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~an intihabatı Tarihin İlk 
6 ~ Bir Hidisedir 

tııily . . ·~· 
&'İbi t o~un hır irade etrafında tek bir vücud 

Elliti 
0
P anışını bütün dünya ibretle seyretti 

)Gı~e :!~ Almanyada intihabat yapıldı ve intihabatı Hitler 
1•11 lalcert aa? dokuz kazandı. Bütün Alman çiftçileri ve 
•ttdiJer. mıntakadaki bütün halk yüzd~ yüz reyini Hitlere 

lerB~, iııtıhabatın ma b · t' k b.. ·· kt.. H"t t UQ ıniJ . nası ve e emmıye ı ço - uyu ur. ı -
dert! bir ~!on ınsanı seferber heline getirerek tek bir insan 
iııYay, 1 ~~J~d gibi kendi etrafında nasıl taplndığını bütün 
Bnta11 d"ı assa Fransaya göstermiştir. 

~~i iııtihu~ya üzerinde mühim hır rol oynıyacak olan bu 
~ •tiıııat1 a tt neticesinde Hitler milletinden aldığı kuvvet 

kaek 
1

11

1 
°karno muahedesini yırttıktan sonra daha 

d Ve Re:~ e konuşacaktır. 
''•ııı ttt'ı tahliye edemeyeceğini, Almanyanın eski vaziyeti 

~llik olın ırenıiyeceğini, diğer devletlerle müsavi haklara 
••tiYec:ekr ası İcab ettiğini kat'i bir lisanla söyleyecek ve 

liitler iı .. 
•11tltıaıı •ö~h~aptan evvel çok büyük bir nutuk söyJedi. Bu 

8\l ııut ~nı! tarzı tarihin kaydettiği ilk mühim hadisedir: rbri •e ~ soyJeomeden beş dakika evvel Almanyanin her 
'•~r, t e~ kasabasında düdbkler öttü. Bütün halk mey
'ttdı, op andı. 66 milyon Alman bir dakika sükut içindt 

°'d•ıı 
~lbiıaler •onra radyolar meydanlarda toplanan onbinlerce, 
~ta. Alııı,tt, .halka Hitlerin irade ile gürleyen sesini duyur
~~' leıa 11 .~~erinin ateşli nutku bittikten sonra kadın er· 
d. t\ld 11~. 1 hyar, 66 milyon Alman hep birlikte tek bir 
. lltıııd 1 

:iman· marşını söyledi. 66 milyonun bir kuman
~"i •I~ ır vücud gibi hareket ettiği ve bir adamın 

~ 

iki leşti 
"" 8• 00 " .. Çır Ölüm tehlikesi var mı? " 
;, ~iQk~~ korkuyoruz ! " 
d 11111ade b' ıban:nzda Davi 

1 

mayışımız bi.ıi çok korkudu· 
~llbtri o~t :•hsın 28 gün- yor. Sonra giderken nere)'• 
d latı .,e 1.~ ~~ kayboldu- gittiğini de pek mübhem 
• ~ tlldite 

1 esının akibetin- bir tekilde söyledi. 
~-~~İttik. D~ltiğini haber - Nereye _gitti? 
~ ~bııı •il .

1
un muharririmiz - Evveli Eskisara gide· 

t~blerı11 eaı e görüşmüş ve eeğim dedi. Sonra Aydın-
\i lıfııı1 h Yekanünün ikiye dan, Manisadan bahsetti. 
tı "· >.f'1har'!~etle öğrenmiş. - Şimdi nereye gittiğini 

Ilı rırııni · i b. l . '••iı zın ntibala- ı mıyor musunuz .. 
~ l\tııı, ~a koyuyoruz: - Bilmiyoruz onun için 
~ı-.., tı lceaılkteri d' merak ediyoruz. 
~ •l o" l ışarıya H d . d 
d 11 ta· toz erı çukur k • - ovar a bır a am mı 
tııb .. J• lir kadın 29a ~ç idi. 

~ ""•• o t . gun-
taıdiaiııd r •dan kaybolan ve - Ç~k hovarda idi. Am-

~''•aı [) en bir hab J ma eskıden para varken ... 
q a · . er a ına• ç k d . • 1 , tlbfir ~••un karısı M . . o iaman ır ışlerı bozu -
ııt ~•i erının • 
'"tı L b:ıadaaı T .1• •

1 
lliuştu. Konyalı hancı Mus-

dı "•rş aı ır ı e f .1 b . 
il de .. u· 1Yayıın. Za il k ta a ı e eraber tıcaret ya-

• uı d va 1 a- 1 d G "k" · -..... E ertJi ani t . pıyor ar ı. eçen sene ı ısı-

'>rt,d ~et 29 a ıyor • nin de mali vaziyetleri ho-
bi, t • Yok, ı. g~ndenberi zuldu. Bunun üzerine hancı 

ql~ "eııdısınd h' ,, t ala · en ıç Mustafa Konyaya gitti. Ge-
b- Oa . tnıyoruz 1 d ld. D . ·ı 
it •d "• aile . " çen er e ge ı. avı ı e 

......_ t"rtJ. ınıydı ;•ne merbut Bergamaya kadar gittiler. 
~ok y "et fİınd' 29 gün evvel de ticaret 
~'tdı erlere gid ıye. kadar bir yapmak için beraber gitti-
ert .. : P •kat er tıcaret ya- ler 

'"11 iltt'v · ·· t11p nnn d b ıgı günün - Hancı Mustafa nerede .. 
Ol11y!':tırdı. ~ al bize mek - Mustafanın hanına git-
'ith. t, tek b' 1~ilin 29 gün tik onu bulursak bir haber 

""'ld L lr 1( )' 
......_ •"· c ıme haber alırız dedik.. Ondanda bir 

taaı "l Bir CSI" haber yok .. Ne yapazagw ız 
r uın t bl'k ......_ c ı esi var şaşırdık kaldık, 

'"•ilahi b· Acaba dedim, bir aşk ma-
)i•I lii b. ız de endişe cerası, bir kumar iptilisı, bir 

ç •r haber ala- - Sonu 4 lincüde -

USIYOR 
Alman Cevabı Nedir? 

Ovr 
••••••OO•••••• ·------------

eazetesi Alman 
inceleneceiini 

cevabının Brükselde 
yazmaktadır 

lstanbu 1 ( Özel ) - Al- ı evvel Brükselde Lokarno ı ,-.asını istediğini '>ildirmişth-. 
manyanın cevabı Londraya devleileri konferansının açıl- (Sa u 4 ünciide) 
geldi. İngilizler bu cevabın •<>•••••••••••••••••••••• .. •••• ••••••~••••••••••••••••• 
eıçmkıeryoıuıageleceği zan- Italvanlar Harar bombardıma-
nedilirken fon Ribentrop'ın 

tayyare ile getirmesi tahriri nının fecaatını inkar etmiyor· 
cevab verilirken bu cevabı 
tefsir edecek bazı sözlerde 
söyleneceği an aşıJmaktadır. 
Alman kabinasi cevabın da
ha müsaid olması taraftarı 
idi, fakat Hitler bunda pek 
çok asabi davrant'\ığı için 
cevab iki gün de münakaşa 
devresi geçirmiştir. Bu "Ce
vabm sulh konuşmalarına 

temel olabileceği tannodil
mektedir. 
ALMAN CEVABI' NEDİR? 

fstanbul 1 - Alman ce
vabının tam metnini henüz 
bilen yoktur. Çünkü cevab 
Londraya pek geç gelmiştir. 
Bu akşama kadar ne\edi
lip edilmiyeceği henüz belli 
değildir. Netekim ce'.ab 
hakkında Berlinde de resmi 
bir tebliğ yapılma:nışhr. 

ALMAN CEVAW. PRÜK-
SELDE İNCELENECEK 
Paris 31 (A.A) - Ovr 

gazetesi yazıyor: 

Bir muan1n1a ....... 
•• 
Olen kim öldü-

ren kim? ---oo---
HERKES KAN iÇiNDE 
YERDE YATIYORDU 

Yugoslavyada esrarengiz 
bir muamma halinde bir ci
nayet olmuştur, hadise şudur:. 

Vinkof ça sergininde tev-

- Sonu 4 üncüde -_ .... ·-···-·--F ransanin Londradaki bü-
yük elçisi pün dış bakanlı- HARARLI BİRKAÇ KADIN TİPİ Buca Şarbaylığından 
ğına Fransanın Paskalyadan İstanbul 1 (Özel) - ltal- yan tayyareleri son bombar- Muteber Gazetenizin 

•• .... •••••••• .. •• .. •••••+o .. •• .. ••.................... bombardımanlarda halka ze- 30-3-1936 Tarih ve 2746 

Aziz okuyucu sakın ha inanıb 
aldanma ••• 

Aziz okuyucularımız... Bu
gün ayağınızı denk alın, her 

okuduğunuza ve her söyle
nen söze inanmayın .. 

Her hadiseyi, her sözü, 
şüphe süzgecinden geçiriniz. 
Bugün bir Nisandır. Yani bü· 
tün dünyanın birbirini aldat· 

tığı, kandırdığı, atlattığı, 
beynelmilel yalancılık günü· 
dür, Bütün dünyanın kabul 
ettiği bir Nisanda yalan söy

lemek meşru bir şey, adam 
aldatmak mübah bir iştir, 
birbirine Nisan balığı yuttur-

ua:s 

mak eğlenceli bir meşgaledir. 
Sakın ha, inanıb aldanma .. 
Buradaki resim, Hitlerin 

bütün dünyaya yutturduğu 

Nisan balığıdır. 
Dünya gazetelerinin şim-

diye kadar Hitler dünyaya 
Nisan balığı hazırhyor!. Diye 
alay ettikleri şey bugün bir 
hakikat olmuş, bu balık top 
ve torpil halinde bütün dün· 
yayı korku içinde titretmiştir. 

Hitleri geçen sene fırlat· 
tığı Nisan balığının bir letife 
ve şaka olmadığını bugünkü 
hadiseler göstermiıtir. 

birli gazlar atmışlar ve at- sayısında Buca belediyeıinin 
tıkları beyannamelerle halkı Halkın Tapulu bağıni bahçe-
isyana çağırmışlardır. sini Kahyalara icar eyledi-

Harara hücum eden 37 ğine dair Bay Tevfik imza-
tayyare iki kiJise, misyoner- sına istinaden yazılan habe-
lerin evlerini, Mısır ve Ha- rin aslı ve esastan ari oldu-
beş Kızılay ve Kızılbaç has- ğunun ayni sutunda tekzibi-
tanelerini harap etmiştir. İtal saygılarımla rica ederim . 

1 o:ı;S:nu 4 Üt!CÜ say•fa•d•a·-------B•u•caamŞ•a•rb•a•yı--• 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
·~-------------0000----·-------------

Otobüsçülerle Belediye 
• 

Arasındaki ihtilaf 
li::ıl elediye ile otobüsçüler arasındaki ihtilaf devam 
l.;Jll etmektedir. Dün Refik Uçar imzalr bir mektup al-

dık. Bunda belediyenin on gün içinde Avrupa regülat&rü 
idrolik frenle konması için verdiği mühletin cok kısa olduğu 
bu düddet içinde esasen İzmirde kifi derecede bulunmıyan 
bu aletlerin tedarin edilmesinin maddi imkanı haricinde olduğu 
yalnız bir idrolik firenin 500, regülatörünün en az 100 liraya 
tedarik edileceği, bu vaziyet nazarı dikkate alınacak olur
sa, İzmir otobüsçülerinin çoğunun borç içinde boğuldukla
rına göre, bu işin içinden çıkamıyacakları ve Belediyeden 
yardım beklerken, bu tazyik karşısında işlerine devam ede
miyecekleri ve sonunda ekmeğini bağladıkları sermayelerini 
kaybedeceklerini söylemektedir. Hayatla mücadele eden bu 
yurddaşların kullandıkları makineler mali vaziyetleri dola
yısile haciz altındadır, lastiklerin çoğu borç para ile alın
mıştır. 

Belediyenin şehrin ve halkın emniyetini temin için ala
cağı tedbirlere itiraz etmek istemiyoruz. 

Yalnız, ekmek parasını bu işe bağlı yan bu yurddaılara 
bazı mecburiyetler tahmil edilirken vakıt ve maddi imkin 
şartlarınında göz önüne alınması İcab eder. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
. - . ;::... . .... ___ ·-.. 



.... , 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigihında Yazan:_~\~~Ncls 

Leyla, birisi bey, diğeri paşa ikisi Osmanlı nazırının idam 
Sehpasında iplerini çeknıek istiyor 

Leyli, daha karşıdan ken- dirdiniz, bir kısmı diğer kıs- ı hiç bir şey yapmadım. Mu-
disini beklemekliğimi iıaret mını saklamakta bir mana 1 ayyen günde madam . . . nun 
etti.~ kalmaz. Yoksa korkuyormu- çayında tam 5,30 da buluş-

SaJonda kaJabahk vardı. sunuz ? tuk. Uzunca bir zaman gö-
:e:i bir kenara çekti, otur-

1 
- Hayır.. Korkmıyorum; rüştük. İhtilal hakkında he-

u • Fakat ... Fakat .. Bu iki adam nüz kat'i bir gün tesbit edil-
- Çok mühim haberlerim Yavuza her zaman ve iste-

var ! Dedi. memişti. 
dikleri zaman, günde bir Y alntz Leyla sık sık, 

- Leyli hanım. Mutlaka 
beni dinleyiniz. Sizinle sami
mi surette beraber olabilmek 
için sizden henüz şüphe et
tiğimi ve beni daha sarih 
suretle temin etmeniz lazım 
geldiğini sC>ylemek mecbu
riyetindeyim. 

Bunun için bana bu sui
kasd ve ihtilil için lazım 
olan infilak maddelerini ne
den ve ne miktar olarak 
alacakları kat'i surette öğ
renmek isterim. 

- Elimizde mühim miktar
da 4inamıt vardır. 

-- Bu kadan beni tatmin 
etmedi. 

Leyli biraz tereddlld etti, 
IODra: 

- Buyurunuz ıu halde .. 
Euzgancuk Ermeni Kirko-
1rUD evinde 300 - 400 okka 
dinamit hazırdır! 

kaç defa girip çıkan adam
lardır. 

- Yoksa ... Dedim ve ley
laya iki is!m söyledim. 

- İşte .. Bunn şimdiye ka
dar anlamak sizin için güç 
bir iş değildi... Zaten siz 
bunu biliyordunuz ... 

- Hayır.. Evvelden hiç 
bir şey bildiğim yok. Ancak 
tahmin ile buldum. Buna 
siz de eminsiniz.. Değil mi? 

Leyli bu sözlerime kuru 
bir "yesf,, ile mukabele etti. 

Artık gece olmuştu. Sa
londa bir iki misafir bizden 
ve sefarethane hizmetçilerin
den başka bir kimse kal-
mamıştı. İki gün sonra Ma
damın çayında 5,30 da bir
leımek kararife ayrıldık. Fa
kat ben daha evvel çıkbm. 

*** 
iki gün bu iş üzerinde 

- Nazır ... Paşa ile Nazır 
... beyin sehpada iplerini 
kendi elile çekeceğim gün ne 
zaman doğacak? .. Diyordu. 

( Arkası var ) 

---•l!lliı---

Sof yada 
İdam n1ahkun1larının 
öldürülnıiyeceği ka

naati sabit oldu 
Sofya 31 (Radyo) - Bura 

gazeteleri harbiye nazırının 
kırahn huzuruna çıktığını, 

orada Albay Damyan V elçef 
ile kumandan lstançefin 
idamdan affına dair olan 
mazbatayı takdim ettiğini 
ve kraldan bu iki mahku-
mun idam cezalarının müeb· 
bed küreğe tahvili iradesile 
çıktığını yazıyorlar. 

Dedi. 
Leylinın bu cevabından 

ıonra benim artık tereddüd 
16ıtermekliğime hiç lüzum 
yoktu. Buna ratmen bir sual 
claba sordum: 

Gözü MÜZE ÇARPAN 

- Bu diıaamitleri Yavuza 
koyacak, Yavuzu berheva 
edecekler kimlerdir?. 

Leyli: 

- Kirkor ve iki ki,i daha. 
Dedi. Fakat sustu. Bu iki 

kitinin de ismini söyleceği 
11rada, vazğeçti: 

- Hayır, dedi. Bunlann 
iıimlerini söylemiyeceğim. 
Y alaız bu iki kisinin bu işin 
ylzde 99 muvaffak olacağına 
delil olduğunu söyleye bili
rim. 

- Bunları bana söyledik
ten sonra benim için yapa
cak bir iş kalmaz ki .. 

- Bu iki ki,i yabancıdır; 
lataabuldaa değildir. Bnka
darı da yetişmez mi ? 

- Ağzınızdan sözleri gan· 
calarlamı çekeceğim ! . Ma
damki bu kadarını bana bil-

IZMİRLİ 

Grandinin 
Çakmağı! 

mıuslar konseyi toplantışının 
~ akşamı, büyük bir balo 

verildi. Bütün diplomatlar 
orada idi. Birçok genç ve 
güzel kadınlar dünyanın en 
genç diplomab ve en zarif 
adamı olan. Edenin etrafında 
toplanmışlardı. İtalyan mu• 
rahhası Grandi de hiç ak 
düşmemit sakalile herkesin 
dikkat nazarını çekiyordu. 
Bir aralık bir kadın tabaka
sından bir sigara çıkardı. 
Bunu gören Grandi hemen 
çakmağına el attı: 

-Çad!.. Çad!.. Çad! .. 
Fakat çakmak bir türlü 

atş almıyordu. Benzini yoktu. 
O zaman genç kadın 

Grandinin elinden çakmağı 
aldı ve Edene uzatarak de· 
di ki: 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

"VVV'\.J'V'VV'V'-"•"-"'-"'-"'-~'VV'\.J'\,. 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Dotru annelerine koştular. 
- Anne kapı çalını

yor. 
- Kimmiı? 
- Bilmiyorum, bir erkek 

ıeıi ... 
Leyli da örperdi. Dün 

ıecedenberi evde bir tehlike 
Ye bir korka dolafıyordu. 

Genç kadın kalktı. Bitkin 
adımlarla kapıya doğru yü
r6dti. 

- Kim o ... 
-Aç ... 
Leyli bu ... i tanımııtı. 

Numara 58 

Bu sesi, anasının sesi baba
sının sesi gibi tanıyordu. 
Kulakları bu sese (aylardan
beri hasretti. 

Tekrar sordu: 
- Kim o ... 
- Aç benim Leyli .. 
Genç kadın titredı. Soğuk 

bir ter döktü. Büyük bir 
tereddüd devresi geçirdi .. 
Sefaletin en korkunç acısını 
tatdığı, ızhrabın ve hakare-

tin en şiddetli tokadını yidiği 
bir gecenin sabahında o, 
karıııına çıkıvermiıti. 

İtalya büyük elçisi hazret
lerine biraz benzin lütfeder 
misiniz? 

Eedenin üzerinde benzin 
'Yoktu. Şüferi çağırdı vı? bi
raz benzhı bulmasını emretti. 
liitaz sonra şüfer elinde kü
çük bir şiçe ile gelmişti. 
Eden şişeyi aldı. Grandiye 
uzattı. 

O zaman İtalya Büyük el
çisi gülümseyerek İngiltere
nia en zecri tedbirci nazırı 

olan Edene sordu: 
- Teşekkür ederim, fa

kat kafi gelecek mi dersiniz!? 
- Sigaranızı yakmak için 

evet... , 
Eden arkasını getirmedi. 

Belki de içinden: 
- Habeşistanı yakmak 

için •'Hayır!,, demişti. 

"KAYNAK,, 
TÜRKÇE: 
Dün bir dostumu ziyarete 

Fazla düşünmeden kapıyı 
açtı. O birdenbire Leylanın 
üzerine atıldı. Onu kolları 
arasında kıskıvrak yakaladı. 
Kendine doğru çekti. Leyli 
onun kolları arasında ;ırpı
nıyordu. Fakat o, onu kol
larının arasında çelik bir 
çenber içine almıştı. Sıktı 

sıkı. Saçlarından yakalaı. En 
muztarıb ve en ümitsiz daki
kalarının hasretini, atkının 
ateşini dudaklarından dudak
larına akıtmak istiyordu. Ley 
li çırpınıyor, tepiniyordu .. 

Nihayet delikanlının ateşli 
ve ihtirasla hamlesi karşısın
da genç kadının iradesi eri· 
mişti. Genç adamın kolları 
arasında havası kaçmıı bir 
balon gibi söaüb ıitmiıti. 

Dudaklar birbirinden ay-
rıldığı zaman Leyli birden 
bire silkiadi. Ahmedin kol-
ları arasuadan kurtuldu. 

lngiltereye 
Kızan Fransız G:'\ze

leri Diyorlar ki: 
Paris 30 (Radyo) - "Ôr

nuvel,, ga:.?etesi: "Eğer İngil
tere Fransız - Alman iJıtili· 
fının Londrada halledilmesi 
mecburi olduğunu zannedi
yorsa aldanıyor. Zira Fransa 
İngiltrenin komsiyonculuğuna 
lüzum görmeden Almanya 
ile doğrudan doğruya anlaş· 
mağı da bilir ,, diyor. 

" Kotidiyen ,, gazetesi de: 
"Bay Ribentrop tayyaresile 
Londraya gidip Almanya 
hasabına Fransa ile bivasıta 
anlaşma yolları arayacağına, 

tayyarenin dümenini Parise 
çevirmiş ve o anlaşmayı 
Fransa da aramış olsaydı da-
ha iyi isabet ederdi. ,, Diye 
yazıyor. 

Almanya 
İtalya gibi bir Ha beş 
harbına kananıaz 
onun hedefi l~usva ., 

ve Fa rnsadı r 
Lö Progre gazetesi bu 

başlık altında bir makale 
yazıyor. diyor k Hitlerin bir 
siyasası vardir ki onu cid
diyetle güdegelmektedir. Hit
ler olmak, memleketi silah
landırmak demek iki mak· 
sada hizmet etmek demektir. 
Harb yahud siyasal konuş· 
malarda arkada güvendiği 
bir Polonya yahud bir Ja· 
ponya görmek ve muvaffa
kiyetten emin olmak. 

YAZILAR 

gittim. Konuşurken söz, 
mekteplerde okutulan kitap· 
lara intikal etti. Dostum, 
derdli derdli içini çekti: 

Bizim oğlana, dedi, bir 
arapça hodası tutacağım. 
Eline verilen ders kitapların
dan bir kısmını başka türlü 
anlıyamıyacak! .. 

Ve sonra iddiasını haklı 
g&stermek için "Eşya dersle
ri,, adını taşıyan bir kitep 
getirdi. Gelişigüzel sahifeleri 

çevirdi Jt. Şu tabirleri gör
düm~ bitte' sir elektriklenme, 
şerare, savt, suların tasviyesi 
mesamatlı ka~, humzu sanii 
manganez! .. 

Şimdi ben de soruyorum: 
Türkçenin alabildigine sa-

deleştiği bir birada ilk mek
tep çocuklarına bu kelimele
ri kekeletmenin ne lüzumu 
var? 

(Cumuriyet) 

- Ahmed, ne yapıyorsun? 
Çıldırdın mı ? 

Dedi. Ve devam etti : 

- Ben senclen kaçmak 
knrtulmak istiyorum. Gene 
nereden ve nasıl karşıma 
çıktın., 

- Bilmiyormusun seni ne 
vakıtten beri arıyorum. 

- Hayır, derhal evimi ter
ket .. Mes'ud ylK'amı yıkma .. 

- Hangi mes'ud yuvanı ... 
Sen beni, tam saadete ka
vuşacağımız anda bırakıp 
kaçtın .. 

- Ben kaçmadım. Sen 
kaçtın .• 

- Ben kaçmak mecburi
yetinde idim. 

- Ben de yavruma bir 
baba bulmak zaruretinde 
idim. 

- Onun babası ben de
ğil miyim .• 

Balkan 
Konseyinde 

Y unanistanın dilekleri 
ne olacak 

Belgrad 31 (Radyo) Nisan 
ortalarında burada toplana-
cak olan Balkan paktı mu
rahhasları arasında Yunanis-
tanı bizzat Başvekilin temsil 
edeceği resmen bildiriimiştir. 
Bu meseleden bahseden Yu
nan gazeteleri diyorJar ki : 

Bu konferansın hususi bir 
ehemmiyeti vardır. Zira Bal· 
kanlar haricinde haricinde 
ki bir tehlike karşısında Yu
nanistanın durumu ne olaca· 
kı burada münakaşa edile· 
cektir. Balkan ittifakına im
za edenler arasında bir de 
askeri ittifak kurumu konu· 
şulacaktır. 

Ponkor 
Fransanın İngiltcrcdcn 
nıemnun olduğunu 

söyledi 
Paris 31 (Radyo) - Fran-

sız dış bakanı Londradan 
Parise döndükten sonra Lon
drada kalan Fransız murah· 
hası bay Ponkor da Parise 
gelmiştir. Başbakan bay Sa
roya ş i fahi radyo verirken 
İogilterenin Londra kararla
rının hilafına olarak yörü
mekte olmasından dolayı 
Fransız efkarı umumisinin 
memnun olduğunu İngiliz dış 
bakanı bay Edene söylediği
ni bild:rmiştir. 

---,oo---
Bir kadın 
delirmiş 

Avusturyanın Kibar kö
yündr iki küçük evlat anası 
bir kadın delirmiş, bir ka
zan su kaynatarak iki ev-
ladını kaynar suya atmış ve 
öldürmüştür. bu manzara 
kadını da meraka düşürmüş
olacak ki aklına bu ölümün 
nasıl olduğunu tecrübe et
mek için kendiside kazana 
atlamış ve bir dakkada can
sız kalmıştır. Bilahare kaza
nın içinde pişmiş üç insan 
vücudu bulnmuştur. 

1 Ni 

ı EGLENCELI 
HAVADISL 

Amerikada Kolombiy• 
versitesi bgünlede bir 1 
bastı. Bu lugata öneaıli 
ler Jugatı dendi. 

Kurnaz bir gazeteci 
şahsa kaç gelime diit 
hesap etti. Ve Sezaflll 
meşhur bir adam old 
kanaatine vardı. Zira bO 
gattaki sozlerin 2800 d 
sini Sezara aid gördo-. 
sözlerden 1350 si Nap 
nun, 850 si MussoliDİ 
400 ü Bernar Suonun, 1 
sinea artis~i Mari PikfO 

· idi. Nasılsa Bitler bu bet' 
dahil edilmeğe unutulJIJ 

A vlannııyan Geyik 
İngilterenin Afrika sölll 

ğesinde, Oganette bük 

tin emrile avcılar on 5 

müddetle Geyik avı yaP111 

mışlar, bunun üzerine k 
derili hayvanlar o kadar 
ğalmı§lar ki wahsu!atı b 
lardan kurtarmak Qpek 
olduştur. 

Uykuda gezenierİl1 
marifeti 

Amerika gazetelerine 1 
Amerikadaki iktisadi b 
yüzünden uykuda gezeol. 
sayısı çoğalmıştır. it' 
yüzünden açlar fena ril 
görmeğe başlamışlar ve 
celeri uykuda gezmiye 
yulmuşlardır. 

4:0 yolcunun uçağı 
Bir Amerika destgabı 

yolculok bir uçak yaplll 
başlamıştır. Bu uçak 1 
metro yükselir ve saatte 
kilometro yol alırmı,. 

70 Yılda ·bir ada~ 
nekadar yiyebilir 
Amerikalı bir ipiz 1 

istatistik tanzim etmiştir· 
hesaba göre bir erkek ·r 
yılda 100 bin kilo erzak ~ 
miş, bunlarda 12 bin ti' 
ekmek, 20 bin adet y~JIJll~ 
4 bin kilo şeker, buı·rd" 
yağ ve 25 kilo peyP• 
ibaretmiş. 

İzmir defterdarlığından ,,,_ 
Isısının vergi borcundan ötürü tahsıli emval yas•• 79 

göre haciz edilen iki Çeşmelik caddesinde kain 68 ve t1' 
sayılı binalar tarih ilandan itibaren yirmi bir gün müdd' t) 
satılığa çıkarıldığindan pey sürmek isteyenlerin defterd,ı 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 

- Sensin fakat... Ahmed 
yalvarıyorum sana.. Derhal 
evi terket.. 

Genç adam, genç kadını 
tekrar yakaladı. Kolları ara
sında sıkıyor, sarsıyordu: 

- Söyle, onun babası ben 
değil miyim? 

- Ahmet beni söyletme .. 
Onun babası sensin ... Fa

kat kaç aydanberi sen nere
de edin? 

Genç abam hiddetlendi. 
Genç kadını kollrı arasından 
bıraktı. 

- Dinle! dedi. 
- Dinle Leyli ... Sana bü-

yük bir sır söyliyeceğim!. 
Diye başladı ve bayan 

Zebranın ortaya attığı mese
leyi bütün teferruatı ve bü
tün çıplaklığile anlattı. 
Leyli hayretle dinliyordu .. 

inanmadığı ve şübhelendi-

27-1-6-Iı' -

ği bazı noktalar 
sualler soruyordu. tO' 

Bütün cerbezesi ve ~· ,_, 
kudretile Ahmed onu ıo 
dırmağa çalışıyordu. . ... ,_-

Leyli başını çevirdıg• oe~ 
man, çocukların bu sab t' 
dikkat ve merakla se'/re 

tikleri~i gördü.. 'fı 
- inandım seni affedi 

rum.. ot.:l 
- Affetmak kafi dei:.;-

- Seni affediyoruJIJ• S ~" , .. 
de beni affet.. Fakat çob~ 
)arımın önünde beni ~·. ""ı 
ve rezil etme.: SaadetıJIJl ,.., .. 
talama ... Y alvarıyorudl • bi'ı 

- Leyla, sen nekadat lif 
siz olmuşsun. Sana bll 
kalb yakışmıyor.. ; 

- Beni bu hale ıell 
tun ... 
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~*********~ )fd~~**:ldot»* *~ı 
~ OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN ı· 

[ Z · NET ] Otomobil garajı L 

açılmıştır · 

~· 
~ 
~ 
~ 

~ y 
~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
t( hastalıklar ınütehassısı 

lJcuz}uğ tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-
tagbet: . tıyle şöhret ve halkımızın takdir ve -tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

Si Ji k~nı kazanan Hükumet Caddes · nd S _ ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
ğ a ıkat Ucu ı k . . v ı e ~ enl ~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair 

l1 olnıak .. . z u ~erş-ısı ucuzlugun ucuzlu- Ü tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta-
. ~ş)'alar Uzere yenı bır sergi yapıp bir çok lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- .. 

rnuhirn 1 
f Yalnız 88 kuruşa satnıaktadır. Bu sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 * 
ırsa ttan İstif adc ediniz. ~~~~:\C)$:\C:\C:\C:\C'l=X'Si:1$.~QC:)le 

·~ 

• • 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat· ~ 
lık, emniyet, temizlik bol su:mükemmel kırathanesi mak~ne- . 
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj ~ 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler:~ 

:::=:::::ıı::::-

erid diş macunu 
Dişleri fenni bir 

şekilde temizler, mu
hafaza eder. 

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

. De o eı. • Feri Şifa 
<'·~anesidir 

----------- ---·--------
Has sri elbise fabrikası 

-Mahlli müra<".aat fabrika şubesi Arasta karşısı Alla Paşa 
- caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-E~GE·H·1 

flC: KLA NC.1 f 

H·F 1 

Bedeli Nakdi Efradına 
Acl .. cri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuı olmak üzere 

a~k HvSAN BASRi elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret meofa
bnız iktizasındandır. 

çen er bilirler 
Neş 'enizi, :hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunn1asını temin edecek ancak 

sel, . --.--=---.....-.... badavı ve Billur 
akılarıdır. 
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Tire'ye gezinti 
Demirspor kulubu tara

fından yeşil Tire'ye tertip 
edilen gezinti, 5 Nisan pa
zar günü yapılaçaktır. 

Gümrük 
Ambarında bir hır

sızlık o1du 
Gümrük anbarında tütün

cü Hüseyin oğlu Neşet'e a
aid iki sandık içinde 125 
kilo misinanın çalındığını 
ve çalanların gümrük ambar 
memurJarından Mehmed oğ
Hakkı ve komsiyoncu Remzi 
oğlu Adil ile hamal oldukla
rı anlatılmış tahkikata baş
lanmıştır. 

Bir Tayin 
İzmir Belediye doktoru bay 

İhsan 175 lira ücretle An
kara sıtma mücadele tabip
liğine teyin eailmiştir. 

Nisan maaşı 
Bugün bütün daireler me

murlarına peşin maaşı veri
lecektir. 

Alman cevabı 
Nedir? 

-Baştarafı 1 inci sayfada-
Ayni gazete Pariste her 

şeyden evvel Fransız efkan 
umumiyesine Ren öblgesinin 
süel işgali meselesindeki 
Fransız siyasası hakkında 
seçimden önce doğru bir 
fikir vermek istenildiğini 
kaydediyor. Bunun içindir 
hi, Brüksel konferansının 
bukadar ehemmiyet veril
mektedir· 

Konferasta Alman cevabı 
tetkik edilecek ve bundan 
mustakbel siyasa hakkında 
icabededen netice çıkarıla
caktır. 

Bazı mahfellerde kollektif 
emniyet siyasasına donmek 
ve bunun içinde 1924 proto
kolu şeklinde birprotokol 
kaleme almak için Avruba 
uomitesinin tekrar tesisi ar
zu ed!lmektedir. Bu proto-
koJda emniyet siyasasının 
mihveri Londra, Paris ve 
Moskova olacaktır. 
ALMANY ANIN CEV ASIN
DA ŞUNLARIN OLDUGU 

TAHMİN EDİLiYOR 
İstanbul 1 (Özel) - Al

manyanın İngiliz dış bakanı 
bay Edene dün akşam Al-
man baş murahhassı bay 
Ribentrop tarafından verilen 
cevabı notanın iç yüzü he
nüz belli olmamakla beraber 
bu notada şunların mevcud 
olduğu zannediliyor. 

1 -Almanyaya hukuk mü
savatı temin edilmesi. 

2 -Yirmi beş senelik bir 
sulhun imza edilmesi. 

3 -Ren bölgesinden Al
man askerlerinin çekilmemesi 
fakat çoğaltılmaması. 

4 - Belçika hududunda 
istihkam olmadığından bu 
taraftan bir mikter arazinin 
askersizleştirilmesi 

5 -Almanyanın Randeki 
tahkimatını pek ileri götür
memesi. 

6 -Sömürgeler meselesi
nin yeniden müzakeresi. 

Fransızlar teklifler bunlar 
olursa anlaımanın da çetin
leşeceii kanaati beslenmek
tedir, 

Demiryolları memurları çıka
rılmıyacak 60 yaşını doldu

ranlar tekaüde alınacak 
Ankara 30 (A.A) - Bazı İstanbul gazetelerinde Devlet 

demiryolları idaresinde geniş ölçüde bir tasfiye yapılaca

ğına dair bazı haberler çıkmıştır. 
Alakadar makamlar nezdinde yaptığımız tahkikat bu ha

berlerin demiryolları nemurlarının tekaüdlüklerine aid 2904 
numaralı kanunun tatbikatı neticesi olarak 60 yaşını geçen 
memurların tekaüde sevkedilmek üzere bulunmalarınm yan
lış olarak tasfiye şeklinde aksettirilmiş olasından ibaret 
bulunduğunu göstermiştir. 

Haoptman nihayet idam san
dalyasında can verdi 

İstanbul 1 (Özel)- Lindbergin çocuğunun katili Haopt
man elektrik idam sandalyasına oturtulmazdan evvel bu 
sandalyanın ölüm cereyanlarını mücehhez olacağı ve bu 
cereyanlarla Haoptmanın hayatına nihayet verileceği bildi-
rilmiştir. 

Anadolu Ajansının hey'et 
umumiye toplantısı 

Ankara 31 (A.A) - Anadolu ajansımn 11 inci hey'et 
umumiyesi bugün ajansın lokalında toplanmıştır. lctimada 
maliye namına müsteşar Faik ve iktisat vakaleti namına 
murakib Lütfi hazır bulunmuşlardır. Şirketin faaliyeti hak
kındaki raporla planço kar ve zarar hisabları, murakip ra
poru okunarak kabul edilmiş ve meclis idaresi ifa olunmuş
tur. Anadolu ajansının bu seneden itibaren memlektin bir 
çok yerlerinde telsizle alarak yazı şeklinde havadis kayde
den tel makineleri tesisatı yapması mukarrerdir. 

Ajans umami müdürlüğü memleketin her noktasına gayet 
geniş nisbete havadis yapabilmek noktasından çok mühim 
olan bu meseleyi neticelendirmek üzere .faaliyete başlamıştır. 
00000000000000000~00 

korkunç cinayet 
~~~~~~~~~~-oo 

Jandarma onbaşısıkarısını 19 
yerinden vurarak öldürdü 

Pınarbaşında Kütahyalı patlamış kadın yere düşmüş 
jandarma Mehmet onbaşı Mehmet bununla da kalma-
dün sabah lzmirde Tepecik- mış kasaturasile kadını da-
te ablası nezdinde misafir ha on dokuz yerinden dele-
bulunan genç karısı Hasibe- rep öldüğüne kanaat getir-
nin yanına gelmişti. Yanın-

dikten sonra kaçmıştır. Bu 
da arkadaşı vardı. . 

Pek sofu, pek müteassıb cinayetin kıskançlık eseri 
pek namuslu olan karısı Ha- olduğu. anlaşılmoktadır. Zira 
sibe ile ayrı bir odada ya- Mehmedin karısını çıldırasıya 
rım saat kadar konuştuktan sevdiği şayidir. 
sonra birdenbire iki el silah Tahkikat başlamıştır. 
00000000•0000 

Pariste çıkan 
Rebubligu gazetesine 

eski başbaknn hay 
Kapu ne fdiyor? 

Paris 31 (A.A) -Radikal 
Sosyalist Republigu gazete· 
sine eski başbakan ve sena
to finans encümeni başbakan 
B. Kapo diyor ki: 

Fransanın, Fransız Alman 
meselesile bar zihniyetten 
iri olarak meşgul olması 
lazım kelmektedir. Bütün 
anlaşmazlıkların başhce sebe
bi ekonomik fakrü zarurettir. 
Binaenaleyh her şeyden ev
vel bütün Milletlerin ekono
mik ve finansal bir iş birliği 
yapmaları icabedenr. 

Bu günkü siyasi güçlük
leri bertaraf ettikten sonra 
başlayacak olak müzakereler 
esnasında Fransada böyle 
bir iş birliği için kendi pa
yını koymalıdır. Muha}ckak 
oJan birşey varsa o da her 
hangi bir anlaşmanın ancak 
müsavi haklı milletler ara
sında vücuda getirilebilece
ğidir. 

Faransız devlet adamları
nın şunu bilhassa nazarı 
dikkate almaları lazım gelir 
ki, muahedeleri :! artık pas
lanmıştır. Bunların büyük bir 
kısmı şimdiden yıkılmıştır. 
Versay muahedesinin davar
ları ise bu muhakkak inhi
damı itiraf etmek istemiye
rek böyle bir binanın arka
sında tehafuz etmek için 
ısrar eyliyen Fransanın üze
rine çökmüştür. 

İtalyanlar in
kar etmiyor 
- Baş tarafı 1 incide -

yanın eski eski konsolosha
nesi de bu bombardımanda 
yanmıştır. -

İtalyanlar Harar bombar
dımanında öldürülen kadın
lar hakkında diyorlar ki: 
Habeşler harbde de kadın

larile beraber bulundukla
rından kadınların dahi öl
mesi tabiidir. 

1000 Ölü ve Bir muamma ~tı-·nt~~k ~~sına gitmiş ve~-
pıyı açınca feci olduğu ka-

Yaralı var 
İstanbul 1 (Özel) - Ge

çen hafta Dağaburda gene
ral Grazyani ve Ras Nasibu 
ordusunun ileri kolları ara
sında yapılan şiddetli muha
rebede iki taraftan bin ka~ 
dar ölü ve yaralı bulunmuş
tur. 

Son iki günde de İtalyan
lar Fafan gölüuün Orenbala 
kadar kırk kilometro ilerle-
mişlersede Habeşlerin bir 
gece baskını İtalyanları eski 
mevzilerine sürmüştür. 

Şehir 
1\leclisi toplanıyor 
, Şehir meclisi bugün saat 

16 da ~isan devresi top
lantılarına başlıyacaktır. 

Ruznameye göre yeni yıl 

bütçesi ile şarbaylığın bazı 
teklifleri görüşülecektir. 

Bu meyanda en mühim 
mesele Belediyenin şehirde 
otobüs işletmesi için bütçe
de tahsisat ayrılması hak
kındtki tekliftir. 

- Baştarafı 1 incide -
kif olunan şübheliler arasın
da Erkekler de kadınla da 
Jandarma bunlan l:elediye 
tevkifhanesine kapamış birer 
ikişer ifadelerini alıyordu. 
İfadeler alınmak için bir jan
darma mahpusları katibin 
odasına götürüyordu. 

Bir mevkufun kolvndan 
tutup ta çıkarılırken arka
sından bir de kadın çıkmıştı. 
Jandarma kadını bırakmak 

istemiş ise de muvaffak ola
mamıştı. Bu iki kişi ifade 
memurunun yanına götürül-
mütü. 

Jandarma henüz kapıyı 
kapamadan istintak başla
mıştı. Memur erkeğe sor
muştu: 

- Siz kimsiniz, hüviyeti
nizi ispat ediniz ? 

Bu suale cevab alamayın
ca ayni suali kadına sor
muştu. Ondan da sükutla 
cevab verilmişti. 

dar garib bir manzara kar
şısında kalmıştı. 

Katib de suçlu erkek ve 
dın da yerde kanlar içinde 
cansız olarak yatıyorlardı. 

Jandarma bu kanlı sahne 
karşısında afalladı. Bir kaç 
dakika durdu. Gözlerine ina
namıyordu. Ayni zamanda bu 
müthiş sahne yapılırken na
sıl olduda beş adım öteden 
işitmediğine şaştı. 

Kendine gelerek arkadaş
haber verdi. Müddei umumi 
geldi. Her biride kalblerin 
üstünden olmak üzere bu üç 
kişin aldıkları ikişer biçc.k 
yarasından öldükleri, hatta 
bu biçak tarbelerinin hepsi
ninde bir anda vurulduğu, 
üçününde bir anda yere düş
tükleri, düşerkende birbirle
rile müsademeler yaptıkları, 
durumdan, tahmin olunuyor
du. 

Müddei umumi suçluların 
hüviyetlerine dair hiçbir ve
sika bulamadı. Ölüler pana
yır halkına teşhir edildi. Ta
tanıyan olmadı. Bu mesele 
Yugoslavya polisine yeni bir 

Üzerinden yarım saat geç· 
tiği halde istintak odasın· 
dan yeni mücrim taleb olun
mamıştı. Suçluları taşıyan 
jandarma merak ederek is- _ gaile doğurdu. 

MEKTEBLILER ARASINDAKI LIKLER 

Bir genç idaresizliğin önüıt' 
nasıl geçileceğini anlatıya~ 

Mekteblilerin hariç kulüb- ve hakemlerin yanlış uf' 
lerde oynamaları yasak edil· ediliğidir. . di" 
dikten sonra, halkevinin de- Biz talebelerde şull; 
laletile mektebler arasında daha spor sahalarında ,r 
lik maçları tertib edilmişti. ları idare edeu hake~ .,. 
Fakat bu maçların iyi bir beylerimize sinirlerioııse .,-
şekilde idare edilmediği ve farkında olmıyarak JI 
hakkında bir çok iddialar fen~ sözler sarfecerek #.ı 
ortaya atılırdı. Bu hususta rın kalplerini kırmak J'IJ.,,.J 
Melih Fadtl imzab mektubun riyetinde kalıyoruz. 1-111" 

sahibi olan genç sporcu bu hiç böyle olmamalı· 3 
şunları söylemektedir: Gençlerimiı haksıı J" .. 

Bugünkü lik maçlarını ida- diikleri muamelelerden 
re eden komite yerine, biz 1 k h k rı 
yarının gençliğinin maçlarını teessir 0 ara ay 

1 I!, 
Çünki damarlarında idare edenlerin kendi içimiz- . 

Şan Türk kanı hiç bır den veya öğretmenlerimiz 
sızhk kaı şısında boyuo 

arasından seçilmesini istiyo-
ruz. Eger böyle olacak olur- miyeceklerini gösterdi 
sa diğer kulüblerde görülen dir. Artık hiç olması• 
ve mektebliler liklerinde de eren bu maçlarda bir 
sık sık tesadüf edilen geçim- hakemlerin tayinı ve I 
sizliklere bir nihayet verile- tın teminini mekteplet 
cektir. maçını idare eden k 

Buna da sebep idaresizlik den rica ederiz. 
...................... . ..................... .. 
Asil(!) ve 

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

ve tuhaflıkları 

( Con Cim ) in bir mektub1' 
( Dünkü sayıdan devan1 ve son ) 

Bankerin katibi de Con re de şu tezkereyi f~ı 
Cimin mektubunu okuduk- Tezkerenin Sıt 
tan sonra gülmekten kendini " Sözümü dia'edi ' 
alamadı. m~mnun oldum. ·~ 

Banker sordu: ederim. Yalnız uşai ~ 
- Neden gülüyt>rsunuz? derdiğiniz meblağı e ' 
- Kendine kibar ve cen- diği için ben de ,:t 

tilmen bir hırsız süsü ver- azasını eksik ola ·..-_~ 
mek istiyen ve insanları 
korkunç ve kanlı bir haydud 
gibi soyan bu herifin gümüş 
saplı biçağı ile öldürdüğü 
insanlar olmasa, insan bu 
adamın cinayet işlemekten 
ziyade kendine komedi veya 
neşeli hikaye mevzuu arıyan 
orjinal ve sergüzeşt

0

aşıkı bir 
muharrir olduğuna hükme
decek .. Halbuki yaptığı al
çakca cinayetler, istediği pa
rayı elde etmek için kurdu
ğu kanlı dolablar onun ne 
yapan bir şehir haydudu ol
duğunu gösterir. 

- Şimdi biz bu parayı 
gönderelim mi, göndermiye
lim mi? 

Kızınızı istiyen fabrikatör 
hakkında lazım gelen tah
kikatı yapalım. Hakikaten 
mustakbel damadınız, Con 
Cimin idciiası gibi dolandırıcı 
ve serserinin biri ise kızınızı 
kocaman serveti ile birlikte 
bir serseriye teslim etmekten 
ise o bir hayduda size gözü
nüzü açtığından dolayı birkaç 
bin dolar yollamak daha 
uygun olacaktır zannediyo
rum. 

Yapılan tahkikat netice
sinde bangerin kızına talip 
olan adamın hakikaten bir 
dolandırıcı olduğu anlaşıldı
ğından banker cesur ve 
açıkgöz uşugı ile Con Cinıe 
istediği meblağı yollamaktan 
başka çare bulmadı. Fakat 
açıkgöz uşak Con Cime bin 
dolar eksik vererek bu pa
rayı cebine atmak istedi. Bu
nun üzerine Con Cim uşağın 
bir kulağını kesti ve bange-

idade ediyorum. lJoa";.. 
ona verdiğim bu df 
ğına küke olacaktır 
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C• 

nasıl soydnğunu 

sınız ! ,, ~ 

29gün~~ 
- Baş tarafı 1 ıO 

rakı alemi Daviye 
unutturmuş oJınas•·· 

madama sordum: d' 
• .. I•' 

- Rarı içerını 1 • 

- Eskiden çok ~ · 
- Kumar oynat 
- Hayır 
- Kadınlara 

idi.. aı' 
Dertli kadın . g j,it 

gülüşten DavidıO 
hovarda bir ad•:
anl~şılı yordu. 5° J 

ettı : ·ıı•'J 
- Eskiden aotı Iı 

pardı. Çok para · .ıı . ,rv ı 
O vakit rakıda ıçfılı' · 
dalıkta yapardı .. ttll· 
sine çok merbU ti· 
gün bir lira bır•lılı t-!; 

Bizim geçinece b'~4 
teliğimiz yok. p.4ıı ,>J 
mektab yazar 1 / 
gönderirdi. . 
Madamı teselh 

ayrıldım. d ! 
- Her bal ;.a

Korkmayın bir 
karşınıza gelir!·· .,;.. ..J. 

Bu dertlı aıle O, 
araştırmaları b°tr' 1 
vinin nerede ol 
da küçük bir ip 
yakalanamanııtll'• 


