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S bibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lzmir İkinci Beyler Soka~ı 
Abone eartlan: Seneligi 700, altı &)'lığı 400 kuruv. 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinat 
bürosun milracaot edilmelidir. 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Alman tayyareleri 
Strazburg (}zerinde uçaı·ak 

Fransız istilıkarnlarnnn re· 
simlerini .;ekmi lerdir. 

Basıldığı yer: (ANADOLU) Matb ası 
---------------------------------------------------------~-----~ Yıl : 3 .. No : 652 Telefon : 2776 - Çarşamba - 25 Mart 1936 

ransız Gazeteleri 
·Hücum • 

yetesıne 

Fiatl (100) P r 

· uıuslar Sos
Ediyorlar 

l\.ollelilİf n;ıes3igayretlerinin -Şili Amerikanın harbiye hüt-
a dfi~tfig~ Ü söyleniyor Gazeteleri Alman· çesi 610 milyon dolardıı~ suy ' ya'yı haklı -·--

( an), ( Paris soi · ), (~~utrausijaıı) ve diğer göı·üyorlar Senato, harbiye nazırının izahatın-
Fransız !!azeteleri ateş püskürüyorlar Istanbul, 25 (Özel) - şm dan sonra l>ütçeyi lastik etti 

cı gazeteleri, son defa uluı-

lb S'\ ~ O e:=a O .5' IA\ O '-O~~ lar sosyete inde Almanya 
U U (9J ~ U <9J U U yt ""U tarafını iltizam edilmesinden 

Hitler"Tve arkadaşları 

ileri sürmektedirler. memnuniyetle bahsetmekte 
Alakadar çevenler, kollek· ve Şili delegesinin milsten

kif kalmakla çok iyi bir ba· 
tif mesai gayretlerioio suya 
düştüğünü ve Avrupa'nın 

• büyük hidiıeler arefesinde 
hulunduğunu iddia ediyorlar. 

rekette bulunduiunu, Şifi 
efkirı umumiyesioio Alman· 
ya'yı hakh gördüğünü yaı· 
maktadırlar. --------. --------

lngiliz donanması Akde-
niz'i terkediyor 

--------lskenderiye limanında 2 rlritnavt, üç 
kruvazör ve 7 orpito kalacaktır 

-
lstanbul, 25 {Özel) - P - duğunu y zıyorlar. (Tan), J 

riı gazeteleri, umumiyet iti· (Pars·Soir), (Enransijın) ve l ı 
barile AJmaoya'nın (Ren) diğer gazeteler, uluslar sos

bavzasında geceli gündüzlü yelesinden artık hiçbir şey ı 
hazırlanmağa başladığını ve beklenemiyeceğini ileri sür-

·' 

ileri de büyllk hülyalarını mekte ve Fransa'mn, şim· 
tahakkuk ettirmek için her diden kendisine yeni mütte· 
türlü tertibat almış bulun· fikler araması lüzumunu 

-------...-·~ .,...~-

Ven izel osa büyük cena· 

ze töreni hazırlanıyor 
-Cenaze törenine iştirak için kralın 

da Giride gideceği söyleniyor 

Yunun K . . 
ı ta b ralı Yorgi 

tı 'elan buib 25 (Özel) - Ati
Venizcl a er veriliyor : 

Pire' 0 un cenazesi yarın 
y ı ı . 1 

l<ondu . nıış ulunacaktır. 
rıyot· 

Pİtolar b ıs .ve P saras tor· 

yapılmasını emretmiştir. 
Istanbul, 25 (Özel) - Ma

dam Venizelos'a Yunanista· 
nın her tarafından binlerce 
taziyet telgrafları çekilmiştir. 
Birçok devletler reisleri ile 
başvekilleri, gerek Yunan 
hükümetine ve ger~kse ma· 
dam Venizelos' a taziyet tel
grafları çekmiştir . .. T~rkiye 
Başbakanı ismet Ioonu, Yu· 
goslavya Krallık naibi Prens 

Pol lngiltere başbakam Bald· 
· ' Loid Corç ve daha bir 

vıo, . 
ok büyük şahsiyetler tazı· 

~et telgrafları çekmişlerdir. 
lstanbul, 25 (Özel) - ~ e: 

niıelos'un cenaze merasımı 
iç.in Yunanistan'da büyük ba· 

zırhklar yapılıyor. M~rasim 
D 4 U·ncü sahifıde-- evamı 

Yeni tefrikamız: 

Kadın 
Korsanlar 

.. .. 

lugiliz lınrp gemileri 
lstanbul, 25 (Özel) - Ka·. riye limanında, iki dritnavt 

bire'den haber verildiğine üç kruvazör ve 7 torpito 
göre, lskenderiye'de bulun- kalacaktır. 
makta olan lngiliz donan· Donanma, Malta'ya uin
ması, logiltere'ye dönmek yacak ve oradan lngiliı 
için emir almışllr. lskende· sularana hareket edecektir. --------. -------
Strazburg üzerinde iki 
Almsn tayyaresi uçtu 

- ~-----~-~·~------8 u tayyarelerden, Fransız istih-
kamlarının resimleri çekil

diği sanılıyor 

b rck ıt ugün öğleden sonra 
l\ond e . edeceklerdir. Cenaze 
di .. ·ı ?'1Y0 lis torpito un b' • 

·• 11Jı1r ın 
18rha~i .~r. ltalya hükümeti 

11 
e bUy&k merasim 

Yakmdu neşre ha hyacoğız 

lstaobul 25 (Ôzel)-Straz· tayyare 50 metre alçaktan 
burg üzerinde uça• iki Al· uçmuılardır. Havas ajıosıoan 
ınan a1keri tayyaresininFran· verdiii bir habere giSre, Al· 
sız istihkimlarıoın resimlerini manlar Ren'de tahkimata 
~ıktiii sanılmaktadır, Bu iki bıılımıtlardır, 

Amerika 
l t nbul, 25 (Özel) - Va

şington'dan haber veriliyor: 
Senatonun dünkü toplantısı 
çok hararetli olmuştur. Har
biye bakanı, arsıulusal vazi
yet hakkında uzun uzadıya 
izahat vermiş ve Amerika· 
nın milli mUdafaa kuvvetle
rindeki noksanlıkları anlat· 
mış: 

.. _ Buıene için harbiye 
bütçemizi 610 milyon dolar 

enalo binası 
olarak t nzim ettik. Biraz 
evvel yüksek huıurunuza 

sunulan bu kanunun tasdi
kini dilerim.,. 

Diyerek sözlerine son ver
miştir. Bundan sonra bazı 

azalar harbiye bakanından 

ıualler sormuşlar ve neticede 
bütçe ittifakla 610 milyon 
dolar olarak tasdik edil
miştir. _____ .._. ......... ~-------

Türk-Iran dostluğu git
tikçe kuvvet buluyor 

Tahran gençlerinden mürekkeh 

bir katile: yaliında memleke

timize gelecek 

Tahranda 1 tanhul caddesi 

lstanbul, 25 ( Özel ) _ htanbul, 25 ( Özel ) -
TürkJlran doıtluiunun gün· Tahrıın'dan haber veriliyor: 
den güne kuvvet bulması, Hariciye nar::rhğına t yin 
lrao'da çok iyi intibalar olunan Bağdad ıefiri in ye
bırakmıktadır. Bu sene ya:ı tullah bugün Tabran'a gc· 
ortalarında Türkiye'yi ziya· lecektir. 
ret için Tahran srençlerioden Eski dış bakanı Kazımi 
mürekkep bllyftk bir kafile Han1n bir scf rcte tayin 
ı•leetli blldirlliyor. olunaca ı halDer verilmektedir 

t 



'""= '~fiitün yetiştirmek hevesi, her mem .. 
25 Mart 9'6~ 

Menşe 
Şehadetnamesi 

Malan ihracından ef• 
vel ahnmahdır 

PS:S ec ..... scee x 

Nakili: KAM! ORAL 1 
-81- - al 

Anri oğlunun tevkif edildi· 
... . , 
gını haber alınca, büyük bir 

teessür duymuştu 
- Size, anlatayım müsyü 

dedi oğlunuz dün akıam 
ınutadı. veçbile bizim evde 
yemek yemeğe geldi. Tah
minimize göre, akıam saat 9 
ratldelerinde evimize yabancı 
biri gelip kendisile konuıa
caiını ve Lüi'nin kaybetmiı 
olduiu bir cüzdanı verece
iini bildirdi. Bu adamı içe
riye almasını hizmetçiye emir 
Yerdim. Herif, hakikaten beş 
bin frangı havi olarak bul
muı olduğu cüzdanı gösterdi. 

Baba Anri lifa karışarak: 
- Evet beşbin frangı, 

cevahirciye götürüp devret
mek üzere ben kendisine 
vermiıtim. Lüi, budalalık 
etmiş de bu paraları kaybet
miş. Adamcağız, namuslu 
bir adammıı ki, bu paraları 
getirib teslim etmek istedi. 
Alıb götürseydi ne lazım 
gelirdi? 

Sonra ne oldu Madam? 
- Sonra vukubulan mü

e11if ahvale mani olmak 
mümkün olsaydı, o meblağın 
10 mislini feda etmeğe razı 
idi. Meğer herifin getirdiği 
cüzdanda, öldürülmüş olan 
betbaht kadının bir de resmi 
varmış! 

Müsyü Anri, madam Lö 
Kont'un bu sözleri üzerine 
titremeğe başladı ve: 

- Ne dediniz madam, ne 
dediniz? Öldürülen kadının 
reımi mi? Lüi'niıY, böyle bir 
kadın tanıması imkan dahi
linde değildir. 

Baba Anri'nin söyledikle· 
rioe madmazel Terez, ağlı
yarak cevap verdi: 

- Halbuki Lüi, bu kadını 
tanıdığını itiraf etti. 

Madam Lö Kont, kızı de
recesinde heyecanla görüne· 
rek: 

- Sözümü ihtisar edeyim 
m6syü! Cüzdanı getiren adam 
bunu polis komserine göster· 
meden evvel iade edemiye
ceğini ve Lüi'nio de kendi
ıile birlikte komiserin nez
dine gitmesini istedi. 

Baba Anri kaşlarını çattı 
ve heman atıldı: 

- Lüi, gelen adamla be
raber komiserin nezdine 
gitmek budalalığını gösterdi 
hal inanılmaz birşey, bu ba
haneyi ileri sürerek gelen 

adamın hal ve tavru nasıldı? 
Herif, evinize girmek, için 
hud'a kullanmıştır. Kuvvetle 
tahmin ettiğime göre bu 

adam, sivil bir zabıta me
murudur. 

Madam Lö Kont, biraz 
düıündü ve sonra: 

- Herif fakir kıyafetli 
bir adamdı. 

Dedi. 
Baba Anri, hemen cevab 

verdi: 
- Anlaşıldı, madam ·de

vam ediniz, Lüi bu adamla 
beraber polis komiserinin 
aezdine gitti mi? 

Madam Lö Kont devam 
ederek: 

- Evet müsyü gitti ve 
bizi tatmin etmek Ozere ak-

ıam avdet edeceğini siSyle• 
di. Kendisini bütün a-ece 
beklediğimiz halde gehııedi. 
Artık, iıtirab ve endi9emi· 
zin dereceıini anlıyabilirai-
niz .. 

Bu sırada Baba Anri'nin 
ev müdireıi içeriye girerek 
Baba Anri'nin kulağına bir 
ıeyler söyledi. Zeki ihtiyar, 
derhal yerinden fırladı ve: 

- Affedersiniz madam, 
şimdi birisinin geldiğini ha-

ber verdiler. Bu ziyaret oilumun 
kaybubiyetine mütaallik bir 
şey olduğuna ihtimal veri
rim. Biraz sonra heyecanı· 
nızın boş birşey olduğunu 
size haber verebileceğimi 
umarım. 

Dedi ve madamla kızını 
küçük salonda bırakarak 
bekleme odasına gitti. 

Emniyet direktörü, müsyU 
Anri'yi ayakta bekliyordu. 
Baba Anri'ye acı bir haber 
vermek mecburiyetinde kal
dığından müteellim görünü
yordu. 

Müsyü Aori, içeriye girer 
girmez, ayakta bulunan Em
niyet direktörüne selim ver· 
medeo: 

- Oğlumu tevkif etmişler 
haf dedi. 

Emniyet direktörü, ihtiya
rın bu sualine müncer· kaldı 
ve: 

- Nereden haber aldınız? 
Doğrusu y~, malumatlar bu
lunduğunuzdan dolayı mem
nun oldum. Zira bu haberi 
benden almış olmamalıydınız. 

Baba Anri, müteessir bir 
halde: 

- Evet tevkif edildiğini 
biliyordum. Nişanlısı ve ma
dam Lö Kont, aleasebah 
gelip beni haberdar ettiler. 

Dedi. 
Emniyet direktörü birkaç 

saniye sükôtten sonra: 
- Evet - Dedi • Madam 

Eö Kont'un evinde tevkif 
ettiler. 

Müsyü Anri, asabi bir 
halde: 

- Niçin tevkif edildiğini 
madam Lö Kont ta bilmiyor. 
Bana bir fotoğraf hikayesin
den bahsettiler. Fakat ben 
buna asla ehemmmiyet ver
medim. Tahkikatını bana 
havale etmek istediğiniz 
bir cinayette Lüi'nin ne ya· 
kından ve ne de uzaktan 
alika ve müdahalesi olamaz. 

Kendisini tevkif eden ada
mın hal ve kıyafeti ve kul
landığı tedbir hakkında bana 
verilen malümat doğru iıe, 
bu adam, mutlaka Piye
doş'tur. 

Rica ederim beni yordu· 
ğunuz işin ehemmiyetsiz bir 
şey olduğunda şüphem yok
tur. Ben, Lüi'nin pederi ol· 
mak itibarile tevkifinden mü
teezzi olacağım gibi, kendisi 
de oobeş gilne kadar evle
neceği cihetle kilçük bir sui 
bal, kendisine pek çok fe
nalık verebilir. Binaenaleyh, 
itin mahiyeti ne ise, rica 
ederim izah ediniz. 

-Arkwıvar-

lekette gittikce çoğalıyor 
Leıii~i~·~·~ dıŞ .. me'oii~ketlerden pek az tütün 

almağa haşladı, ltalya da öyle 
Simdiye kadar tütün zeri- J tığı tesbit edilmiştir. pek benziyen bir nevi sigara 

'fi• iktisat Vekiletinden .• 
Ci\retodasına gelen bir e1111' 

de, bazı tüccarların malları~ 
ihraç ettikten sonra ıneDf 
şehadetnamesi aldıkları •; 
bu muameleye meydan ' 
rilmemesi, behemehal ınalı• 
ibracmdan evvel menıe.1~f, hadetnamesi almaları bı 

yatı yapmam•ı olan bazı Italya, şimdiye kadar Ame" imal etmeğe muvaffak oldu· 
memiekette (iki yıldanberi rika'dan külliyetli miktarda ğundan, herkeı bu sigaralara 
tütün yetiıtirmek hevesine sigara almakta idi. Fakat alışmaia ba!laı:ııı ve bu 
dütmüılerdir. Bundan baıka Italyan rejisi, ıon zamanlar- yüzden Amerıka dan yapılan 
tütiin ziraatiJe iıtihal eden da Amerika sigaralarına sigara idhalitı çok azalmıştır. rilmiıtir. 

memleketlerde de, nefi· mab- Almanya piy·a·s· .a ... larında Tu·· rl1 ıul yetiıtirmek gayreti baı- ~ 
lamııtır. 

Lehistan'da, iki y.1ldanberi 

tütün zeriyatı mütemadiyen u" zu .. mlerı· nı· n son durumu artmaktadır. Bu memleket-
te, bilhassa zivanah ıigara 

imali ve sarfiyatı çok ilerle
miştir. Aşağı nevi sigarala
rın aarfiyatı da, üç aydan· 

Iran tacirleri, bizden daha ucuz mal teklif etmişler" 
beri epi artmıştır. 

Lehistan, kendi tütünlerile 
karıştırmak için dış ülkeler
den her sene bir miktar iyi 

se de bu teklif, Ozümlerimize tesir yapmamıştır .. 
v d .. terıl Bertin, Türk ticaret oda· 

sıodao gönderilen son ma· 
lümata göre, kuru üzüm pi· 
yasası bu hafta tamamen 
vuzuh kesbetmiş bir maoza· 
ra arzetmiştir. Yani geçen 
hafta başlayan iyi inkişaf 
lzmir'deo bakışta, devam 
ederken, Hamburg piyasası 
biraz daha zayıf bulunmuş· 
tur. Bu hafta içinde lzmir
den istenen fiatlerde dahi 
bir hafta öncesine karşı 
hafif bir düşi\klük görül
müşse de, lzmir fiatlerine 
karşı en büyük fark bizzat 
Hamburg idhalitçtları tara
f1Ddao yapılan tekliflerde 
görülmüştür. 

üzüm işleri yapılması ve ge· leri fiatlaraşagı a gos 
nel surette üzüm piyasasının mektedir: .,, 
canlanması Almanya içlerin- 7 No. ekserisma KarablJf 

cins tütün almaktadır. 
Lehistan'da ıünden güne 

artan talep, yerli tütünlerin 
ıslahına sebep olacak ve gü
nün birinde, dışardao iyi cins 
tütün yetiştirmek ihtiyacı bfis
bütlin kalkmasa bile, çok 

den Hamburg'a fazla talep 16,SO, 8 No. güp KaraburlJ~ 
gelmesine bağlı bulunacak- 17, 9 No. Avslese KarablJf 

1 hr. lzmir ihracatçılarının ra- 17,50 10 No. Nee lusvelt;. 
por haftası içinde 100 kilo Karaburun 19,50 11 No. e fi• 
başına cif Hamburg istedik- selsiyor Karaburun 21,50 

azalacaktır. 

Geçen sene Lehistanda vu
kua gelen feyezanlar, bilhassa 
Viatol nehri ve kolları civa
rındaki tütün tarlalarını bas· 
mış ve büyük tahribat yap· 
mış olduğu için mabıul az 
olmuştur. 

Buna rağmen alınan mah
sul, tahminden aşığı olmakla 
beraber, bilhassa cenup ve 
şark vilayetlerinde daha ev
velki ıenelerin hepıininkin
den daha iyi olmuştur. Bu 
vilayetlerde mahsulün daha 
iyi olması, diğer mıntaka· 
larda feyzanların yaptğı 
tahribatı telifi etmiştir. 
Maamafih, don ve yağmur
lar dolayısile iyi cioı tOtiln 
az yetiımiştir. 

Lehistan inhisarı, yerli 
tütün mübayaatını çoğalt

mak üzere yeni teşebbilsata 
giriımiı ve mübayeatı altı 
sınıfa ayırmışıır. Lehistan 
tütün inhiaarının geçen yıl 
dahilden almış olduğm tlltiln 
miktarı, 6 milyon 624111 
kiloaa baliğ olmuıtur. 

Stokları birikmiş olmasın· 
dan dolayı imalat, satış mik
darından az olmuştur. Son 
zamanlarda talep fazlalaştı· 
ğı için imalit ta o nisbette 
artmıştır. Artma, bu tütün 
nevilere şamildir. 

İtalya'nın da, son zaman
larda tütün idbalitını azalt-

Gerçekten haber verildi
ğine göre, Hamburg'ta mik
tarı az çok bOyük sayılan 
stoklar lzmir' e nisbetle yüz
de 5-10 kadar daha ucuza 
teklif olunmaktadır. lngiliz
lerin kanaabna göre Türk 
ve Alman tacirleri arasında 
yeniden önemli miktarda 

Türk - Sovyet 
Dostluğu yıldöoQmü 

mO.oasebetile Mosko· 
vada verilen şölen 
lstanbul 25. (Özel) - Türk 

Sovyet dostluğunun on be
şinci yıldönümü münasebe· 
tile dün Moskova'da Sovyet 
Rusya Halk komiserleri baş
kanı Molotof tarafından bir 
şölen verilmiş, Moskova bü
yük elçimiz Zekai Apaydın 
ile Molotof aras1Dda nutuk
lar taati edilmiştir. Şölende 
hükümet erkanı ile Sovyet 
Dış komiserliği erkanı ve 
Türkiye elçiliği ileri gelenleri 
hazır bulunmuşlardır • 

Heyet gitti 
Afyon hattının resmi 

kfişadıuda hazır 

bulunacak 
Afyon - Karakuyu - Isparta 

demiryoluoun açım töreninde 
bulunacak olan hey' et, dün 
şehrimizden hareket etmiş· 
tir. Hey'et vali Fazlı Güleç, 
Cumhuriyet Halk Partisi ilyön 
kurul başkanı ve Y ozgad 
saylavı Avni Doğan, Şarbay 
doktor Behçet Uz, vilayet 
umumi meclisi azasından Ha
san Fehmi, Halkevi başkanı 

Kemal Talattan müteşekkildir. 
Açım töreninde Aydın, De

aizli, Manisa, Muğla ve diğer 
vilayetlerden de hirer hey' et 
hazır bulunacaklardır, 

Filistin ve Şam 
sergileri 

Şam ve Filistin sergilerine 
iştirak etmek istiyen tüccar
larımızın zarar ihtimalini 
düşünerek sahş için fazla 
mal göndermekten imtina 
eylemekte olduklarından, 
Şam'da tanınmış bir firma 
şehrimiz ticaret odasına mü
racaat etmiş ve bu sergilere 
iştirak edeceklerin isimleri
nin bildirilmesini, satış ya
pılabilmesi için lazım gelen 
propagandayı yapacağını bil· 
dirmişiir. Oda, bu hususta 
alakadarlara malumat ver-

Tele fon 
3l51 Tayyare Sineması!#sr 

Bugün saat 15 ten itibaren 
Aylardaoberi beklenen tamamen (TDrkçe) sözlQ ve 

şarkılı boynk şark opereti 

ALI BABA 
Mes'ud Cemil'in enfes besteleri ile de süslen

miş şaheserler eseri 
••• 

AYRICA: Tnrkçe sözlO FOKS dünya haberleri 

S ti •. Hergün 15-17-19-21,15 Cumartesi 13-15 Talebe senansı Pa· eans saa erı. zar günü 13 te ilave seansı . • 
DiKKAT: Bu film için meccani karneler mftteber değıldır. 

lerindir. 
11 Rakıp memleketler~e lr b• 

üzümleri bu hafta .da~ı d• d• 
az fiatlarla arzedılmııse 

1 
~ 

bu vaziyet Türk üziilll 1
1

• 

zararına hiçbir tesir yaplll 
mışhr. __./ 

Nasıl olıır? ... 
Istanbul'da yeni çıklll•~) 

başlıyan (Dünya Matb0 '
1
, 

adh bir mecmuada, Alm•0

11
, 

aleyhine bir takım Y~~r~ 
çıktığından, Berlin 1ı· 
ticaret odası şikayet e.t111:

1
,, 

te ve bu gibi ueşrıy•ll'rl,. 
çok fena tesir bırakt•»· 
ileri sürmektedir. d•• 

Bertin Türk ticaret ;.,f' 
sının neşretmekle ol "'" 
bültende bu mes' ele bak 
da şu yazılar çıkmıştır: ıltt 

"Türkçe bir mecnıu•~ı· 
ilk üç nüshasında doıl 0~ 
manya aleyhinde cidde~ çl•' 
çirkin yazılar ve re~•~,,, 
gördük. O kadar ki, 11 oı" 
ilk bakışta bu mec111u• bi'' 
adeta sırf Almanya aleY ıf 

k . . 111 .. 
de yazı yazma ıçııı rP'' 
dana abldığıni tesiri duY ,~ 

nıu• tadır. Gerçekten mec "" 
ilk üç nüshası içinde f 1 t' 
birçok yazılar, teeısa':ıol9f 
yan olduğu kadar g 
mahiyettedir. d•j" 

Cidden teessüfe dul' 
neşriyat karşısmda bul ,,fi' 
muz tek bir teselli ~10'• 
o da bu yazıların, bir 1~ 
kaleminden çıkmamış . 0t

1
,I 

sıdır. Ancak gönül 1~1~ 
ki, birçoğu yalan ve .. ~,ı,ıt 
olan bu yazıların tercu 

0
P!_. 

bile Türk matbuatı j,i' 
sayılacak olan Türkçe 
mecmuada yer bulnı•110;.,.

Çünkü bu yazıların b~,f' 
hepsi, Almanya'mn diif 
ları tarafından ya:ııldl~~ ır-

b .,ı.,.. 

uydurulmuş olup, 1 ~~ 
büyük memleketle ol•0 ,,,;

şılıkh ve cidden 1:,etl' 
dostluğumuza w hiç~i~ ~il'~ 
uyğun olmadıgı gıbı, 

1
,rs-' 

her iki tarafın menfaat ,,.,'I 
menfi tesir yapacak k•• ~ 
yettedir. Bundan b•l .

1
, , 

yazılar maalesef, 'f~r~~ti~~ 
Almanya arasındakı 1b., J" 
ve kültürel bağları 1 t' 
daha güçleştirmekt'81 , 
- Açık söylüyelim - 1 
zartmaktadJr. " 
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Stridyanın ıncısı 

-·-· Amerikanın bir sene devam 
en büyük davası oldu 

eden 
sı Limited vapur Vapur Acentası VV, F. H. Van laka (Okam.,nıol) 

ROY AL NEERLANDAIS Der Zee ôkıoro.k tekerle-

Amerika'da, tam bir se· 
nedenberi süren dedi-kodu
Ju bir dava bitmiştir. 

Bu davayı biz de anlatalım: 
Nevyork'un gece eğlenti 

yerlerinde çok maruf olan 
Morgo Niog isminde dilber 
kadın, bundan bir sene ev
vel maruf bankerlerinden 
Sadi Sternes ile hayat adam
larından ve aslen İtalyan 
olan Nino Rinaldo isminde 
iki kişi tarafından gece hu
susi eğlence yerlerinden bi · 
risine davet edilmiş idi. 

Nevyork'un en zengin, en 
tanınmış adamları ve bu 
adamların meşru veya gayri 
ıneşru kadınlan ile dolu 
olan bu hususi eğlence ye
rinde Morgo Ning bir şişe 
§•mpanya, bir püftik ve bir 
tabak istiridye istemiştir. 
Erkekler de kendi keyifle
rine göre içki içmeğe baş
lamışlardır. 

Genç kadın, yedi stridye
den henüz üçünü yediği bir 
•ırada, az uzakta bir dostu· 
nu görmüş ve kalkıp onun 
Yanına gitmiştir . 
B?ş dakika kadar kaldık

tan aoura eski yerine dönen 
genç kadın, Nino Rinaldo'nun 
elinde fındık büyüklüğünde 
bir inci görmüş ve dostuna 
bunu nereden bulduğunu 
sormuştur. 

İtalyan: 
- Sizin istiridyelerden 

çıktı? Demiştir, 
- Şu halde bana veriniz. 

istiridyeler benimdir. 
- iyi amma .. Siz bırakıp 

gitdiniz. Ve bnnu size ısmar
lıyan da benim. 

Ve.. . Bu hadise, hemen o 
•udan itibaren had bir ihti-
1- f a ın zuhuruna sebe b ol· 
muştur: 

b' Italyan inciyi vermemiş ve 
ır kuyumcuya satmıştır. 

. Güzel kadın ertesi gün 
ınci · k ı:r·· Yı uyumcu camekanında 
_, Ornı v 

•at ege gitmiş ve kaça 
•orın aldığını kuyumcudan 

~l\ıştur. 
uyunıcu: 

b llavaoazı 
rahr·k o 

1 
1 asındaki ocak· 

ar d ". . ·ı k 
8 1 

egıştarı ece 
e ed' 

latarak 1Ye, havagazıoı ucuz-
tenıin sarfiyatın artmasını 
cak'tak~Ylediğinden, Alsan· 
aında bt havagazı fabrika· 
lüzunı ~zı tadilat yapılması 
istibsa~ . a.sıl olmuştur. Gaz 
ocakı •çın yakılan kömür 
) . ._ arıuda b.. .. k 
'"ler uyu değişik· 

ı_ Yapılac k 
ttısnıen Ye •

1 
8 ve eskiler, 

na eşf ·ı vagazuurı ırı ecektir.Ha-
7,s ku nıetre mükabı 

. ruş ol k 
trııştir. Ev ara tesbit edil· 

' d .. kk Yerlere gaz u an ve sair 
da 1 almak 0 anların ke . arzusun· 
Ye tarafınd şıfleri beledi-

ve ilk lesis:t~a:apt~rıJrnakta 
rnenıekted ' kar edil 

ır. 

- 1,900,000 franga satın 
aldım. 2 milyon eder. ceva
bını vermiştir. 

Bunun . üzerine genç kadın 
mahkemeye müracaat etmiş· 
tir . 

Bu dava tam bir sene sür· 
müş neticede stridyelerin be
delini ltalyan verdiği için 
içinden çıkan incilerin de 
kendisine ait olacağına ka
rar verilmiştir . 

Genç kadın bu kararı ka
bul etmemiştir. İstridyeleri 
istiyen kendisi olduğunu ve 
hepsini de yemek hakkına 
malik bulunduğunu ileri süre
rek temyiz etmiştir. 

Temyiz maakemesi şimdi, 
bir noktanın tenvirine çalış
maktadır: 

Genç kadın, diğer masaya 
geçtiği zaman istiridyeleri 
tamamen mi bırakmış, yoksa 
yemek için mi muvakkaten 
terketmiş idi?. 

Bu halledilirse, 2 milyon 
franklık incinin hakiki sahibi 
anlaşılacaktır. 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

" TRANTIO " vapurs 15 
mart LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

HULL için yük alacakhr. 

" THURSO .. vapuru 22 
martta LIVERPOOL ve 

SVVENSEA'dan gelip tah

liyede bulunacak. 

Not: Vu.rut tarihleri ve 

vapurların iaimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmeı . 

• 
Ali Rıza 
.l\'lücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34, 

• DOKTOR • Satılık motör 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

...,otör satıhktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

1l·inci Bey ler Sokağı N. 68 
Telef on 3452 

----------- ilan olunur. 
lzmir milli emlak müdürlüğündeD: 
Karataş polis karakolunun karşısında 188 oo. tajh ve 

903 metre murabbaı zemin üzerinde mebni olduğu tahtani 
ve f evkani olmak üzere 24 odadan ibaret yahudihanenin 
dört hisse itibarile bir hissesi peşin para ile iki bin lira bedelle 
6 4-936 pazartesi günü saat 14 de satılacaktır. Alıcılarm o 
S!latte milJi emlak müdüriyetine müracaatları. 707 

i Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadır 
Yt-rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekha~, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi 

Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatın& faiktir. .. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -

fİzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolayısilc yem çıkardığı 

kuma~tar: 

SAGLAM 
ZARiF 

V~~ UCUZDUI{ 
Y elbiseler için bu mamulatı 

eni tef .. k • yeni yaptıracağımz 

ii({~d~ . .;.:l J:.:.:a nı::: tercih cdiuizSA TIŞ y ERLERi 
a JQ Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

l\orsanl T. A. ş. . Cadddesinde FAHRİ KANDE-a r !\Umar Kemalettın 

\'~kında neş 1 ıufR OGLU 

KUMP ANY ASI & Co. 
u ORESTES n vapuru el- DEUTSCHE LEVANTE LıNlE 

yevm limanımızda olup yü· uHERAKLEA,, vapuru 16 
künü tabliye ettikten sonra martta bekleniyor, 20 marta 
14 martta ANVERS, ROT· kadar ANVERS, ROTER-

TERDAM ve HAMBURG DAM, HAMBURG ve BRE-

limanları için yük alaciktır. MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"HERCULES,, vapuru 21 " ANGORA ,. vapuru 26 
martta beklenmekte olup yü- martta bekleniyor, ANVERS, 

künü tahliyeden sonra BUR- HAMBURG'dan yük çıka-
GAS, VARNA ve KÖS- racaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
TENCE limanları için yük 

"EXCHANGE,, vapuru 19 
alacaktır. martta bekleniyor, BAL Ti-

" HERMES ,, vapuru 23 MOR için yük alacakhr. 

marttan 28 marta kadar JOHNSTON VVARREN Ll-
ANVERS, ROTTERDAM NE - LIVERPUL 
ve HAMBURG limanları için " KENMORE " vapuru 22 

martta bekleniyor, LIVER· 
yük alacaktır. PUL ve ANVERS'ten yük 

SVENSKA ORİENT çıkardıktan sonra BURGAS, 
LINIEN V ARNA ve KÖSTENCE 

rini tecrObe edi 

ıiz , . 

Ve PO.rjen ~ahapın 

en ilstnn bir mOs· 

hil şekeri olduğu

nu unutmayımz. 

Kuvvetli mftshil 

" NORDLAND ,, motörü için yük alacaktır. 
limanımızda olup ROTTER- ARMEMENT H. SCHULDT • 

istiyenler Ş.abap 

Sıhhat eilrgdn ~ 
haplarım Maruf c:\S OAM,HAMBURG,COPEN- HAMBURG 

HAGE, DANTZIG, GDYNIA, " DUBURG ,, vapuru 25 
martta bekleniyor, HAM-

OSLO ve ISKANDINAVY A BURG ve ANVERS'ten yük 
limanları için yük alacaktır. çıkardıktan sonra 28 marta 

eczn dcpolnrmdnn Cf) 
ve ec7.nnelerden 

arasınlar. 

" ROLAND ,, motörü 29 kadar ROTTERDAM, AN-
martta beklenmekte olup VERS ve HAMBURG için 

VEÇ )İmanlarına yük ala
caktır. 

ROTTERDAM, HAMBURG, yük alacakbr.: 
COPENHAGE, DATZIG, DEN MORSKE MIDDEL-

"Vapurların isimleri, gel-

HA VSLINJE-OSLO 
GOYNIA, OSLO ve iSKAN- "BAY ARD,, motörü 9 ni-

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez." 

DINA VY A limanları için yük sanda bekleniyor. ISKEN

alacaktır. DERiYE, DIEPPE ve NOR-

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

SERVICE MARITIM 
ROUMAlN 

"PELES,, vapuru 20 mart-

ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE· 
LO NE için yük alacaktır. 

"ALBA JUL VA,, vapuru 
17 nisanda beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 19 
nisanda MAL·ı A, MARSIL
y A ve BARSELONE'ye 
hareket edecek. 

IJandaki hareket tarible
rile navlonlardaki d~~iıiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye şirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentasına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

-
BAŞ DURAK 

H Al\'IDi NüzH~:ı~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilftç ve tu· 

valet çe~itleri salar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağı hı 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmi. tüı. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi N Ozhet 

Sıu HAT EzANEsı 

..... 

telefon 

'Njr• 
ı / 

o 11 ıÜ ıi• . ,{ 

re >aşh)ncağu '-~~~---••••••••••••••"' 
~--------------------------------------------------.... 
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F ÖnRihentrop;Hitlerin mukabil teklif-1 

lerini lngiltere D~ş h~kanına bildirdi 
rluslar Sosyetesi konseyi gayri muayyen bir zaman için işlerini talik 

etti. Fransız bakanı Pol Bonkur bu karara kızarak celseyi terkeyledi 
Istanbul 25 (Özel) - Londra'dan bildiriliyor: Dün akıam muhalefet etmiş, "O halde bizim için burada yapacak iş 

at 17 de tayyare ile Berlin'den buraya gelen Alman mu· kalmadı" diyerek celseyi terketmiştir. 

rahba.sı F oa Libentrop, toplantı halinde bulunan .sosyete Von Ribentrob toplantıdan senra dış bakanlığına gide-
konseyinin bu içtimaına iştirak eyle~emiıtir. Konsey, M. rek Lord Eden'Je görüşmüş ve Hitler'in mukabil teklif-
Litvioof'ua teklifi üzerine, gayrimuayyen bir zaman için iş- )erini bildirmiştir. Bu mülikattan soara Eden, M. Baldvin 
lerini talik etmiıtir. Fransız bakaaı Pel Boakur bu karara ile 1ıirllşmüştür. ------·· .......... . 
Zecri tedbirlerin kaldırı-Sovyet Rusya'da kanunu 
lacağı doğru değil mi? esasi değişiyor 

ltalyanların açık şehirler ve hasta
neleri bombardımanı hakkında 

mufassal malômat istendi 
lıtanbul 25 (Özel)- Lon· 

dra'dan ıelen haberlerde, 
13 ler komiteıinin zecri ted • 

lıtanbul 25 (Özel) - Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

Afrika'da muhasamatao 
bırleri kaldırmak üzere mü· durdurulmasını temine memur 
zakerelere başladığı şayiaları edilen M. Madariağa ile M. 

Avenol, komite kararının 

metnini ltalya'nın Londra el· 

çisi M. Grandi ile Habetiıta-

tekzib olunmaktadır. Komite, 
henüz bu meı'ele Qzerinde 
görüşmemiştir bile. Habeşiı· 
tan'ın açık şehirler ve Kızıl 
haç haıtabanelerinin bom- nın Pariı elçiıi M. Maryan'• 
bardıman edilmekte olduj'u· tebliğ etmiıtir. Baılanması 

-· Molotof, Fransa'ya tecavüz vukuun

da Lehistan'ın durumu ne olursa 

olsun yardım edeceı!iz, diyor 
lstanbtıl 25 (Özel) -Sov· 

yet halk komiseri M. Molo
tof, Pariı'te çıkan Tan ga
zetesine verdiği beyanatta, 
Almanya'nın Ren hareketin· 
den daha ziyade şark dev-
letlerinin endi,e etmesi la
zım geldij'ini, Fraosa'ya bir 
tecavüz vukuu takdirinde 
Lehistau'uı durumu ne olur· 
sa olsun yardım edileceğini; 
Almanya'nın sulh istiyona 
muahedeleri tanıması ve U. 

soıyeteıine dönmesi Jizım 

geldiiini ıöylemiş ve yakın
da Sovyet Ruıya kanuni 

esaıisinde deiişiklik apıla
ca;ını ıöylemiştir. 

Gelecek sene seçim umu· 

mi olarak yapılacak iki mec· 

liı yerine bir meclis ıeçile
cek ve mahkeme kararile 
cinayetle mabknm olanlar
.lan \taşka herkes reyini 
kullanabileceldir. 

na dair protestosu lzerinde muhtemel ıulh müzakerele
koauıulmuı ve alakadarlar- riain Lonclra'da mı yoksa 
dan mllfassal malumat istea- Roma' da mı cereyan edeceii 

mi,tir. ------..... ~ ....... :e!i.dejıildir. Suriye hükô.meti de ordu 
G. Graçyani'nin Cicika 'ya 

taarruzu bekleniyor 
Cicika bombardımanında 40 kişi 

öldü, 132 kişi yaralandı 
Jstanlıtul, 25 ( Özel ) - yilk evler yıkıl•ııtır. Bom· 

Adis-Alıtalıta'dan haber ve· bardımancla ölenlerin aayııı 
rildiaine sröre, timalde çar- kırktan fazladır. 132 yaralı 
pışmalar devam etmektedir. Yardır. 

Son muharebede iki tara- lstaobul 25 (Özel)- Gelen 
fın tla zayiatı öaemlidir. 

haberlere göre, ltalya iıgal 

eylediği araziyi tabliyeye riza 

teşkil etmek istiyor 
Fransa, Suriyelilerin bu leşeb

hüsöntt eyi karşılamamıştır. 
Mani olmağa çalışacaklar 

Istanbul 25 (Özel) - Be- bu hareketi, Fransa'da ıyı 
rut'tan alınan ıon haberlere tesir yapmamııtır. Slylentli
rGre, Suriye bükümeti ordu iine göre feykallde kom
teıkil etmek ibere teıebbü- iserlik buna müıaade et•İ· 
sata giriımittir. Suriyelilerin yeıektir. 

--·~-

Roma Graçyaai'oin, yatmurlar du· 
ruaca Harar ve Cicika'ya 
taarruz edeceği aalaıılmak göstermemektedir. Bu aeiteple • 

su11a imkıaı görülmüyor. Görüşmelerı sona Antantı konseyi 
toplanıyor 

tadır. 

27 ltalyan uçağının bom
bardımaa ettij'i Cicika şehri, 
barabezare dönmüştür. Şeh
rin muhtelif yerlerinden 
yaoıınlar çıkanı, birçok bü· 

•• 
Kttin Mari 

Gemieinin ilk seyahatı 
lstanbul, 25 ( Özel ) -

Dünyanın en bfiyük vapuru 
80,793 tonluk (Kilin Mari), 
Planj teziilalarından kanalı 
geçerek Grunov limanına 

relmiştir. Bu ilk seyahat, 
kanalın etrafını dolduran 
binlerce halk tarafından 
seyredilmiştir. Küin Mari, 
mayısta Amerika seferlerine 
başlayacaktır. 

Italya'da 
J1 eci bir tren kazası 

İstanbul 25 (Özel) - ltal
ya'nın Panifo istasyonunda 
feci bir tren kazası olmuş, 
3 kişi ölmüı, 20 kişi yara· 
lanmıştır. Vagonlar birbirine 

Negüs'iin, herıeyi gözlioe d. 
aldıiı ve harbın çok uzun ve er ı 
dalıa şiddetli olarak deYam lıtanltul 25 (Özel) - Ro· 
edeceği kanaati umumi- ma'da• lıtildiriliyor : 
dir. ltalya -Avuıturya • Macaris-

Veznedar 
Hosno'yn öldü· 
renlerin idamı 

istendi 
lstanlıtuJ, 25 ( Özel ) 

Cebindea poıtane kasasının 
anahtarını çalmak ve bu 

5Uretle Galata postaneıini 
soy•ak için veznedar Hüı
nü 'yü öldüren Aptullah ile 
iki arkadaşının Aj'ırcezada 
devam etmekte olan muha
kemesi bitmiş, müddeiumumi 
idtlianamesiai serdederek 
katillerin idamını istemiıtir. 

geçmiş vaziyettedir. Zararın 
pek fazla olduğu aalaşılmak
tadar. 

tan başbakanları resmi teb-

Jiğ neıretmiıler ve imzalanan 
muahedeleri bildirmiılerdir. 

Avutlurya Dıı bakanı M. 

V aldener ile Macar Dıı ba • 

kanı Kanya diln akşam Ro· 

maclan ayrılmıılardır. Papa 

diin geaeral Gömbiit'ü kabul 

etmittir. Şuşninı ve Gömbüş 

Roma'da bir müddet daha 
kalacaklard1r. 

Sos}1alistler 
Mahktim oldular 
lstanbul, 25 (Özel) - Hü· 

kümele kartı gelen30sosyalistin 
muhakemeleri bitmiş, bun
lardan onbir kişi beraet 
etmiş, tlijerleri de muhtelif 
hapiı cezalarına çarptırıl

mıtlardır. 

lstanbul, 25 (Özel) - Bal
kan antantı dış bakanları 
konseyi Nisan 'ın 13 ade 
toplanacaktır . Londra'dan 
dönecek olan 41ış bakanımız, 
M. Titülesko ile birlikte 
Belgrad'a geçecek ve kon
seye başkanlık edecektir. 
Konseye Yunan hükumeti 
namına M. Demircis'in itti- · 
rik eyliyeceği Atina'dan 
haber verilmektedir. 

•• 
Riyodö jeneryoda 
90 gnolnk idarei örfi· 

ye ilan edildi 
lstaobul, 25 (Özel) - Ri

yodö-Jeaeryo'dan bildiriliyor: 
Komüni2m cereyanları ye
aiden baılamıı ve bazı 
yerlerde nDmayiıler yapıl· 
mıştır. Hllkümet, her tBrlü 
ltarekita mani olmak için 
90 günlük idarei örfiye ilin 
etmiıtir. 

25 llıt~ 

OtuzTahutluAdıı 
Moris LöhlanınEn Meı·akh Rooıııtl 
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Tefrılw soyısı. 

· ikinci kısım: Mllcize taşı! · 1 
5eo 

Fakat zam-pereatliii briı
tiyanhk yıkmış idi. Yer 
yüztiade Hristiyan olanlar, 
böyle yer altıntla Milittan 
asırlar evvel uzak yerlerden 
kalkıb relmiş çingenelerin 
dinini yaratmıştır. Yer yü
zünde herşey unatulmuş, 
fakat yeraltında mübarek 
taıı, mabud taşı bilenler 
yaıamışhr. Bununla beraber 
•iızdan aiıza hu bayat bazı 
kimselere kadar varmıf, b• 
şayialar seneler, asırlar geç· 
tikçe inanılmaz birer masal 
haline girmiıtir. 

Benedikten tarikatına men· 
sup papaa Frer Tomos on
beıinci aaır ortalarına doğru 
ve Monreaok'ta en ıon bu 
hususta mühim roller oyna
mıılardır . 

"Tomas bir şiir, hem de 
en kötö bir ıairdi; bu şiir 
papasın bir nevi istimzaç de
mek elan bir şiiri Moni'e
nok'uu eline geçmiştir. Bu 
ıiiri lıau akfam MonKenok'un 
odasında buldum . 

"Bu Monrenok, eıkiden si
hirbaz olan bir iilenin toru· 
nudur. Nebatatın ve sairenin 
esrarına vakıftı. Mukaddes 
taı için de ÇGk şey biliyordu. 
Fakat bilmedij'i de pek çok 
idi. Veronik'in babasına da 
bu esrarı bildiren kendisidir. 
M. tl'Herge•ond bu esrar 
enıiz taıa malik olmaj'a ka
rar Yermişti. Bu kararın tat-
1.ikine mini olmak vazifeıine 
V e11ki'yi ben tayin ettim.,, 

Don LOi bir yudum ıu 
içerek söziine devam etti: 

Oto .. Veraki'1ede bir bar-
4ak ıu Yerdi. Belki ıuaa
mııtırl Dedi. 

Voraki, aj'aç kütlliü üze
riatle berbad bir bale gel
lllİfti. Stefaa ile patrik he
rifia boiulmaııadan kerktu· 
lar; fakat lıpanyol: 

- Merak etmeyiniz canım. 
eledi. Yedi canlıdır o; kolay 
kelay ölmez; öyle değil mi 
V eraki? dedi. 

Voraki, boiulur gibi bir 
ıesle; 

Hırsız, cani, alçak! dedi. 
- HAii Franıuva'nın ye

riai ıöylemiyecek misin? 
- Alçak, hain!. 
- Şu halde orada oldu· 

inn ıibi kal! Baıkalarıaa 
bu azapları çektirirken rtı
lüyortiuD, şimdi itirazda kar
şında biz gülelim. 

Ben şimdi konf erasıma 
devam ediyerum: 

Bundan otuz beş sene ka
dar evvel, Bohemya'dan 
aslen Macar elan çok sıüzel 

bir kadın, Bavyeranın kap· 

lıca ıehirlerine relmişti. Çok 
2üzel, fettan ve yamaadı, 
fal bakardı, medyumdu bi
sılı, nazarı dikkati lıer cihet
ten calib bir kadındı. V ağ-
nerin dostu kral ikinci 
Lüinin n•zarıdikkatiai 
celbe muvaffak elmuıtu. 
Malfım ya bu kral, deli kra· 
)arın en haşında gelir bir 
adamdı. 

"Deli kralla Bohemya' dan 
gelen kadın arasında tee11üı 
eden müaaıebet ve raltıta, 
birçok bidiıeler ve gürllltü-

lerle dolu olarak birk•Ç beıf 
sürmüş ve kralın StrıP jo 
gölündeki feci ölümü nıer 
nihayet bulmuştu. , i~ 

"Kral intihar mı etaı•f 
bir cinayete mi kurb•P ~ 
mişti? Bunu biz balled\, 
cleiiliz. Fak at bir bakı d 
vardı: Bobemya'h 1'•, 
ikinci Lüi ile öldüiü ı•1110 
beraber idi! Ve bidise, 
ertesi günü de mücevbe~ 
ve kıymetli eşyası zapt: r 
miı kendisi de budud ' 
cine sevkolunmuştu! ~r 

"Bu maceradan elioe 
çen yalnız birşey k•1~1 

ve bunu da berab•110 

ıötürmüştü! Bu da dört ~ 
şında bulunan Aleksi .var~ 
ismindeki çocuk idı? ~ 
çocuk dej'il, hakikıte0 ; 
canavardı! Bu canavar •'r~ 
sile birlikte YuokiıJJot•' 
büyümüş ve annesi keli f 
sine bile, yalan, cinayet 

1 . l 
bıraızhk tlersleri veroı•Ş 

1 
V k. · · b'kiYe e ors ı, esallrı ı fe 

tarila telikki eden, bU~r.~ 
leria bepsinc inanao, f~ fi 
delicesine kanan bir 1~. 

d
. ,,. 

olmuştu. Annesi keo 15 ~ 
~ 111• 

- Sen bir kral og ,iı 
eğer mabud taşı, ~ıı 11~ 
ta,ını bula bilirsen cıb• pı 
hükümdarı olacakııo! ,f 
yordu. Bu kadıo 111~ 
zamanda oğlunun k•'1;e' 
bir çarmıh üzerinde ve 1 
disinin de bir dostu efile .~ 
ecrini tle söylemişti. vat ol' 
lau ıözlere kat'i ltir joı• 
ina11mııtı. ~·~ 

"Vorski'nin aıyatlO 1 ~ 
Veronikin, Fransuv•n10 !Jlı 
ceralarından tekrar b• 

lüzum 2ör•üyorum. . i~' 
"V oraki casusluk ıle •' 

k d d·-· ,.~ ma mah um e il ııı ~ı 

kaçmıı, bizmet~ileriodeO tJı 
risiai öldürmüı, o>•" ~ 
ke11di kıyafetini verOli!ıaltf 
suretle F ranıuva da ,~ 

arasıaa katılmıı, fak•~ 1:~' katta ıerberatçe k6tU 

rine devam edihniıtit· 
Devamı~ 

Venizelos 'a ce"' 
ze töreni baz•'' 

tanıyor ı 
:ıeJt 

lla.ıaraf 1 inci .,alıır I t-' 
programını bizzat l(r• dii 
zim etmektedir. SöyleO ~i 
göre, müteveffa yaloıı ı' 
sede teşhir için Atio•Y~ ,e 
tirilecek ve asıl biiY,~e f 
naze merasimi, Girid ._ı" 

••• t 
pılacaktır. Ceaaze ıııeG;rid 
iştirak için Kralın d• ~· b 
ıideceii ıöyleniyors• etı" f 
haber henüz teeyylit 

deiildir. pef' 
Bütiin Yuaaoistao 

can içintle bulu:~ 

CeJal Bayıı1' ıJ'' 
Şehrimize gelece1' ~~o 

latan bul, 25 (Özel) ,...., 8'f 
aomi bakanı Celil 0~tV 
yakında ıehrimize gele~,.ıi'' 
Bakanın buradaP ıdif• 
geçmesi de mubteoıe 


