sade biz 1111 dol•~ 
- O pavyooud.J.. -

lup boıalmasın• ;..a-' 
. k per• .~ gib bırço ,.. 

yanıklar var. bit f'1 
- Fakat beD 

fettim. _J 
- Eeeh? or•~ 
- Bundan ~0• bit"~ 

en ehemm.iyetli=b· Sit ~ 
ve cazib~h ollll. 0totl r 
za, bir atelyellll~ se"'f"' 
böyle bir dilber•· ~ 
h riyi. ket''t ~ 

_ Şuou kd• .. ~ 
dolayı sao• 8 

1 i•• İ 
d. öy• 

lazım gel 1 k _ ...M 
- Alayı bır• ·~ 

k• Ge•0 ~.W· 
- Pe ı. G&llf'P_:.. I 

Söz açalım. J1ıe P9"J J 
_ Zaten ab~ rı 

rum ki fu .r :. "'..111 1 
en çok konufU b• ,...,. 
dur. BilıeD da 
neler. [Güler.] ,.,ıat.,,. ;l 

_ l{uzulll ~ 

Yeni~ 
tWiidiit~ ,1,. 
ı. Ot~ 

Olen '!8 
1orlı 

ne tehrim•' 11 1 

dOrll A· rdi ~dl 
dit• ye :.~ 
gelerek·~· 
jı haber 


