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ISYA z LIYORLAR 
Japon hükümeti . GİRİDLİ BUNAK Trakyada 

Yeni bir müstahkem 
n1evkii İtal;an - Hiı>eı Harb n ı G isyan mı hazırlıyor ? Ankara (Özel] - Trakyada 

yeni bir mevkii müstahkem 
kurulmuştur. Hududunu ata
ğı da yazdığım bu mıntaKanın 
genel kurmay lbaşkanhğınca 
(büyük erkanı harbiye riya
setince] gösterilen lüzum üze· 
rine Kıkrlareli müstahkem 

. . _ ,_~arışıyo! .. Mu ? · • Eli_n_i_k_o_n_M_e_l_o_n_g~;;;r V-e-ı,-i--~dis_t_v_e_k_o_mü-

Bütün Japonya<la ((HatteşlUere y~rdını etnıe- ·s 1 .. ~· i:r ı y niçin çalıştıklarını yazıyor 
Jiyiz », «yaş ·~sın Habeş İstiklali» gihi ağızlarda Atina ( Ozcl ) - 1 Mart ' tafl nhvali etrafında Venize- reyan e!mesi ve bu şartlar 
dolaşan, <livarlara asılan , beyannanıclerde '"-İsyanından sonra İtalyaya losla görliştilklerini. bildir- Çaldarisin Afmanyadan av<le-

basılan sözlerin anlanıı ( nıanası ) nedir? mektedir. 
Japonyada son iki hafta işte ilgisi olanların birden• Muhalif liderlerin şimdiki 

içinde Habeşlere karşi gös- bire Tokyoda bir bomba gibi hiikümeH devirmek için bir 
terilen sevgi ve koruma is- patlıyao " Habeş dostluğu ., , çok fcşcbbüsE!.t yapmakta 
teği, duyğufarı ltalyaya ka- " Habeş istikl .. li ,,, Habeş- oldukları bildirilmektedir. 
dar diğer büyük de\'letlerin lilere yardım ,, gibi nağın .... -
siyasal çerelerinde büyük bir lerden kuşkulanmaları yer-
ilgi ve merak uyandırmıştır. siz olmasa g.::rektir. 

ltaJyan-Hadeşf savaşının Japanyanın Çini ne hale 
daha ilk günlerinde Japonya- soktuğunu görenler ve bilerı-
nın Habeş ilindeki bazı ta· ler Japonların hiç bir vakit 
nmsal (zirai) ve ekonomik bir insanlık veya bütün ulus-
ilişik ve menfaatlarından do- larin istiklali sevğisi ile bu 
layı bu işte karşıdan seyirci gürültülü güsterişlere giriş-
ve elleri bağlı bir durum tiklerine inanamaz ... 
muhafaza edemiyeceğini or- O hald~ bunun manasını 
taya atanlar olmuştu. anlamak ltalya hükümetine 

Japonyanm kocaman Çin ve bunu~ çeresine bakmak 
lokmasını yutmakla uğraş- da yine ltalyan diblomatları· 
muı, Japonların bu yeni ve nm omuzlarına düşen bir 
it görmekten fazla şimilik ödev [vazife] dir. 
gürültü yapmakla vakit ııe- SIRRI SANLI 
tiren bu s6z ve korkutma b.~: lli:'J ~~ l~~ 

kaçınış olan gazetecilerden 
• Moshovitis Napoliden bir 
telgraf çekerek, bay Papa
nastasiyu ve Kafandarisin 
Paristen geçerken Yuna ı;İs-

ı;.11 
kıdl ·~ııı Ilı nll 

Venizelislcri tekrar ayak
landı mak iç:n muhalif lideı 
ler Yunanistana döndükleri 
gün hükumete aşağıdagi şart
ları kabul etmedikleri tak- , 
dirde geneloya boykot ilan 
edeceklerini bildireceklerdir: 

1 - Geneloydan evvel 
umumi bir af ilan edilmesi. 

2 - Zabitan ve sivil me
murları uzaklaştırmak içiıı 
alınan tedbir ve kararların 

terar gözden geçirilmesi. 
3 - ~Yapılacak geneloy

dan Çaldaris kabinesinin ye
rine geçecek bitaraf bir hü
kumetin nezareti alhnda ce-
ıı;.ııı ·~ ~ Y+i 1 ııd lııuııl llııııd :; ;::ı 

döellosuna daha çok önem 
(ehemmiyet) vermesine engel 
olmuşlar. Es Yunan kralı Jorj 

Fakat iki tarafın ve bahu-
sus ltalyanın artık gizlenme- ••00

•• 

ie lüzum görülmiyen harb Krallığın iadesi için bir çok şartlar koşuyor 
laazırlıklan, bütün dünya gibi Bay Çaldarı·s b 
Japonlann da, lbu işin ciddi ları makul bulmaktadır 
bir yol tuttuğunana inanma- Atina 23 (A.A) - ''Kati-
larını gereklendirmiştir. merni,, gazetesine göre, Kral 

Bugün fngilterede Japon- Jorj krallığını iadesi için aşa-
lann son zamanlarda Habeş ğıdaki şartları köşmuştur: 
dostluğuna vermeğe başla- 1 - Geneloy tam bir bi-
dıklan öneme büyük, belki taraflık ve samimilik içinde 
liiz~undan daha fazla bir yapılmalıdır. 
ilgi göstermeğe ve bunu adım 2 - Her türlü hükumet 
adım kovalayan noktası nok· darbesi fikri bertaraf edil-
tuına gözden kaçırmamğa melidir. 
koyulmuş bulunurorlar. Bu 3 - Eğer hava siyasal ............................ .. ....................... . 
Dr. Mahmud Şevket Atalgın 

Kartıyakada lnkılib sokağında yeni muayenehane açan 
ve aenelerdenberi lzmirin muhtelif sağlık müesseselerinde 
hekimlik yapan bu güzide doktorumuz hastalarına karşı çok 
dikkatlı ve şefkatlı davrandığından ve bilhassa fukara has
t lar tarahndan çok sevilmiştir. Hazakatı kendisini tanıyan
larca tesellOm bulunan kıymetli doktorumuza yeni işinde 
muvaffakıyet dileriz. 

ihtiraslarla bulanırsa, genel
oyu sükünun avdatine kadar 
tehir etmek muvafık olur. 

4 - Elde edilen çoğun
luğun krallığın iadesi için, 
sağlam bir esas teşkil edip 
etmediğini Kral takdir ede
cektir. 

nu işini bitirir bitirmez ayrı
şıklarla anlaşarak kararlaştı
rılacak bir seçim sistemi ka
bulü suretile seçime başlan

malıdır. 

Bay ÇaJdaris bu diyevden 
haberi olmadığını ve fakat 
bunları makul bulduğunu 

5 - Geneloydan bir önce söylemiştir. 
cumurluk veya krallık reji- 19r.s---
mini memleketi karıştırmıya ITALYANIN NÜFUSU 
çalışacak her türlü hücum- Rom [Ö.D. - 30 Haziran 
lara karşı inanca altına altı- 1935 te y8pılan sayımda İtal-
na almalıdır. yan nüfusunun 43 milyon 

6 - Krallıktan sonra ulu- 240 bin kişiye çıktığı anla-
sa! ve kurul ana yasa kanu- şılmıştır. 
,fl'~~~~~~ .. ·~~~~~~li\l 
IZogonun yaverii 
~ Bayrakdar neden dağa ~ 
~ çekildi ? . . . ~ 
i ~~~!~}2~~ v~~:1~me~~I~İA!k~~~ il 
ı Vi~!~;a!~us?ıa~l7ber ı 
ft İtalya Arnavutluğu müstakil bir devlet olarak tanıyama ~ 1 

~ yacağını söylediği bir sırada, Arnavutluk ahvalinin ~ l 
~ içyüzünü ve gizli noktolarını gösteren bu yeni ij 

1 'n tefrikamız yarından itibaren ~ 

I ~ Başlıyoruz. Okurlarımıza tavsiye ederiz. U 
~Ji::t:l:~~~~~J;;;::t:iil-.. ~J;;;.tll:;.t;:l~a:.t ;a,!J 

tinde kendisine bildirilecek, 

mevkii olarak ilanı Vekiller 
heyetince kabul edilmiştir. 
İkinci nevi memnu mınta"ayı 
teşkil eden bu yerin hudut
ları Üsküp köyünün 3 kilo
metre cenubu garbisinde 280 
rakamlı tepeden itibaren ıi

malde gayri askeri mıotaka 
hududu ve Kırklareli kasa-
bası garbinde Dolan köyün
den itibaren İuece [Yenice] 
.. Kavaklının bir buçuk kilo
metro cunubu,, 234 rakamlı 
tepe, Bayrakdere köyü cenu
bu kenarıod 280 rakımlı te
peden ibaret olan çevre için-· 
deki mıntakadır. Bu buduc:l
lara sayılaıı mevkiler de da-

(Sonu 4 üncüde) bildir . -UC-ffifC .... U ........ ifiıRA ·r 

Safiye sultan 
OSMAN OGULLARI TARiHiNiN EN HAŞMETLi VE. 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN .. TARIHT ROMAN 
------------ -----------

- BiRiNCİ KISIM - . 
Venedik Asalet Tahtından İstanbulun Esir Pazarına ---------------

- 5 -
Fakı: Sinvora, size büvük bir saade fakat 

J J 

felaketle birlikte mukadder! dedi 
- Hayırdır inşallah sin- yorum. Düçenin iki senelik 

yor!.. hasreti olmasaydı hazreti 
- Sen ne dersen de! Ben Meryem namına yemin ede-

bu seyahatı, bütün istedik- rim ki ben bu yolculuğa çık-
lerime rağmen hoş göremi- - Sonu 4 ünciide -...................................................... 

Allah verse de ••••• 
~~- -------------~ 

. ı. 

- Bu sene üzüme doyacağız. Hanlarda g6rUlen muame· 
leler bunu gösteriyor. 

- Allah verse de bu satışlar sonunda bizim kadar batcı
lanmızın da karınlan doyabilse ..... 

*+ = a e ,, * ___..._ -------~ ---- a 'frr 
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fe1~~~~~ı~~~~~~ 

il ·Rl~· ı • •I 
~ ••oo.. ~ 1 Türklerle Karşı Karşıya ! 
~ Yazan: Türkçeye Çeviren: ~ 
(1 ANRI FÖY REŞAT SANLI i 
~~~8ı -104- :~~~~ 

Çanakkale cephesinden 80 bin 
Fransız geçmiştir 

ZENCİLER DEGIŞTİRİLİYORt Bütün zayiat yekunu 47,745 
24 İkinciteşrin - Senegal- ve hastalıktan ölenlerle bera 

li ve Martiniklilerin değişti- her ise kesirsiz 50,000 i buJ-
riJmesi meselesi halJolunmuş- du. Peyronç su neticeyi çıka 
tur. Habiye Nezaretinin der- rıyor ki, " kuvvei seferiye 
hal Mundrosa göndereceği hiçbir vakit 52,000 den fazla 
müstemleke piyadesile yani bir miktarı bulmadığından 
beyazlarla değiştirilecekler- en aşağı bir defa kamlen 
dir. Vakıt dardır. Zenciler~ yenilenmiş farzolunabilir. 
tutmak günden güne zorla- İyileştikten sonra geri dö-
şıyor. Durumları (vaziyetleri) nenler de dahil olduğu halde 
günden güne daha acınacak Çanakkale cephesinden 80 
bir halde. Değiştirilinceye bin Fransız geçmiştir. 
kadar dayanıp dayanmıya- Bu istatistiğe göre bu 80 
cakları r.lüşünülmeğe değer. bin Fransız bir defada em-

Harbiye nazırı 10,000 can rimize verilmiş olsaydı çak-
' kurtaran simidinin de gön- tanberi Alçıtepede ve belki 
derileceğini bildiriyor. 10,000 de daha uzaklarda bulunmuş 
aşağı yukarı kuvvetimizin olacağımızı düşünmekten ken 
mecmuudur. Acaba bu can dimi alıkoyamadım. Yani he-
kurtaranlar neden gönderili- defimize vasıl olmuş ve Bo-
yor? Mösyö dü büro (yeni ğazları açmış bulunacaktık 
kırtasiyecilik] bilmece gibi, ve bundan dolayı eyi mev-
"her türlü ihtimale karşı" kicie bulunacaktık.,, 
diye yazdı. Büro adamlarının Şimdi tekrar Fransız ağır 
her türlü ihtimale karşı diye topçu zabitinin hatıralarına 
düşündükleri acaba umumi avdet edelim : 

· bir banyo mu? Yoksa Mund- ( Arkası var ) 
rosla İlyas burnu arasında 

· seyahat esnasında torpilen
m<tk ihtimali mi? 

Erkanıharbiye de nezare-

Tecrübeli bir 
muallim 

tin fikrine iştirak etti ve on İlk ve Orta mektebleri 
bin cankurtaran simidinden talebelerine ikmal derslerini 
istifadeye karar vererek bun 
ları filotillamızı teşkil eden 
romorkörlere ve iaşe gemi
lerine taksim ve tevzi edil
mek üzere bahriyenin emrine 
verdi. 

27 ikinciteşrin - Zenci
lerimiz - 7 bin fkadar - diş
lerini birbirlerine vuruyorlar. 
Yü~lercesi birde viziteye ge
liyorlar. Zatürree, bronşid, 
ayak ve el donması çoğalı
yor. Doktorlar bunlarda bü
yük bir miktarını hasta gös
termek ve tehlikeli olanları 
nakletmek mecburiyetinde
ler. 

FRANSIZ ZAYİATI 
29 İkinciteşrin - 1 İkincı 

teşrine kaClar zayiatımızı gös 
teren levhayı aşağıya yazı-
yorum: 

Zabit Nefer 
Ölü 183 3569 
Yaralı 355 16564 
Kayıb 45 5957 

Türklerin elde ettikleri az 
mikdardaki esilerden maada 
kayıblar da hakikatte ölmüş
tüler. İlyas burnunda ve Mun 
drosta hastalık sebebile gön 
derilenler 20, 773 nefere çıktı. 

az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
çok kuvvetli çalıştırıp yetiş
mek üzere hususi ders ver
meği teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Adres • Ar~bfırını • Yagcılar 
sokağı ARİF OKURER. 

Zayi 
Taşıdığım ve muamele yap 

tığım (Hasan ) isimli lastik
ten mamul imza müührümü 
12 - 14 Temmuz 935 günleri 
içinde ve Bergamanın Turanlı 
nahiyesi Zagnos ve Ayas 
köylerinde veya civarlarında 
zayi ettim. Yenisini yaptıra
cağımdan eskisinin muteber 
ölmadığını ve bu tarihten 
sonra bu imza mühürümle 
ibraz ve iddia edilecek evrak 
ve muameleyi kabul etmiye
ceğimi ve Bergama Ziraat 
bankasile Turanlı zirai kredi 
kooperatifinde olan muamele 
ve borcumdan başka hiç bir 
şahıs ve müesseseye borçlu 
olmadığımı ilan ederim. 

Bergamada Hacı paşa 
oğlu Hasan 

İç ticaret umum müdürlü
günden: 
Türkiyede Yangın ve nakliyat sigorta işlerile çalışmak 

ilzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faa
liyet haline kopaoi Dasürans jeneral siğorta şirketini Tür
kiye umum vekili haiz olduğu selahiyete binaen bu kerre 
müracaatlar lzmir vilayeti ve mülhakatı acenteliğine şirket 
namına nakliyat sıgorta işlerile meşgul olmak ve bu işler
den doğacak havalarda bütün mahkemelerde müddei müd
deaaleyp ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 
Abdi Vehbi lzmir şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. 

.. Keyfiyet sigorta şirketinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık 
olmakla ilin olunur 

1517/935 iki kuruşluk pul İktisat Vekaleti ticare işlerı 
umum müdürlüğü reisi mührü imza okunmadı 

( Halkın Seıi ) 24 TEMMlJr, 

Afrika Harbı Meşhur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nunlEseriod 

· İtalya için muhakkak bir 
.OrTİllNFllCİ Ktzı 

yıkım olacaktır 
~avı 

ÇAKICI EFE İtalyanın harbe hazırlan- bilirler. Bu itibarla askerin 
ması ve şarki Afrika müs- mühim bir bısmının erzak ve 
temlekesine asker gönder- mühimmettn muhafazası için 

- İKİN et KISIM -mesinin ılk hedefi Habeşis- ayrılmasına zaruret hasıl ola-
tanı korkutmaktır. İtalya ka- caktır.~ 
binesinde sekiz bakanlığı İklim şartları ise İtalyan 

- YAKAN AŞK -

elinde bulunduran Mus:olini ordusunun sıhhatı için büyük 
-2-

16 Kanunusani 1935 de müs- tehlikeler yaratmektaaır. / 
temleke bakanlığını da eline Şimdi daha altı ay zarfın-
aldı ve o tarihte İtalyanın da İtalyan askerinin yüzde 
Eritre ve Somali müstemlike- otuzu grupik hastalıklara 
leri Afrikadaki diğer ıtalyan uğramışlardır. Bu sebeble 
müstemlekelerile birleştirile- orada bulunan 22 bin aske-

" Papazcığım, haydudluk · yü
zünden henüz Allaha, vere

cek hesabım yok!'' 
Pa pazcığun, ben ancak ~ a 

rek tek idare altına alındı. rin şavaş için kafi gelmesi 
kılması lazım gelenleri yap-

0 tarihten itibaren Habeşıs- imkansızdır. Bu miktarın hiç tam. Şimdiye kadar elimle 
tan aleyhine seferberlik baş- olmazsa bir misli artırılması , iki kişi öldürdüm, birisi mü-
Jadı. ve bu fkuvvetin de nihayet k Ö Hima .ı teki de senin ve 

Bu senenin Mayıs sonuna eylfıl nihayetine kadar o 
k benim gibi hıristiyan. Fakat 

kadar Habeşistan sınırlarına mınta aya nakledilmiş olması 
ve şarki Afrika müstemle- Jazımdır. bunların ker ikisinin yeri ce-
kelerine şu kıtaat gönderil- Habeşistanda yağmur mev- hennemdir; bu iki adamı ne 
di: Dört piyade fırkası. dört simi Eyliilde bitmekte ve Allah ne de bir peygamber 
siyah gömlekli faşit taburu askeri harekat ancak ondan kulluğuna kabul etmez. Hele 
ve iki yerli fırka. Bunlardan sonra başlıyacak ve bu müd- Alekoyu, sen de olsan öldü-
başka 10 bin işçi ve teknik- det Teşrinievveldcn itibaren rürdün. 
yen de keza bu topraklara Mayıs başına kadar devam 1 - Kızım, ben hiç bir kim-
yollandı. Maamafih bu kıta- edebilecektir. 1 seyi kusurlu görmem, bu iş-
ların şavaşa kafi gelmiye- İtalyanın en cenubi nokta ler Allaha mahsustur. Ben 
ceğini ve bunların en az da- sında Somalinin iskelesi 6000 sana yalız olanı söyJedim, 
ha iki misli artırılması icab ve Eritrenin de 4000 kılomet seçtiğin yol, iyi yol değildir; 
edeceğini Mussolini de gö- ro olması ve bu yol ile yal- kötüdür. Yalnız ... Sen mü-
rüyordu. nız asker değil, erzak, mil· !Uman değilsiu. Burada esir 

Çünkü İtalya askerlerinin himmat ve sairenin de nakil sayılan bir rumsun. Dağa 
Habeş askerlerine nazaran mecburiyetin ne kadar zor çıktığına göre, bari dinine 
teknik üstünlüğü Habeşistan olduğunu gösterir, bir kısım hizmet etsen .• Hamid detıi-
savaşında büyük bir menfaat ihtiyaçların Hindistandan alıri len barbar hükumetin idare-
temin edemezdi. Sanayi mer- ması ise İtalyanın mali müş- sini yıkmağa çalışsan. 
kezlerinin ve büyük şehirler külatı dolayısile imkansızdır. - Hakkın var papazcı&-ım 
yokluğu tayyare hücumları Şimdiki halde İttalya dev- 1 

- Benim söylediğim gibi 
için de lbüyük menfaatla te- let bütçesinin senelik açığı hareket edersen adın her 
min edemez. Binaenaleyh bu 4 milyon lirete varmaktadır. yerde söylenir! Allah da yap-
cephede tayyarenin işi de İç borçlar 1927 de 83 milyar tıklarım affeder. 
yalnız keşiften ibaret kala- Jiret iken şimdi l 05 milyar - Pasazcıgım, eşkıyalık 
cak gibidir. Yerli halkın gö- lirete varmıştır. Ticaret mu- yüzünden henüz Allahtan af 
çebeliği de topçu için geniş vazenesi 1934 de 2 mi,lyat' dileyecek, senden şefaat iı-
ve tesirli harekete meydan liret açık gösteriyordu. İtal- teyecek dereceye gelmiş de· 
bırakmıyacaktır. İrtifaları yanın son iki seneki tediye ğilim. Henüz bu yoldan dön-
4000 metreyi aşın yüksek muvazeneleri de passiftir. mek niyetinde değilim .. 
dağlık arazi ve bu arazinin Devlet bankası altın kar- - O halde, kızım; 
çaylar ve yarla ile kesilmiş şıhğı 12 milyardan 5,5 mil- - Benim derdim başka ... 
olması tankların hareketine- yara düşmüştür. Döviz yok- Çok başka! Hissettiklerim 
de elverişli değildir. luğu ithalatı da kabil olduğu çok korkunç .. 

Sahillerden ve dağlık sa- kadar tahdide sevketmek- - Kızım, bani artık üzü-
vaş meydanlarına kadar ise tedir. yorsun.. Bir i :: sanın yeryü-
İtaJyan askerlerinin yüzlerce Şüphe yoktur ki İtalyan zünde haydutluktan oaha 
kilometroluk sıcak ve susuz maliyesi bir harbın ağırlığını yüksek ne kötülüğü olabi-
çölleri geçmeleri lazımdır. kaldıracak halde değildir. lir ki? .. Rica ederim, derdini, 

Bir dış istikrazı ise imkan-
Bunlar ise İtalya askeri ha- davanı çabuk söyle .. 

k ~ . sızdır. denilebilir. Siyasi ağır- Hürmetli papazım.. Sana 
re atı ıçin savaşı çok çetin lıkları da buna ilave etmek 
kılacak hallerdir. bir kaç şey sormak hakkını 

lazımdır. 1 bana varir misin? Habeşistan ah:.ı!isi ve as
keri kar' aları, küçük müfreze 
ler halinde çetin dağlar ara
sında İtalya asketinin arkası
nı keserek ve onlara hücum 
ederek çak tehlikeler yarata 
bilirler. Erzak ve mühimmat 
kollarına saldırarak da hare
katı büsbütün güçleştiriller. 
Bu itibarla askerlerin mühim
mat kollrına saldırarak da 
harekatı büsbüfün güçleştire-

" İzvestiya .. 1 - Sor kızım, sor. 
--- · :ır.. ...... - Ben genç bir kızım de-

8İr uçak düştü gil mi? 
- Tabii! 

• 

14 kı.şı· o··ıdu·· 
Paris, [Radyo] - Frank

fortla kuzey İtalya arasında 
işliyen bir uçak bugün İsviç
rede yere düşmüş. Uçağın 
içinde bulunan 14 yol<"uu par
çalanarak ölmüştür. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 

Bedeli 
icarı 

Lira 
60 
60 
60 

Karşıyaka Alaybey İktısat sokağı 24 No. lu hane 
il " " " 26 " il 

" " " il 28 " " 
11 11 Tramvay C. 85187 No.lu furun 

Yukarıda yerleri yazılı binalar bir sene müddetle kiraya 
verilmek üzere on gün uzatılan artırmaya istekli çıkmadığın-
dan 2317 /935 tarihinden itibaren 2118/935 tarihine kadar bir 
içinde pazarlıkla kiralanması uygun görülmüştür. İsteklilerin 
hergün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek is-
tiyenlerin de Encümenin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzları veyahut 
banka mektupları ile birlikte miiracaatları. (2276) 

Gözel degil miyim? 
Güzel, hembe çok gü· 

zell 
Şu halde, sair kızların 

haiz oldukları haklara ben 
de malikim, değil mi? 

- Yerden göğe kadar. 
- Bir delikanlıyı sevmek 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 

H E 
K 

1 
M 
E 
T 

Kemer altı 
Hükumet 

Karıısınd• 

hakkım mıdır? 
- Elbet, elbet sevecek, 

elbette bir yuva kuracak ve 
bahtiyar olmağa çalışacaksın 
bu Allahın emridir, !kızım. 

- Ne güze) sözlerin var 
papazım. 

- Sana daha kat'i ıoyle
mek için maksadını daha 
açık söylemelisin kızım. 

- Ricae derim, suallerim 
bitmedi. Bırakta tamamlaya
yım. 

- Buyur kızım, bereket 
ki hiçbir işim yok, akşama 
kdar seni dinliyebilirim. 

- Bir kız sıfatile sevek 
hakkım mıdır? 

- Söyledik ya.. Hakkın
dır! 

- Fakat aşkı birçolc nok 
talarda günah ve cürüm sa
yanlar var. 

- Var. Böyle atklara dli· 
şenlerin Allah yardımcısı ol
sun 1 

- Y aaa . . . Benim de ao· 
kım da b6yle ise .. 

- Allah pişman olanları 

affeder. 
- ya... Başka dinden bir 

genci sevmiş isem .. 
- Merak etme kııım .. Arz 

üzerinde inanılak bir Allah 
vardır. Biı insanlar, hepimiz 
Allaha inandığımız halde 
yanlış bir düşünce eseri ola· 
rak birbirimizden ayrılmıı 
görünürüz. Vakıa, bir kı:ı: 
kendi yakmlanm, kondi di
ninden olanları sevmelidir. 
Fakat gönül ferman dinle
mez. Başka bir dinden de 
bir delikanlı severse biz onu 
günahkar saymayız. Allah da 
kusura bakmaz! 

-Papazım, sen tam Allah 
adamısın, fakat ... 

- Daha ne uar?Bir frenk 
mi sevdin?. İyi ve sana li· 
yık bir adamsa, sev... ister· 
sen bir çinli ile seviş.. Din 
nazarında bunlar bir hiçtir. 

- Fakat .. 
- Nevar kızım daha ne 

söyliyeceksin? 
- Benin sevdanm bu say· 

dıklarının hiç birisine benze· 
mese? 

( Arkası var ) 

lzmir Sicili Ticaret me
murluğundan : 

(Abdüsselam Akgümüşlü) 
ticaret unvanile Jımirde İkin
ci Beyler sakağında 72 nu
marada kimyagerlik ve Sa
maniskelesinde 62 numarada 
eczacılık yapan Abdilsaelim 
Akgümüşlünün işbu ticaret 
'Unvanı ticaret kanu'1unun 
42 inci maddesine göre sici
lin 1449 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

izmir Sicili Ticaret 
memurluğu ve 

F. Tenik 
imzası 
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ALE DAR 
Yazın bunaltıcı günJt:rini neş' e veı eğlence •• 

il Eski kafalı yubazları, nizanı, intizaın isteıniyeıl ka'falı dunıanlıları nası] yumruğu altına aldı. 
· e geçirmek için her yere gidebilecek ~ 

eyi bir elbise yaptırınız m 

Mehmet Zeki ~ 1 
Karakuvvetin, şınıarınış bekcilerin başına geçen Kahakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 

ıçıne sokturarak zaınanın sadırazanıınıf\ önüne fırlattı? 
• 

ALE ~ DAR Size en şık ve biçimli elbiseyi dikecek yegine terzidir r· 
KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA r:ı 

[•l B b Aı• • b t h • • k d •• ·ı b. ı·kt 1 d ? ,,,.~~Fıı~~p~"'~~~~~~F.1 a ıa ının aru ma zenını en ısı ı e ır ı e nası uçur u 
~ -- .... uwı-h .... uıı.-;;ııı~~~~;~~ .. -= '~&IJ181Mr:..A.: ..... ~Jff2~V,, 

/:::::; ·ı·arihin hu çok nıerakh, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasını 
~ ( Halkın Sesi ) nin birkac güne kadar basıb okurlarına 

Yalnız f 100} Para 
' . 

~___,......_~ .. 1191--· 
Mukabilinde dağıtacağı ( 32) sahifelik resimli k itabda 

merak ve heyecanla okuyacaksınız 

( Halkın Sesi ) tarihin, i]iın ve fennin, edebiyatın en değerli kitab)arın1 
( 100 ) para ınukabilinde okurlarının bilg ilerini artıracak. 

kütü hhanelerini zcngin]eştirecektir 

hulasa ederek 

Ucuzluk Sergisinin 
Y e n i 
çeşitleri 

ı)t.*:tc:lc:tc:Jt:t:tc:tc~:tc:tc:tci~~ .... ~~ 

VE 

Büyük Tenzilatı 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şcınsi Hakikat 

U 1 k S • • nden fC 
cuz u ergısı alınız « 

TAYYARE SİNEMASI Trı~İ0 
BUGÜN 

İki büyük filim birden 

1 - Göniil Tuzağı 
FRANSIZCA sözlü ve şarkılı büyiik ~fili• 

2 - ZABIT NAMZETLERi 
sözlü ve şarkılı ALMANCA filim 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet· i 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa-
zarlıkhk fyorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ıyaçlarınızı ve fC --( S 1 N E M A )-
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. fC 
Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak fC Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

_ olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız [•]~~~~~~~....-~~~~ 

19 / I 1' ·-..___ geri getirir paranızı tamamen alırsınız Ok J M••jd • m,ır-ı,N Satışlann1ız her vakıt nıuhayyerdir ur arımıza u e 
_ ril~ı6•1ıdtııflıu411Jı~aıfl!ı~~ıdııı Ji !ı!llllıılııılbıflııılııılı*ı•dtı66dllııi'1 3~ sayfalık renkli ve resinıli bir kapla 

E%J&L'tt 3 Tilkilik Biçki Yurdu : süslü kitaplar yalnız 
rvı ;_-- ZehMriıa' es SHİ sai s: an 1 100 Paraya Ln.J "O!! §" Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ha-

!_ Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul R kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
~ u - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuf, 
~ edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve I} _ 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtillli, 
41 Maariften musaddak şahadetname verilir • _ 3 Sarayda Rum kızları, 
~ İkinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- ij _ 4 Boğazlanan Sadraıa, 
(li talarını ögv retmek üzere, birinci şube mezunları ile o ~-- 5 ı· k ~ - stemezüüü . 
tİ derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen S _ 6 Kanlı Kılıç 
G Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek ~ - 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk macerası. 
~ elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- D Vesaire vesaire .. 

~ 41 tirilir ve diploma verilir. D ~~""• • * * • • • • * • * * • * * * * * • • * 
~·f'?) ~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç i> ~ G 
'" (!t ~ dö~~ v~~da ~östermek suretile ~alebelerde .kabul edilir ~ ~ a··zıu·· klerı·nı·zı· ~ ~ ~ Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerl~rı, çarşıyı do- ~ ~ 
~ f1 = laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur it E 

ld~ A .. . ~ Yurdun atelyesinde cihaz ve gelinlik elbiseleri, karyola • m F • 1 "" ·ı t 
KILLA~mV@k ~c, • takımı, perdeler işlenir. Hergün sipariş kabul edilir D fu ennı var ıgı 1 e anınmıs 

41 Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette sabhr p oıı• Bol çeşitli daima ucuz satan 
o ,. e1•1ııı.ıııı;ııı,ıııınıııııııı, ııııuıı ıımııuııı'1'illl' ll!lill•llJ'••••'1'9'••~ * 

/Al])~[ID 0 [lDfA\~fü . YUKSEL RAKISI • s. Ferit Şifa 

Saat l;meraklıla- Az zaman zarfında Kabadayı : Eczanesine 
rakısı kadar yükselmiştir a • •• ·a 1 D R AR TA HL 1· L 1· m sorup fiat<>ğrenme-

rına mur r e ~ den kat'iyen alma-

.., Kimyager Ahdüsselim Ak- 1 yınız. 
Hayabmıda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 

defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağaıamıza 
uframanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 

Her nevi cep, kol, masa, divar saati nıevcut 
olup hediyelik eşya tlahi bu)nnnr. 

Fantazi gübik camların her nuınarası 
gelmiştir. 

Odun pazan Yol bedesteni Nwaara 47 
TEKiN KUBiLAY 

günlü Laboratuvarı 1 G O z L Ü K 
Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında 

Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmiştir. • üzerine nlüşkülleri
Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçrede T edkikata 
kimyeviyede bulunan P AST ÖR enstitüsünde İdrar ve kan 
tahlilleri KÜRİ enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze
rine çalışan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbanın gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar bergün sabah yediden 
gece ona kadar açıktır 

Telefon: 2052 

. . 
nıze cevap verır 

Toptan 1 S. Ferit Şifa 
Perakende ~ ----~-----= Hilkimet 

~ .......... ~. Sıruı 



Sahife 4 

Kırmızılı kadın! 
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 

( Halkın Seai J 24 TEMMUZ 

Hakimlerin 
Askerliii 

0000 . 
Amerika Şehir Haydutları için Borise Suikasd. ı Bir cinayet 

Balırcsirin Servet kö
yfude bir genç 

öldürüldü 

Ankara ( Özel) - Gene 
hakimlerin askerliklerinin 
ayrı ayrı zamana g6re baliı
nerek yaptırılması hakkında 
Adliye vekiletile Sn bakan
lığı arasındaki müzakereler 
henüz bitmemiştir. Tüze ba
kanlığı memleketin hikim
siz kalmaması için bu İfe 
fazla önem zermektedir. 

Neler Anlatıyor ? .. 
'!Jliıı---

11 

Dilinger beş sene müddetle 
memleketten nefyedildi 

Con Dilinger bu otomo
bil ile şehirlere süt taşımağa 
başlamış fakat bu sayede 
şehrin külhanileri ile tanış
mış ve anlaşmıştır. 

Umumi harptan az evvel, 
Con Dilinger, baba evmı 
terketmiş ve birinci sınıf bir 
çapkın, bir apaş idi. 

Umumi harb bittikten son· 
ra, büyük kardeşi göğsünde 
bir harb madalyası olduğu 
halde Amerikaya döndüğü 
2amanda Con da baba evine 
dönmüştü. Halbuki Con po
lis takibatından kurtulmak 
ıçın babasının yanına gel
mişti. 

Ailesi bundan habersiz ol
duğundan Congn dönüşüne 
çok sevindiler. Fakat bu se· 
vinç çok sürmedi. 

Conun döndüğü gün, Ame
rikanın istiklal bayramı gü
nüydü. O gün köyde pana
yır vardı. Çon panayırda içti 
oynadı, fakat gece bir ka
dını oynatmak için kucak· 
ladığı zaman yanındaki ada
mın ihtarına maruz kaldı; Con 
hadden fazla şarhoştu. Eline 
geçen büyük bir şişe ile ma
arifinin kafasını kırdı. ve 
Comı kır bekçileri tevkif et
tiler. 
Öteki herif ölmüştü. Fakat 

cinayetin sarhoşluk ile yapıl
ması, Cunun genliği, baba
sının hürmete şayan bir adam 
olması, kardeşinin kahraman 
bir gazi olması hakimleri yu
muşattı ve Con sadece beş 
sene nefe mahkôm edildi. Bu 
suretle Con ikinci defu ola
rak, fakat bu defa mecburi 
olmak şartile köyünü terk 
etti ve Şikagoya gitti. 

Bu sıralarda Şikago, Alka 
pon gibi büyük kaçakçı hay 

a~:r•:ı:.ın 

dnt çeteleri tek nüfuzu alın
da idi. Şikagoda, kısım, kı
sım haydutlar şehire tama
mile hakim idiler. 

ConDilinger, hakimlerin ka 
rarile nefyediJince işte bu 
muhite düşmüştü. Fakat ... 
Ne garib şey .. Dilinger po-
lis hizmetine dahil olan gül
han begiler ·arasında idi, ve 
Alkapon gibi büyük kaçak
çı çeteleri ile polisin yanı 

sıra mücadele edecekti! 
Con Dilinger bu yolda az 

devam 11etti. 
Haydutları takip dolay:ısile, 

Alkapon adamlarile sıkı mü
nasebat tutmak mecburiye
tinde idi. Bunlarla konuşmak, 
beraber içecek, sırlarını ala
cak ve polise verecekti. Fa
kat Dilingerin ruhu, bu işi 
kavrayamadı; lgünün birinde 
hem de pekte az zaman için· 
de Dilinger kaçakçıların ta
rafına geçiverdi ! 

Polis hizmetinden çıktığı 
zaman Dilinger mahud Alko· 
ponun çetesine iltihak etmiş
ti. Alkapon Dilingeri elde 
etmek için epeyce fedakalık 
etti, yani kafi derecede para 
sarfetmişti. Alaapon, Dilin
gerin şeytan kadar zeki ve 
çe~ik, çok cosur olduğu için 
bu kadar fazla masraf ihti
yar etmişti. 

Dilinger, Alkapon yanında 
ilk zamanlarda haydutlara 
muhtelif otomobiUerden biri
sinin sevkine memur edil
mişti. Fakat bu iş çok güç 
ve tehlikeli idi. Otomobiller 
kaçak içki getirilirken kuv· 
vetli polis müfrezelerile kar
şılaşmak, müsademe etmek, 
öldürmek ve ölmek gibi en 
tehlikeli hadiseler muhak
kaktı! 

( Arkası var ) 

B. Ali Çetinkaya 
•••• 

Yüreklere ümit ''eren diye 
vinde neler söyledi 

Bayındırlık bakanı Bay Ali 
Çetinkaya şehrimzde İzmir 
limanı, elektirkli tramvayı, 
şimendiferleri ve bayındırlık 
işlerini gözden geçirecekler· 
dir. 

Bay Ali Çetinkayanın her 
hanği bir yeri ziyareti, ora
daki bayındırlık işlerinin mil
letin menafiine en uygun 
şekilde inkişafı demektir. 

Bayındırlık bakanının dün 
kü diyevi bu kanaah bir de
rece daha kuvvetlenmiştir. 

Mendresteki Cellad gölü
nün kurutulması, Kordondaki 
elektrikli tramvay yapılması, 
lzmır limanı ve şimendifer· 
ler, tarifeler işleri, Bakanı
mızın bu ziyaretinde tetkik 
edilecektir. 

Devlet demiryolları arasına 
katılan Aydın demiryolu, Bay 
Ali Çetin Kayanın lzmire zi-

yaretin en mühim sebebir. 
Bakanın diyevine göre: 
Aydın şimendiferinde ta

rifeler ucuzlatılacak yolcu ta
rifesi hemen indirilecek ve 
bütün devlet demiryolları ta
rifesinin aynı olacaktır. 

-·~ 
Tuna 
Andlaşması 
Suya nıı diişüyoı·? 

Roma (Radyo) - Başka 
memleketlerde ortaya atılan 
iddia hilafına olarak Tuna 
andlaşması meselesi İtalya
nın birinci derecede meşgul 
olduğu meseleler arasına 
geçmemiştir. Roma konfe
reransının hazırlıkları gevşe-

miştir. Yugoslavya Başbaka· 
nının İtalyayı ziyareti dahi 
şimdilik mevzuubahis de
ğildir. 

------------~~-0000-----------------

Meğer hayaletİniş, tevkif edi 
lenler serbest bırakıldı 

Sofya [Özel] - Kral Bo- : minin de kendilerini on gün
rise karşı hazırlanan su "kasd 1 den fazla mevkuf tutmağa 
meselesinden dolayı tevkif 

edilmiş olan kabinenin sabık 
başkatibi Karakulakofla Zi
raat bankasında sabık dev
let murahhası Kimonof tev
kif edilmelerinin üzerinden 
on gün geçtiği halde kendi
lerini itham edecek kat'i 
deiail bulunamadığı ve bu 
işle alakadar oldukları ispat 
edilemediği ve Müddeiumu-

hakkı olmadığı için bunlar 
serbest bırakılmışlardır. 

Başvekil Kimon Gorgiyef 
te serbest bırakılmış, sofya
dan Burgaza, gitmiştir. Tev-
kif edilen Makedonyalılıların 
Protokidof taraftarlarından 
bir kısmı serbest bırakılmış, 
bir kısmı da Bulgaristan içi
ne sürülmüşlerdir. 

Bütün bu suikasd işinin 
yalnız bir şüpheden ibaret 
olduğu anlaşılmaktadır. Polis, 
şimdiye kadar eline kati bir 
delil geçirememiştir. 19 Ma
yıs taklibi hükumetini yapan 
ve Askeri Birliği genel sek
rt:teri olan miralay Damyen 
Delçef polis tarafından Kar
lova kışlasında bulunmuş ve 
bu akşam saat 20,20 de kal
kan trenle Bulgaristandan 
çıkarılmıştır. Damyen Delçef 
Fransaya gidecektir. 

Yurdda' sıcaklar 
Birçok yerlerde sıcaklık 41 

dereceyi buldu ! .. 
Ankara 23 (A A) - Bugün Ankara mevsimin en sıcak 

günlerinden birini yaşamamıştır, sıcaklık derecesi gülgede 
33,5 bulmuştur. Meteoroioji enstitüsünden aldığımız bilgiye 
göre, dündenberi Ege mıntakası ile Anadölunun güney ve 
doğu bölgelerinde sıcak yükselişi vardır. 

Sıcaklık derecesi dün Manisada 41, Nazillide 41, Diyar
bekirde 41, Malatyada 39, Maraşta 39, Muğlada, Adanada 
36, idi. Y ozgad, Sıvas hariç olarak orta Anadulunun birçok 
yerlerinde sıcaklık derecesi 30-35 derece arasında idi. Erzu
rum ve Karsta hava yağışlı geçmiştir. 

. Uzakdoğuda 
lngilizler, d urun1u çok 
tehl1kPli g ·· rü. ·orl:ı r 
Londı·a (Radyo) - Sovyet

lerle Japonl!!r aras.ndaki 
gerğinlik gittikçe artmakta
dır. Uzakdoğudan gelen son 
haberlerde Sovyetlerin Japon 
ilerlemesinin önünü almak 
içiu Çinlilerle süel bir ittifak 
yapmak teklifinde bulunduk
ları idia edilmektedir. 

Oiger taraftan Sovyetler 
Japonların yeni hedefi olan 
Moğolistana da ayrıca yar
dım etmektedirler. Buna kar-
şı Japonlar da Mançoko hü
kumetine yardımlarını artır
mışlardır. 

İki tarafın hududdaki süel 
hazırlıkları ilerlemekte oldu
ğundan durum çok tehlikeli 
bir haldedir. 

Anadolu 
Arkadaşın1ız 2.5 

yaşında 
Kıymetli arkadaşımız Ana· 

dolu gazetesi bugün 25 ya
şına girmiştir. 

Arkadaşımızın çeyrek asır 
gibi uzun bir müddet devam 
eden hizmetlerinin devamını 
özyürekten dileriz. 

: Giridli bunak 
- Baştarafı 1 incide -

ve kabul edilmelerine imkan 
olmadığı ·için mücadeleye 
giriş iiecekti r. 

Atina [Özel] - Elenikon 
Melon gazetesi, Venizelistler 
komünistlerin yeni bir isyan 
hazırlığında olduklarını ~rnv
vetle ileri surmektedir. 

Hata bu münasibetle bir 
plan hazırlanmıştıt. Bu plana 
göre Giridde bia isyan çıka
rılacak ve ayni zamanda hü
kumetin dunu bastırabilmesi
ne mani olmak için Yunanıs
tanın her tarafında ameleler 
tarafından umumi bir grev 
ilan edilerek, hükumet müş
kül bir vaziyete düşürüle· 
cektir. 

Bunun için eskiden mev
cud olan yerlerde ( cumhu
riyeti koruma ) silahlı kuv
yetleri tekrar ihya edilecek
tir 

Söylendiğine göre Venize
los bu iş için muazzam bir 
servet tahsis etmiştir. 

Bir rivayete göre de hü
kumet yapılan bütün bu ha
zırhklardan haberdar olarak 
asayişi temin etmek için şim
diden bir çok tedbirler al
makta imiş. 

Balkesir ( Özel ) Balıke· 
sirin Servet köyünde kanlı 
bir vaı.ca olmuş, köyden ço
ban Ahmed oğlu kazım ayni 
köydtn Mustafa tarafından 
henüz anlaşılmıyan bir mese
lede dolayı öldürülmüştür. 

Yakaya jandarma ve .ad
Iiy~ el koymuştur. Müddei 
umumi hükômet doktoru ile 1 

birlikte tahkikatı derinleş
tirmek üzere Servet köyüne 
gitmiştir. 

Vakadan sonra kaçtığı an
laşılan katilin yakalanması 
beklenmektedir. 

Şayanı hayret 
bir ıiiakld. 

Londra (Radyo) - Liver• 
pol istasyonunda şimendif,er 
bileti satan yeni bir maki~e 
nin çalışt~rılmasiiia J>qlıttut 
tır. Bu otomatik makine hi~ 
şaşırmadan 3046 çeşid oılet 
basıb veriyor, istenilen daki
kada da bilet satışından ka
.saya tıe kadar para girdiğinı 
bir diiğmeye basınca bildiri-
yor. 

a B 

Ucüncü Murad 
' 
Safiye Bafu Sultan 

aooo 
· - Baştarafı 1 inci yüzde -

mazdım. Ester bizi bir teh- ı etti ve... hadden fazla mü-
like, bizi bir felaket, belki- teessir oldu. 
de bir kara haber takib edi- Esterin kendinden geçme-
yor, sanıyorum! si çok sürmedi; fakat Ester 

Ester, sinyoraya başka çok yorgun bir halde idi! 
bir şey söylemedi. Bununla beraber, tabirinin 

Ruyayı tabir için hazırlığa sinyara üzerinde yaptığı te· 
başladı: Evvela, bir sandalye- siri anlamak için hanımının 
ye oturdu; arkaya yaslanarak yüzüne baktı: Sinyora haki-
tevratı olgun, yarım dekolte katen meyus ve mağmum 

göğüs üzerine koydu, iki eli- idi! Ve Esterin kendisine 
le de tevratın üzerine kuvvet- baktığını görünce: 
li bir surette bastırdı. Du- - Kahrol meıum falcı! 
daklarından bir takım anla- diye haykırdı. 
şılmaz kelimeler dökmeğe Ester bu sözlere kartı 
başladı. Gözleri bir noktaya omuzlarını silktı : 
sanki çivilenmişti! - Haksızsınız sinyora! de-

Duasına devam eden Este- di. Ben ancak gördüğnmO 
rin yüzü bir arahk geldi ki söylerim. Hayır mıdır, şer mi-
bir mermer kadar beyazlandı dir?. Bilmem! Söylediklerime 
ve bütün kanı kalbine çe· inanıp inanmamak ta size 
kildi. size ait birşeydir! 

Biraz sonra Yahudi kızının - inanıp inanmamak mı? 
burun delikleri çekildi, göz- Fakat senin uğursuz ağzı•· 
leri döndü, bu arada da du- dan dökülen hangi haber 
daklarındaki anlaşılmaz mı- çıkmadı?. Hangi haberi yan 
rıltı kesildi, asabi bir ifade lış verdin?.. . 
başladır: Yahudi kızı artık sinirlen· 

- Eyvah bu saadete, bu di ve : 
felaketle karışık saadet! En Pek güzel sinyara! Benim 
büyük bahtiyarlık, en büyük uğursuz ağzım, benim uğur· 
bir felaketle birlikte! Ne suz falım... Anladım artık! 
korkunç kan deryası burada Fakat Düçenin Korfuya vali 
kırılmış, eüilmiş kafalar, de- olacağını evvelden haber 
linmiş göğüsler, koparılmış verdigi için mi ağzım uğur· 
kellele ... Her taraftan feryat· suı. oluyor? .. Bu ağız size, 
lar, ahlar ve eninileyişler. f\u rakibiniz Düçenin idam edi-
dehşet içinde bir güneş do- leceği müjdesini C:le haber 
ğuyor .. Yüseliyor, yükseliyar; vermedi mi? =Bu idamdan 
Bu güıışin etrafında keder sonra, siz menfadan Venedi-
halesi yok. Fakat felikt de· ge dönebilirsiniz. Haksızsınız 
vamda. sinyora, haksız. 

Ester derin bir nefes aldı ,,.* • 
ve biraz sustu; nefesleri inti Sinyoranın Yuhudi kızına 
zam buldu. Sinirleri sukiin cevab vereceği sırnda kal-
buluyordu artık . yonda tuhaf bir hal oldu, 

Biraz sonra Sinyoraya ha- sanki kalyon lüzerinden bir 
kan Yahudi kızı: kassırga esti; !emide bir ta· 

- Sinyora, ailenize, size laşdır başladı. 
çok parlak v çok elemli bir ( Arkası var ) 
ati mukadderdir. 

Dedi ve kendinden geçti ! 
Tabir, cidden Romantik 

idi ! Ve genç kadının üze
rinde pek derin bir tesir 
yaptı; Esterin bir sara nöbeti 
arasında sayıklar gibi söyle
diği bu sözleri büyük bir 
ehemmiyet ve dikkatle takib 
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