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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~e şartlan: Seneliği 700, nltı aylığı 400 kuruş 
h· Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinat 
~ lıro una müracaat edilmelidir. 
~ehanede kararlaştırılır ~~.......,:,;,.~~_j,j,I 
~ıldığı yer: (ANADOLU)Matbaas('w 

lJ . ./} 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Başvekilimiz 
Suçlu memurlar hakkın. 

daki tahkikatın ihmale uğ
ramasına müsaade etmi · 
yeceklerini bildirmişlerdir 

------~------~--------------~~~--------~------------~----~~ Telefon: 2776 - Çarşamba - 11 Teşrinisani 1936 
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ş ırma 
• 
amş ulun yor 

af ta yanıyo , htilalciler, müh. 
e er 1 ak·m n k a arı zapte er 

(Maten) (Largo Kabalyero)ya hücum ediyor 
Paris 11 (Radyo) - Roy

lcr ajansının Madrid muhabi
t' 

.... ... .. .... ........... .... ....... r 

r 
a an 

Orduları bir nevi 
silah kullanacak

lardır 

Fiati (100) Para 

Basladı 
' ' • rr t, Dö Martelle gö-

m k üzre Beruta gitti 
Araplar, Türklerin seçime yer 
almaları için beyanname dağı-
tıyorlar. Talebe grevi.devamda 

' .. 
Antakya kız lisesi nasıl kapatıldı .. 

1nden alınan son haberlere 
f~re, Madrid şehrinin .en mü· 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -

Balkan devletleri erkanı har
biye reislerinin konuşmaları 

sona e"mek üzeredir. Bu ko
nuşmalarda, dört devlet or
dularının, ayni silahları kul
lanmaları kararlaştırılmıştır. 

'- _.) 

1 1lı noktaları, kral Alfonsun 
&arayı ile bu saıayın bütün 
iİ)'' h Ustemlat ve parkları ile baş· 

1
,ca. caddeler, tamamen ihti
alcılerin elinde bulunmaktat· Milis kuvvetlerinin mani· 
h ne mukavmetleri, şehri bir 
k arp sahasına çevirmiştir. So-
aklar ve büyük caddeler, 

testlerle doludur. 
k Şimdiye kadar bu derece 
Şanlı bir harp görülmemiştir. 
h ehrin birçok yerleri, yangın 

1~~1lıbalarından çıkan ateşler 
111de yamaktadır. 

d' Milisler, ihtilalcilerin eline 
~Şınemek için büyük bina· 
~ la ticaret eşyasım, depolar.ı 
be büyük mağazaları yakmağa 
aşJarnışlardır. 

Ilı Madrid hükumeti, şehrin 
llı~ka<lderatını milislere ter ket· 
llıış olduğundan anarşi başla
t 

1~ Ve halkın telaş ve heyecanı 
~~ıf . edilemiyecek dereceye 

lllıştir p . 
le aris, 11 (Radyo) - Ma-
'<a~ &azetesi, yazdığı bir ma
'<a ede, tayyare Madrid' den 
~~an Madrid hükumeti reisi 
b~ tgo Kabaliyeroya şiddetle 
~curn etmektedir. Maten, 
·~ tgo Kabaliyero isıninin esa
~.n emniyet telkin etmedig~ ini, 
"ij. 
t, ısmi taşıyan bir adamdan 
v~sare~ beklenemi~eceğini ila
~lt ~ttıkten sonra, ihtilalcilerin 
vt 

1d~a~ı ilk top mermilerinin 
~ korkudan sözünü unu-

tkıpara lOl• l uk 
~ltlniyet komitesi 

toplandı 

l
0 

M. Makdonald 
~4tatlldra 11 (Radyo) - lm
~ij~ t0rluk emniyet komitesi, 
~. bPlanmıştır . Bu toplan
~ astalıktan iyileşmiş olan 
~ı~:ey Makdonald da hazır 

muştur, 

Madrid'den 
tarak hbanları kaldırmış olan 
Largo Kapaliyeronun mes'ul 
olduğunu kaydeylemektedir. 

Londra, 11 (Radyo) - Roy-

bir görünüş 
ter Ajansının verdiği malu
mata göre, Katalonya 'lıların 
Uuruguvay vapurunda hap· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

~~---~--... ·~·~·~._.c..--~~~~-
M. ·Baldvin on -

rö için .. 'ne diyor 
derece si

hir delilikt•r 
Devletlerin bu 
lihlanmaları 

takdir etmişlerdir.,, 

M. Eden'den sonra söz alan 
başbakan M. Baldvin, mühim 
bir söylev vermiştir. M. Bald
vin demiştir ki: 

- lngilterc, Montrö konf e· 
ransının muvaffakiyetle neti
celenmesine esaslı surette yar
dım edebilmiş olduğunda:ı do
( Devamı 4 üncü sahi/ ede ) 

cese 
Daha meydana çıktı 

'a 
'Seylaplar ve L heye

lanlar 
Bolon, 11 (Radyo) - De

piz fırtınasından başka birçok 
yerlerde seylaplarda olmuştur. 

~u yüzden, şimendifer müna
kalatı (kesilmiş ve muhtelif 

kasabalarda heyelanlar kay· 
dedilmişlerdir. 

İşi düzeliyor mu? 

Filistin fevkalade komiseri 
General Varşop 

Kudüs 11 (Radyo) - Arap· 
larla İngiliz .. tahkik hey' eti 

arasındaki müzakerelere de
vam ediyor. İngiliz askerleri

nin bir kısmı lngiltereye çağ
rılmakt~dır. Bu vaziyet, mü
zakerelerin iyi bir cereyan 
aldığını göstermektedir. 

---···---

Atakgadan:bir görünüş 
İstanbul 11 (Hususi) - Pa- ' !eri ellerine bile almamışlar 

ris'te çıkan (lllostrasyon) mec· ve intihabata katiycn iştirak 
muası başmuharriri M. Piyer edemiyeceklerini bildirmişler· 
lskenderun'a giderek tetkikat dir. 
yapmıştır. M. Piyer yazdığı Fransız murahhassı Drriot, 
hir makalede, Sancak Türk- mekteplerin kapatılması ve 
lerinin Ana yurda olan bağlı- talebenin grev mes' elesi etra· 
lıklarından bahsettikten sonra: fında Kont Dö Martelle gc· 

"Bütün lskenderun ve ha- rüşmek üzere Beruta gitmiştir. 
valisi halkının gözleri, Türki· • * 
yeye müteveccihtir,, diyor. Antakye (Hususi muhabiri· 

lstanbul 11 ( Hu5usi ) - ınizin mektubu) - Türk kız 
Araplar, Sam.akta halka be- lisesinin kapatıldığını birkaç 
yanname dağıtarak ;ntihabata 

iştirak etmelerini istemişlerdir. 
Fakat Türkler bu beyanname-

.Kral Kostantin 
Ve Kraliçe Olga ile 
Sofya'nın kemikleri 

1 .., - .. .. 

gün evvel telgrafla bildirmiş-
tim. Hadiseyi mufassalan ya
zıyorum: 

Muhafızlığın ve delegenin 
imzasını taşıyan kararname, 
Fransızca olarak yazılmış, 31 
birinci teşrin tarihinde tanzim 
edilmiş ve 1 ikinci teşrin pa
zar günü sabahı ilk defa ola
rak mektepte kız talebeye 
tebliğ edilmiştir. 

Kararın tebliğini müteakıp, 

talebe mektebi terke davet 
- Devamı 2 rıcı ~alıifode ----·--·---

Kont Ciyanoda 
Londra'ya gide

cekmiş 

Kolonel Bek 
Londra, 11 ( Radyo ) 

Londra belediye lordu, dün 
senelik ziyafetini vermiştir. Bu 
ziyafette, bütün İngiltere rica· 
lilc kordiplomatik hazır bulun· 

Paris, 11 (Radyo) - (Pur
kuapa) vapurunun yolcuların· 

dan olduğu anlaşılan yedi 
cesed daha (Redavik) sahille
rinde bulunmuştur. Bu cesed
lerde Paris' e getirilecek, dok
tor (Şarko) ve arkadaşları gibi 
büyük törenle defnedilecek
lerdir. 

2 vapur çarpıştı 
Viyana, 11 (Radyo) - hal· 

ya hariciye nazırı Kont Ciya· 
no, dün öğleden sonra Avus
turya'nın hava istasyonları 

nı gezmiş ve uzun tetkikat 
yapmıştır. 

muşlardır. 

lngiltcre Hariciye Nazırı M. 

Paris 11 (Radyo} - Santa 
Barbara ve Koba vapurları 

çarpışmıştır. Koba vapuru, mü
him hasarata uğramıştır. 

~~~~~~---·~·~·--~--~-~~-

Prens ol, Lon-Eden, kadehini elçiler hey' e· 
tinin şerefine kaldırarak, ez
cümle Almanya büyük elçisi 
Von Ribenlrop'a: d • d • 

Dcn~;şv;~~;:~;a Hariciye raya gı ıyor 
Nazırı Kolonel Bek'in ziyafette ·- • -• 
hazır bulunuşundan bahsede- Bu ani seyyahata siyasal maha 
rek şunları söylemiştir: • • 

"- Aramızda M. Bek ile fılde ehemmıyet atf OIUDUyOr 
çalışmak ~e~~ini tatmış ol~n- Belgrad, 11 (Radyo} - Yu- Edvard tarafından davet edil-
lar, kendısının, memlel~etıne goslavya krallık naibi prens 

1 

ve Avrupa sulhuna yaptığı Rol, dün Londra'ya hareket 
hizmetlerin ne derece kıymetli eylemiştir. Prens Pol'un, f n-
olduğunu öirenmişler ve giltere kralı Sa Majeste 8 inci 

diği söyleniyor. Alakadar me· 
hafil, bu ani seyahate büyük 

ehemmiyet atfetmektedir. 

Kral Yorgi 
Atina 11 (Radyo) - Kral 

Kostantin ve kraliçe Sofya 
ile Olga'nın kemikleri Atina· 
da büyük meresimle karşıla
nacaktır. Cenaze merasiminin, 
Atina'ya yakın kazalardan da 
işitilmesi için hoparlorlar kon
muştur. Bugün, yapılacak olan 
geçid resmi için provalar ya
pılmıştır. 

Sen Sinod meclisi, o gün 
bütün Yunanistan metropolid
lerinin Atina' da bulunmaları 
lüzumunu telgrafla bildirmiştir. 

Törende bulunmak uzere 

Kont Ciyano'nun, Viyana' dan 
sonra Londra'ya da gidece~i 
soyleniyor. 

••••• 
M. Pol 

Ankara'ya geliyor 
lstanbnl, 11 ( Hususi ) -

Fransa ticaret nazırı M. Pol, 
yakında Belgrad'la Ankara'ya 
gel~cek ve hükumetimiz erka
nile görüşecektir. 

prens Nikola ve zevcesi de 
dün Paris'ten gelmişlerdir. 
Prens, istasyondan kral, veli· 
ahd ve prenslerle prensesler 
tarafından karşılanmıştır, 

• , 

• 

• 
·ı 
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- 31 - Çeviren: Fethi Y. Eralp 
Prenses bana masa başını Üç ay kadar geçmişti. 

işaret ederek bir iskemle gös· Bu müddet zarfında Kostaki 
teredi, bu yer kendi yerinin belki yüz kereden fazla beni 
yanında idi.. Bana hareketleri ıevdiğini tekrarlayıp durdu. 
ile şatonun benim olduğunu Bu aldırış etmiyordum . 
anlatmağa çalışıyordu. Dilin· Grogoriska hala bana bir 
den hiç anlamıyordum. şeyler söylememekte İsar edip 

En önce masa başına kendi duruyordu. 
oturdu. Bir ıstavroz çıkardık· Fakat eğer lazım olursa, 
tan sonra dua etmek için tamamen onun olmağa razı 
ellerini açtı. idim. 

Duadan sonra herkes yer· Kostaki şatodan ayrılmıyor· 
lerine oturdu. Grigoriska he· du hiç. 
nim bir tarafıma oturmuştu. Yalnız işleri için yanına za· 

Prensesin öteki tarafında da man zaman gelen bir adama 
Kostaki yer almıştı. emirler verip duruyordu. 

Sofra başında evin insanları Anneleri beni çok seviyor-
da mevkilerine göre dizilmiş· du. 
lerdi. Ne yazık ki ne Fransızca 

Yemek çok sessiz geçti. 
Kostaki bana bir tek kelime 
bile ıöylememişti. 

Anneleri hakikaten Grigo
riska' nın dediği gibi çok iyi 
bir kadına benziyordu. Ye
mekten sonra Grigoriska an· 
nesine doğru ilerledi. Ona 
benim çok yorgun ~c istira· 
hata muhtaç olduğumu anlat· 
tığını sezdim. 

Prenses başile bunu tasdik 
etti. 

Bana elini uzattı sonra al
nımdan öperek iyi bir a-ece 
geçirmemi diledi. 

Hakikaten Grigoriska aldan· 
mamıştı: 

Pek fazla 
rahata pek 
vardı. 

yorgundum. isti· 
fazla ihtiyacım 

Beni kapıya kadar geçiren 
Prensese teşekkür ederek dı· 
şarıda bekliyen iki hizmetçi 
ile odama vardım. 

Yatağım hazırdı. 
Hizmetçilere beni yalnız 

bırakmalarını soyledim. Bana 
hürmetle eğilerek dışarı çık· 
tılar. 

Artık bu icniş odada yal· 
nızdım. 

Etrafa göz gezdirdim. Gir· 
di~im kapıdan başka iki kapı 

daha vardı. Fakat hepsininde 
kuvvetli sürgüleri olduğunu 
görünce sevindim. 

Pencereye yanaştım ve onu 
açtım: Ne güzel manzara var
dı dışandal.. 

Hakikaten Grcgoriska bana 
en iyi bir odayı seçmişti. 

Yatağıma doğru ilerlerken 
masa üzerinde bükülmüş ufak 
bir kağıd parçası gözlerime 
ilişti: 

Onu aldım, açtım ve oku· 
dum: 

"Rahatça uyuyunuz. Bu şato 
içinde oldukça hiçbir şeyden 
çekinmeyiniz.,, 

Gregoriska 
Bunun üzerine yatağa so· 

kuldum, yorgunluğun tesiri ile 
hemencecik dalıverdim . 

* • • 
iki kardeş 

işte asıl bundan sonra size 
anlatmak istediğim dram baş
lıyor. Her iki kardeş te bana 
aşık olmuştu . Her ikisi de 
beni seviyordu . 

Kostaki bana sevgisini açtı 
ve hangimizi tercib cdiyorsull' 
diye sordu. 

Seni ona barakmamak için 
ölümü bile göze alırım dedi. 

Aksi olarak Gregoriska hiç 
birşey söylemedi. Fakat beni 
daima koruyordu. Onu daha 
ilk görüşümde sevmiştim. Ba
kışları 'kalbime kadar işlemişti. 

ne de Polonya dili bilmediği 
için benimle istediğini konll
şamıyordu. 

Bir gün bana öğrene bildi· 
ği üç kelimeden ibaret şu 
Fransızca cümleyi söyledi: 

- Kostaki seni seviyor. 
* • • 

Bir ıün bir haber aldım: 
Benimle beraber esir edi· 

len dört kişiyi salmışlar, hep· 
si de Polanya yolunu tutmuş 
ve içlerinden biri üç aya ka· 

dar dönerek bana babamdan 
haber g;>tirecekmiı. 

Hakikaten bir sabah çıka 
a-eldi: 

"Şatonuzu zaptederek, yağ· 
ma etmişler, yakmışlar. Ba
bamda çarpışma esnasında 
vurulmuş, ölmüşl.. 

Dünyada bu andan itibaren 
yalnız kalmıştım artık! 

Kimsesizdim. 
Prenses bana çok ;yi mua

mele ediyordu. Kostaki bana 
gecirilen haberi duyunca ken
dinde "Herhalde benim olur., 
fikri doğurmuşf. 

Bu imkansız birşey. 
Kostaki ile birleşmek? Onun 

sevgisine mukabele etmek? 
Allah göstermesini 

Bir akşam üzeri odamın 
kapısının hafifçe vurulduğunu 
duydum. 

Kapı içeriden sürscülü idi. 

Bu vuruş anladığıma göre, 

bir dost vuruşu olsa gerekti. 
Kapıya yanaştım ve sor· 

dum: 
Kimsiniz? 
- Gregoriska! 
Evet. Yanılmamıştım. Ge

len Gregoniska idi. 
Çekinmeden kapıyı açtım. 
Titriyordum. Onunla karşı

laşınca: 

- Ne istiyorsunuz? Diye 
sordum. 

- Eğer ba ıa itimadınız 
varsa bana inanıyorsanız de· 
diğimi yapınız. 

- Nedir o? 
- içerideki ışığı söndürü-

nüz. Sanki uykuda imişsiniz 
gibi. 

Ve bana yarım saat sonra 
geldiğim zaman kapınızı açı· 
nız. 

Ona verdiğim cevap yalmz 
şu oldu: 

- Peki yarım ıaat sonra 
bekliyorum. 

lşığı söndürdüm. 
Onu beklemeğe başladım. 
Kalbim şiddetle çarpıyordu. 
işin sonunu merakla bekle· 

memden olacak! 
Yarım saat geqti. 

- Arkası var . 

(Ulusal Birlik) 

Kuma asası baş nda, daha kağıdı 
11 Teşrinisani 93iii 

Birinci sınıf mutahassıs 

eline alır-almaz heyecan an ölenler!ı Dr. Demir Ali 
Masa başından iki gön iki gece kalkmıyanlar - huduttaki ben- Kamcıoğlu 

zincinin sözleri -kazanç yolun buldum sonunda Cilt ve Tenasiı1 hastalıkla' 
Avrupa'nın birçok şehirle- Ruletin döndüğünü, parala- - Hadi gel gazinoya gi- t1e elektrik tedavisi 

rinde büyük kumarhaneler rın elden ele geçtiğini anla- delim, dedi. İzmir · Birinci beyler sokağı· 
vardır. Burada birçok zengin- dım. Bu vakit gazinoda kim Elhamra sıneması arkasında 
ler bir günde servetlerini eri- ikinci bir salonda daha olur! No. : 55 
tirler, arka kapıdan sefil bir başka birşeyle karşılaştım: Sen gel de gör bak .. 
kıyafette çıkarler. Orada derin bir sessizlik içeri girdik. Salon o geceki Telefon: 3479 

Bir Fransız gazetecis, muh- vardı. Yalııız kağıt hışırtıları, gibi kalabalıktı. Hatta bazıları 
telif şehirlerdeki kumarhane- ve arada bir de biraz yüksek gece bıraktığım yerde idi ve Bu taraflarda bir ~eya· 

hate çıkmışsınız, galiba? leri dolaşarak kumar hayatını perdeden sesler işitiliyordu. ayni şekilde oyun oynıyordu. 
- Hayır, dedim. Monte tetkik etmiştir. Gördüklerini O zamana kadar kumarha- Monte Kar/oya giderken .. 

Karloya gidiyorum. Onb~ş 
gün kalacağım, Onbeş gün e 

şöyle anlatıyor: neleri geceleri ziyaret etmıştim. Kumarhaneler seyahatimin 
İlk kumarhane salonuna Buralarda sabaha kadar vakit en hoşu Monte Karlo seyahati . e· 

onbeş bin lira kazanmak nıY girdiğim zaman aklıman henüz geçirildiğini biliyordum. Fakat oldu. 
kumar hakkında edebiyattan ben, saat üçte veya dörtte git-
başka bir şey yoktu: tiğim zaman, diğerlerinin de 

Yeşil çuhalı bir masa et· arkamdan çıktıklarını zannedi
rafında toplanmış, Dostoyevs- yordum. Halbuki, buralarda 
ki'nin romanlarındaki kahra· kumar durmadan devam edi· 
manlarla karşılaşacağımı zan- yormuş. Hele sabahın saat 
nediyordum. Halbuki, ilk gir- 9 unda kumar oynanacağını 
diğim salonda bir fabrika ka· hiç aklıma getirmemiştim. Çün 
labalığı gördüm. içerisi kar- kü, b ..!nce buradaki insanlar 
makanşıktı. Bir alay insanlar geceleri vakit geçirmek için 
gidip geliyordu. Masalar insan geliyorlarda ve gündüz he .. halde 
kalabalığı arasında kaybolmuş- işleri güçleri vardı. 
tu. Yalnız, bir takım sesler, Bir sabah, şehirde dolaşmağa 
takırdılar tokurdular, para çıkmıştım. Rastladığım bir ar· 
sesleri geliyordu: kadaş : 

Otomobilime bindim, Monte tindeyim. 
Karlo yoluna koyuldum. Yolda Adam güldü: 
b b - Şaka etmes"ını· iyi bili· enzinim itti. Bereket versin 

.huduttan biraz ötede idim. yorsunuz, ldedi. 
Orada bir benzin yeri vardı. - Neden? 

Otomobilime benzin doldu- - Öyle ya! Sizin kurrı~;: 
ran adam beni yukarıdan haneye kumar oynamağa g . 
aşağı bir süzdü. mediğiniz için bahse tutuşa 

"Kumara gittiğimi görerek bilirim. 
benden fazla para mı istemeğe - Nreden anladınız? 
hazırlanıyor?,, Diye düşündüm. - B~ yoldı.n kumarhaneye 

O, ne düşündüğünü söyle- gidenleri az mı gördük! MoıtJ 
mekte gecikmedi: (Devamı 4 üncü sahifede 

~~~~~-------·~ ..... ·-- . 

Çı 

Servetini bırakmak içıl1 
~:Drriot, .~ö Martelle ~ö: evlathk anyan bir adar11· ~ 
ruşmek uzr_e Beruta gıttı Beş parası b;;i;~mıyan b11 ~ 
Araplar, Türklerin seçime yer adamın aklından da zo· d 

almaları için beyanname dağı- ru olduğu anlaşıldı •• 
tıyorlar. Talebe grevi devamda 

••• 
Antakya kız lisesi nasıl kapatıldı .. 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
edilmiş ve bu haber derhal 
şehirde yayılarak, büyük ve 
bir tesir uyandırmıştır. 

Muhafızlığin kararnamesin
de, talebenin siyasi hareket
lere , iştirak ettiği kaydolun· 
makta ve bu sebeple mekte· 
bin bilamüddet tatil ddildiğimi 
bildirilmektedir. 

Siyasi hareketten maksad, 
talebenin 29 birinci Teşrin 
Cumhuriyet bayramını tesid 
etmiş olmasıdır. 

Kapatılan mektep 4 sınıflı 
ve çıkarılan talebe adedi 
55 tir. Kapanma kararının ayni 

mektep dahilindeki Arap kıs· , 
mına şumulu olmadığından, iki 

sınıflı ve on talebesi olan bu 

Arap mektebi açık bulunmakta 
tedrisata devam edilmektedir. 

Kız lisesinin kapatılması 
hakkındaki kararname, Türk 

erkek lisesindeki talebeye de 

tebliğ edilmiş ve maarif reisi 
tarafından kendilerine nasi· 
hatta bulunularak bayramlara 
iştirak etmekten bir fayda ge
lemiyeceğil Binaenaleyh bu 
gibi hareketlerden ictinap edil· 
mesi söylenmiştir. 

Kız lisesi talebesi, kendi 
aralannda toplantılar yaparak, 
mekteplerinin kapatılması üze· 
rine lazım gr:lenlerin nazarı 
dikkatini celp için teşebbüs

lerde bulunmağa karar vermiş
lerdir. 

Antakya Türk lisesi ta
lebesi de evvelki sabah 
grev yaparak mekteple· 
rini terketmişler ve mektep 
idaresine müracaat ederek kıt 
lisesi açılmcaya kadar mek· 
tepe gelmiyeceklerini ve gre· 
ve devam edeceklerini bildir· 
mişlerdir. 

Türk talebe velileri, Fran· 

sanın Suriye fevkalade komi· 
serine bir telgraf çekerek, 
çocuklarının sebepsiz yere 
mektepten koğulmalarını ve 
mektebin kapatılmasını pro· 
te~to etmişler ve sancak 
Türklerine hak vadeden 
Fransız mümessilinden, Mille
te hürmet edilmesini istemiş· 
lerdir. 

Erkek lisesi talebesinden 
birkaç kişi ile görüştüm; ba
na şunları söylediler: 
-"Kız lisesi talebesi de 

bizimle nyni safta olarak milli 
günün tes'idi merasimine iş

tirak ettiler. Bu yüzden ceza 
görmeleri, bizi elbette müte
essir ve alakadar etmiştir. 

Bizimle birlik ve bizimle hem 
fikir olarak hareket eden kız 
kardeşlerimizin haklarını ara
mak, clbetki herkesten önce 
bize düşen bir vazifedir. Bi· 
naenaleyh onları mekteplerine 
kabul etmedikleri takdirde, 
biz de mektebimize dönmi
yeceğiz." 

Şimdilik mektebe yalnız 
Araplarla memur çocukları 

devam etmektedir ki, bunlar 
17 kişi kadardır. Mektebin 
müdür muavini, tedrisata de· 
vam edileceğini! Ve bu hare· 
ketin ferdi hareket olarak 
telakki edildiğin söylemek· 
tedir. 

Diğer tarafıan mektep mü· 
dürü; çocuğunuz 2 T eşrinisa· 
nidenberi mektebe gelmemek
tedir, evladınızın menfaati ile 
alakadar olmanız rica olunur. 
Diye talebe velilerine birer 
tezkere göndermiştir. İlk mek
teplerin hepsinin de grev yap
tığa doğru değildir. 

Bütün Antakya'lılar, ana 
vatana kavuşulacak mesud 
günü heyecanla beklemekte
dirlerler. 

Bundan bir müddet evvel, 
Fransız gazetelerinden birinde 
şöyle bir küçük ilan görül
müştü. 

istemesi gayet tabiidir. b·~, 
Bu ilanı okuyanlardan ~ 1

d9 

fakir, bir du.l kadı~~~r. l~a~ııı 
aranılan şekılde· kuçuk bı~ tir 
vardır ve okutmak ve yetıŞ tı 
mek için çok büyük sıkııt 
çekmektedir. f11' 

b 

"Bir muallim 1 f · 15 yaş 
arasında, yetiştirmek için, gü· 
zel, sarışın, mavi gözlı1 bir kız 
çocuğu aramaktadır. Kimsesiz 
olması şayanı terciht!r. Ken
disine servet bırakılacaktır.,, 

Kız ' öksüz değildir arrı .. k· 
babaşı yoktur. Yani yarı ~ter" 
süz sayılır. Esasen ilanda ~ 

Bu ilan pek fazla göze 
çarpmıştı. Çünkü, gazetelerde 
her gün böyle ilanlara rastge
linir. Bilhassa ihtiyar bir ada
mın servetini bırakmak için 
kimsesiz bir çocuk araman 
onu evlat olarak yetiştirmek 

cihan,, denilmektedir. .. ce ~ 
d.. uıt 

. Fakir dul kadın, 
1
b
1
.u . u:arııfl' 

ıle çocuğunu mua ımın ı ~· ' ~e 
vermeği kararlaştırıyor ve 
tupla müracaat ediyor. ~eıt 

Mektubuna cevap .be~le~e ) 
(Devamı 4 üncü sah'b 

beb1 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~ara:efJl de 
olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etn11Ş "tleıee 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu ~j)jt· 
zenginden birinin de senin olm1yacağını kim iddia ede 
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11 T cşrinisani 936 

·~~~~:;::::!~~~~cc~zmı:P rekası imi ed 
Mahalleye bir hırsız dadan- Bu tehdidi hiçbir tesir yap- J 

r • 

ı 
llıış, hergün bir evi soyup so· mamıştı. Gördüğü şey hala • Vapu acentaSI 
l~na çeviriyordu. Polisin, bek- kıpırdayıp duruyordu. Olur ya 8. . . K d R b. 

:ıar Çılerin bütün kurdukları pu· belk~ de kaçabilirdi. ırıncı ;;l. o~44~es ması 
'ular hep boşa gidiyordu. Nışan aldı. , 

~ı· Adam o kadar açık göz Bir bir üstüne birkaç el LONDRA HATTI 
'da ley ki bir türlü ele geçmiyordu ateş etti!.. "ANDALUSIAN" vapuru 2 

Onun için birçok şayialar Gecenin ıssızlığını yırtan ikinci teşrinde gelip 5 ikin-
Çıkaranlar oldu . bu silah sesleri üstüne ev ci teşrine kadar LOND-

....... Bir "Cin" 1.. 
~ ....... B· "P · 1 ~ ır erı ,, .. 

halkı. RA ve HULL için yük ala· 
- Ne var? Ne oldu? caktır. 
Diye telaşa düşmüşlerdi. "FLAMINIAN,, vapuru ikin-
Bay Ahmed "küt,, diye yere ci teşrin iptidasında LIVER-

....... Bir "Sihirbaz" 1.. 
* 

yuvarlanan bir şeyin çıkardığı POOL ve SWENSEA' dan 
sesi duyunca sevinmişti. 

B • • ~te d ay "Ahmet,, te o mahalle-
,eŞ Le oturanlar arasında idi. Fa-
de ~t hırsız daha henüz onun 
e· c~İni ziyaret etmemişti. 

L lier halde geleceği muhak
~ktı. 

li· d Adeti olmadığı üzere o gün
~n .. itibaren yastığı altından 

Yuk bir barabelloyu eksik 
t• ttnıemeğe başlamıştı. 
·t· Ne olur ne olmaz diye!. 
a· • * • 

Bir akşam bahçe tnrafından 
(Ulağına bir tıkırtı geldi. Bu-

ye ~a küçük köpeklerinin de 
rı· avlaması karışmıştı. 
) Vakit gece idi. 

~Göz gözü görmiyecek dere· f1 Lkde bir karanlık vardı orta
•lal. 

, tj Bay Ahmed bu sesle ye
la~den kalktı. Yastığı altından 
ib llncasını alarak yavaşça 
tıı ~eye bakan pencereye doğ-

ılerledi p . 
d ançurlar arasından dışerı
a b· 

~ ır şeyler seçmeğc çalışı-
llteu 

b· Bö;Iece gözleri karanlığa 
1' ıtaz alışmıştı: 
ş ~Karşı tarafta ki duran bir 
~ ~~eğin saldırmakta olduğunu 

t"etrnişti. 
tı Sevinçle: 

1 
ı1~' Oh! Dedi; nihayet herifi 
aı lştırdım. Bu şeref bana aid 

~- acak. 
.. r tı ... b ou d.. .. ·1 i uşunce ı e pancurun 
e l ;b kanadını usulca araladı. 

1118 
tak ancayı o tarafa doğrulta-

e~· sert bir sesle: 
;ı.' Kıpırdama! Yoksa kur-
11nu • 1 D· Yersın. 

'Ye bağırdı. 
ti 

) 

Etrafını saranlara gururla : 
- İşte · diyordu · en son 

herifi ben faka kıstmp canını 
cehenneme yolladım!. 

* • • 
Bahçeye inerek Bay Ahme-

din ateş ettiği yere vardılar. 
Fakat orada ne görseler be

ğenirsiniz ? 
Kurusun diye asılan bir en· 

tari delinmiş ve arkasında da 
köpekten korunmak için giz· 
!enen zavallı bir kedi vurula
rak yere yuvarlanmış! 

Fethi Y. Eralp 

Menemen asliye mahkeme
sinden: 

Menemenin Musevi mah&l
lesindeıı Yako oğlu Yı1sef 
tarafından ayni mahalleden 
karısı Süzan aleyhine açılan 
boşanma davasından dolayı 
boşanmalarına dair gıyaben 
sadir olan 26·10-936 tarih ve 
262 no. lu kararın tebliğ için 
müddeialeyh Süzanın adresine 
gönderilmiş ise de mezburenin 
ikametgahının meçhul oldu
ğuna dair 6· 11-936 tarihli 
derkenarla bila tebliğ iade 
edildiğinden davacının talebile 
müddealeyh hakkındaki mez
kur tebligatın ilanen yapılma
sına karar verilmiş olduğundan 
mezkür kararın ilanen tebli
ğine ilan tarihinden itibaren 
geçecek onbeş gün zarfında 
temyiz edilmediği takdirde 
mezkür boşanma hükmünün 
katiyet kesbedcceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 

ZMIR 
Pam k en ucatı 

Türk Anonim Şirketi 
\'Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
G er}j pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
. eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
lrnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
Calına faiktir. 
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v ag 
Norvcçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

üz et ~u--nçar 
• a ez nes 

1 B d k . Büyük Salepçioğlu hanı 
aş ura . karşısında 

* ~~~~~~~ 
il -.. 

gelip yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 ikin· 
ci teşrinde LONDRA' dan ge
lip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala· 
caktır. 

Tarih ve na\•lunlardaki deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"AGAMEMNON ,, vapuru 

Elyevm limanımızda olup 10 
2nci teşrine kadar AMSTER
DAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 7 2nci 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 15 2nci 
teşrinde gelip 21 2nci teşrine 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır . 

" HERCULES ,, vapuru 30 
2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" VIKINGLAND ,, motörü 

elyevm limanımızda olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, GOTEBURG ve 
BAL TIK limanları için yük 
alacaktır. 

"GUNBORG .. motörü 13 
2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOT~ 

BURG ve BAL TIK limanla11 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MAL TA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASI 

"LEW ANT,, motörü elyevm 
limanımızda olup ANVERS, 
(doğru)DANTZIG ve GDYNIA 
limanları için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlonlardaki değişiklik· 

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

W.F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 

" A THEN ,, motörü halen 
limanımızda olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük almaktadır . 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yi.ik 
çıkaracaktır. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
"EXMfNSTER,, vapuru ha

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHİBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMİNER,, vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXETER ,, transatlantiği 
6 son teşrinde PİRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 
"EXCAMBİON,, transatlan

tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede· 
cektir. 

lzmir 
Tür 

. 
Mensucatı 

A. Şi ketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağla 
rif 
Ve ucuzdu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

S tış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde FAHRıı 

IKANDEM/R Oğlu 
'mZKlE':SZ:Sr2'SGDEZiP:m:RZ:!iilrlE!2Eli&IB!E ........ .,, 

rına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LTD. -
LIVERPUL 

• Mücel it 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

" JESSMORE ,, vapuru 15 • 
son teşrinde bekleniyor, BUR- , 
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl-
LA için yük alacaktır. 

_! __ _ 
Doktor 

Ali Agah 
S. A. HONGROISE DE NA
VIGATİON DANUBIEN

NE-MARITIME 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü halen li-

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
• Telefon 3452 J 

DEN NORSKE MIDDEL- manımızda olup BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEST , 

GALAÇ aktarması BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA· 
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

HAVSLINJE BRA TISLAVA, VlY ANA ve 
OSLO 

" BOSPHORUS ,, motörü LİNZ için yük alacaktır. 
halen limanımızda olup DIEP- SERViCE MARr fIME 
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ ROUMAlN 
limanlarına yük alacaktır. BUC .REST 

" SARDİNA ,, motörü 16 "DUROSTOR" vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, Dİ- son teşrindebekleniyor, KÖS-~ 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 EPPE ve NORVEÇ limanla- TENCE, SULINA, GALAÇ ve ~----------_;.. ______ _;.,__________ __ ____ ,_.;.. ______________________ __ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar za,rars,ızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara_ bile. Doktorlar bunu tavsıye ederler 

• 
·ı 
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li paşa v kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

' M •• ı •• 1 1 B d • 1 Nakled~~ F. Şemseddi~ Benlioğlu Bom bay da us uman ar a o ıs er Birinci kısım: Sarar~~ş_'.__solmuş yaprak gib~·. 

arasında yeni arbed ler baş gÖSterdİMuhtar,b~şınıkaldırıp~~osını· 
ye bakacag sırada Tahırın kot 

lngiliz zabıtası' arbedecilere karşı silah kullan- kunç çehresi e karş aşmıştı 
mağa mecbur kaldı, asayiş güçlükle temin olundu bir-;ır;.~~:\u~ed~ğe~~~~::! ?ro:~:i ~i~ş n~:~~:~eb~~~·~;: 

Londra 11 (Radyo)- Son dakikada alınan haberlere göre, Bom bay' da Müslümanlarla Bodisler arasında yeni arbedeler baş· paşanın yengemi ziyar~t ede- yecan ile bakıyordu. ~ak;t 
lamıştır. Zabıta, bazı yerlerde arbedecileri yatıştırmağa çalışmış ise de muvaffak olamamış ve silah istimaline mecbur kalmış- cegini bilseydim, ben de ev- güzel Muhtarın yerine şun 1~ 
tır. Dün geceki arbedede 4 kişi ölmüş ve 40 kişi yaralanmıştır. Bombay sokaklarında kanlı çarpışmalar devam etmektedir. velden yanına gider bu güzel caddede Tahir, Tabirin kor 
Hükumet, zabıta kuvvetlerini ziyadeleştirmiştir. Asayiş güçlükle temin edilmektedir . Türk'ün ziyareti sırasında ya- kunç ve iri vücudu vardı. 

Meşhud cü
rümler 

Kanun çıktıktan 
sonra azaldı 

Istanbul, 11 ( Hususi ) -
Meşhud cürümler kanunu çık
tıktan sonra bu nevi cürüm
lerin yüzde 70 azaldığı tesbit 

--------···~M..,.....•+•-tt·t ·+. nında bulunurdum. Fakat *"'* 

Başbakanımızın Paris'te ~:7~ b:ı~~ g:~i:'.t b~:ç;:ş~;: de;rı~:;k:~b:::u~~:~:i ~::;; 
kenden yengemin yanına ge- uyuyordu. Çocuklarının uy~: 

Büyük bir çerim!. masmdan istifade ede.r~: 

d •ki • • Frosini, ne olursa olsun bu despotun yanına gitmek ıçı ver ) erı emır yangın fırsattan istitade istiyordu. hazırlandı. Nedense, bir his· 
Bunun için, biraz sonra, Muh· si kablelvuku ile Muhtar P8' 

Paris, 11 (Radyo) - Dün et 
----••..,.-------- tann yengesinin nezdinde çı- şanın bugün de bir ziyar 

SÜ l l t hk •k t k .. bir mobilye fabrikasında yan· dıı c u memur arın a ı a evra ı uze- kacağını tahmin etti ve pen- yapacağına emin bulunuyor . 
' gın çıkmış ve birkaç saat d• 

rı·n Je ı"hmal gösterı·lemez cerenin önünde, aşağıdan Frosini, bir ayna karşısın aı içinde müteaddid fabrikalar D hB 
devlet 

görünecek şekilde durdu. tuvaletini tamamladı. a 
Ankara 11 (Hususi) - Baş den çektirilmiş olan yanmıştır. Yangın sahası, iki Hakikat, biraz sonra, Muh- doğrusu, fcvkalad*! bir tıl' 

• • vekilimiz ismet İnönü; bütün memurlarının tahkikatı üzerin- bin metre murabbaı bir saha- ·a 

1 ı tar paşanın ı kılıcının sesi du- valet yaptı. Muhtar paŞliY 

odilmiştir. 

ta ya vekaletlere verdiği bir emirde, de en ufak bir ihmal göste· dadır. Zarar, çok mühimdir. yuldu ve Frosi'nın kalbi çarp- ilk göründüğü zamandııil 
herhangi bir suçtan dolayı it- rilmesine müsaade etmiyece- insanca zayiat olup olmadıgw ı k d h ı. is· 

Y 1 mağa başladı. ço a a güzel görünme~ . . UgOS avya tiham edilmiş ve eli vazi-fe·_. _ _!ini bildirmiştir. henüz belli d:_ğildir. k d T ll'ğıo· _ _ Muhtar paşa caddeye çı - tiyor u. uvalet ve güze ı 

~elgrad 11 ~~adyo)- ltal~ Tali komisyon M. Baldvin Montrö Doktor Şaht tığı vakit, Frosini'nin pence· den memnun olduktan sonra 
ya nın bura sefırı Maryo lndellı • • • resi altında adımlarını yavaş· ayna karşısından çekildi. Ço· 
.Yugoslavya matbuat mümes- Portekiz hudutları- ıçın ne dıyor l'ı . .. .. Iattı. cuklarına bir defa baktı ve 
sillerini kabul ederek beyanatta azartesı gunu Muhtarın başını kaldırıp doğru despotun yanına gitti. • t • t f (Başlara/ ı 1 inci sahifede) l kte 
bulunmuş ve ltalya ile Yugos- nın emnıye ı e ra ın. ge iyor Frosininin penceresine baka- Despot, yengesi ile birli 

J k layı büyük bir memnuniyet b d' 
lavya münasebatının, bundan ua onuştu . duymaktadır. Istanbul 11 (Hususi) - Al- cağı sırada, yolun beri tara- uDseasapt

0

tat Mkaı·shaveelaı·,ltıyeeğdeenri 1~0. 
sonra dostane bir şekilde de- Londra 11 (Radyo)- lspan· man Finans bakanı Doktor fından bir adam peyda oldu; ~ 
vam edeceğini ve bu hususta ya işlerine ademimüdahale ko- Montrö konferansı, beyne!- Şaht, gelecek hafta Pazartesi Bunun üzerine Muhtar adım- tünce, yerinden biraz kalktd. 
kendisinin çalışacağını, Belgrad mitesi tali komisyonu, dün milel mes' elelerin tetkik ve günü Ankara' da bulunacaktır. larını sıklaştırdı ve uzaklaştı. - Gel kızım, gel.. De ı. 
hükumetinin de bu çalışmala- toplanmış ve ispanya )imanla- münakaşa yolu halli hususun- lk H ' t• • Nasılsın, iyi misin?. 
nnı kolaylaştıracağından emın rile Portekiz hudutlarının em- tisat Vekaleti, konuşulacak ey e ımız - iyiyim, siz nasılsınıı?· . 

da mes'ut bir misal teşkil ey· • I ı · · d'd h ı s 
olduğunu söylemiştir. · · • 1 k mes e e erı şım ı en azır a- Fakat bu anda Frosini su~ nıyetı mes e esini onuşmuş- )emektedir. f ) "' .. 1ctJ 

Tepecl:k tur. Tali komisyon, bugün de mıştır · ran par ameD• mağa mecbur kaldı; çuob·r 
toplanacak ve müzakerata de- M. Baldvin, bundan sonra • • • • aşağıdan, geniş taşlıktan 1 

C• ti vam eyliyecektir. . • Avrupa'nın umumi vaziyetin- Mersin tosunu zıya - kılıç şakırtısı işitti. Ve, buntıfl 
ınaye .. .•. den bahsetmiş ve: ret ettı• Muhtar paşanın kılıcınd'0 

Suclular mahkum Madrid şehri, bir - Bu hal, akla sığmaz bir belediyesi çıktığını anladı. l o. 
' p hl İstanbul 11 ( Hususi ) - Oooh.. -dedi - ge en 

oldular maktel halini almış deliliktir. Eğer bu silahlanma e ivan Ahmed'e Tahran' da bulunmakta olan Yanya'nm güzelidir. . . 

Tepecik'te bir incir bahçe- bulunuyor deva~ ederse, muhakkak harp ev alıyor hey'etimiz, Dün İran parla- Frosini heyecanla bekle~'~ 
sinden bir kilo incir toplamak ( Ba.ştarafı 1 inci sahifede) olur. Demiyorum, fakat bu lstanbul 11 (Hususi)- Mer- mentosunu ziyaret etmiş ve halde Muhtar paşa Despot o~ 
yüzünden bahçe kiracısı Ra- setmiş oldukları ihtilalcilerden silahlanmalar, harbı her halde sin belediyesi, pehlivan Ah- husus) locaların birinden mü- yanına gelmedi. Muhtar paŞ t 
sim'i döverek ölümüne sebe- dörtyüz kişi Motrik' e nakledil- daha mümkün kılmaktadır." med' e bir ev almağa karar zakereleri takip eylemiştir. yalnız Kiriya İrini'yi ~i~a~e 
biyet vermekle maznun Is mail mişlerdir. Demiştir. vermiştir. Hey' etimiz, öğleden sonra için gelmişti. Ki riya f rıoı 
ve Cavid'in ağırcezada devam Paris, 11 (Radyo) - ihtilal .-.. ....... ~ da şehir kütüphanelerile gö· meydanda yoktu. ~ 
etmekte olan muhakemeleri ordusu, bifkaç gündenberi Servetini bırakmak Kumar masası rülmesi şayan yerleri gezmiş- Frosini, bir fırsat kolhy3r~t· 
sona ermiş ve gayri muayyen mukavemet eden milis kuvvet- l l k tir. Kiriya lrini'nin dairesine gı .. 
f ·ı f ·ı 'k. l ic .. in ev at ı arıyan başın -'a k . t d" K' . ı .. froSI nı sı atı e ı ı~er sene, a tışar lerini (Kazodelkampo) da mu- Uı d me ıs e ı. ırıya rını kit 
ay müddetle hapislerine karar hasara etmiştir. Sagw cenahta, bir adam ( Baştarafı 2 inci sahifede) yor u. 

1 
l d' k ni'yi hemen kabul •etti. fsd 

K l Birgün, a ay o sun ıye u· ı 
verilmiştir. Diğer maznun Ra- beş harp tayyaresı·, Madrı'd'ı"n /B t ~ 2 . . h ·~ d J te ar oya gidenler burada b halinde biraz tuhaflık var ı,,:t, 

aş araıı ıncı sa ı,e e mar masasının aşına geçmiş .-ı 
mazan yalnız kavgaya dahil henüz işgal edilmemiş olan biı gün, muallimin kendi evine benzin almak için durdukları ve tesadüfen kazanmış. O za- Frosini içeri girdiği v~ efl 
olmak suçundan üç gün hapse mahallelerı·nı· bombardıman ld·w· . .. .. B k vakit: "Çabuk! çabuk!,, diye d b l salonun biraz karanlık du .. Ş ,,. ge ıgını goruyor. u, ıranta man, kendi ken ine ir usu r.., 
mahkum olmuştur. ederek bu"yu··k hasarat yapmış b' d d G t .. k bağırırlar. Halbuki siz hiç d . kısmında Muhtar paşayı go. 

ır a am ır. aye ıyı onuş- keşfettiğini zannetmiş ve aıma 
• ve muhtelif yerde yangın çı- maktadır. acele etmiyorsunuz. Kumarha- d k d ceğini sanıyordu . . d tli 

T e e e a kazanacağını üşü nere evam d e 

Otun karmıştır. Kadına yakında bir mektep neye bgitkmediğiniz belli. Bun~ k l Frosini, kalbinin ~kı ·ır.'ıflı 

Satışlar hara
retle devam 

ediyor 

etmiş. Ondan sonra i oyun a- v 
Havas aı'ansının Madrid mu- açacağını, burada öksüz ço- dan aş a, elleriniz titremi- çarpıntısını durdurma .. ıı,.5ii 

H l d .1 . . rın çoğunda kaybetmiş. Fakat h 1 1. · cr01ı 
habiri, ihtilalcilerin, Madrid cukları okutacağını, bu me- yor.. eyecan ı eğı sınız. i tiyarsız o arak e ını b ·"e· 

B · l d 1 hala o ilk oyundaki usulü (!) bur•ı 
l · 1 kt· 'k f b 'k yanda evlatlıllnnı da orada enzın a ma an evve para üzerine bastırmak mec d• şe ırı e e ırı a rı asını zap- 6 ' bulacağını ümit ederek oynu-

tettiklerini ve şimal şimendi- yetiştirece~ini söylüyor ve şim- çıkarmadınız. tinde kaldı. Fakat Muhtar 
fer istasyonuna ateş verdikle- dilik söylüyor ve küçük kızı Adam doğru söylüyordu. yormuş ·· henüz gelmemişti . dıfl' 

l T h · · d d ı Bu adamı Monte Karloda 1 ka rini, milis kuvvetlerinin, cenup- a ıp götürmek istiyor. a mının en o ayı tebrik et- Kiriya rini, genç 
F k t k d.ğ. k d T bir iki gün daha gördüm. On- k tan ihata edildigw ini bildirmek- a a 1 ço sev ı ı ızın an tim. am otomobili işletece- oturttu tan sonra: d .. di 

k l k l l dan sonra görmez oldum. Fa- Ah F · " tedir. 0 ay 0 ay ayrı amıyan anne ğim sırada, bir başka otomo· - , rosini'ciğım.. ı1-1J1 
Tütün satışı bütün harare- birdenbire "peki,, diyemiyor I kat ortadan kaybolduğunu fark vaftı'z merası'mı'nde bıraktı.ııbtl~. 

1 d k • • • bil geldi. çindeki adam, da-ti e evam etme tedir. Dünkü F ve düşünmek için bir iki gün etmemiştim. · k d h' ve 
a A h kt b ,, d tesır ne a ar mü nn ? 0ıı sayımızda tütün rekoltesinin r DSIZ ayanı müsaade istiyor. a uza an agmyor u: Onbeş gün sonra Mo!lte k n 

yü oldu biliyor musu btsf 
yarısının satılmış olduğunu yaz- h Kararını vermekte acele et- - Elli litre benzini Çabuk Karlodan ayrılırken aklıma o Mu 
mıştık. Dün akşama kadar Da iliyenin bütçesi. mediği iyi olmuş. Çünkü, bu elli litrel miralay geldi. Tanıyanlara sor- tesir altı{d~;t;;,ssa"~ 
yapılan satışlar hakkında şeh- ni kabul etmiyor bir iki gün zarfında tesadüfen Benzin alır almaz bir avuç dum: K • .. ~ıı 
rimizdeki alakadarlara gelen Paris, ı ı (Radyo) _ Fransız birçok şeyler öğreniyor: para çıkardı ve fırlattığı gibi Öldü, dediler. iZ enstifll-7 
malı'.imata göre bütün mıntaka- parlamentosu ile ayan meclisi, Adam mualim değil, sabı- otomobili son sür'atle sürdü.. Ne zaman? / Jt 
daki satış miktarı 16,5 milyon kalı bir simadır.iki defa mah- Ben de arkasından yola ko- On gün kadar oluyor. Kursları baş a ,,Llrs· 

l dün de toklanmışlar ve finan- 11-
ki oyu bulmuştur. kemeye gitmiş ve ikisinde de yuldum. Bir gün otelinin odasında, Kız enstitüsü akşa~ 

1 
.. rsl' 

M 'd 336 000 k ı sel işler etrafında müzakere- d o .. enemen e , i o, berat etmiştir. Çünkü, aklın- Kazan ıran usulü bulmağa masasının başına oturmuş, lan ve sipariş atölyesı 5i· 
Milas' da 1,340,000 lkilo, Kırk- lerine devam eylemişlerdir. dan da sakat olduğunu anla- çalışan adam elinde kağıt kalem, bir takım Gazi bulvarında kiralanabf1Ll··ta11 

,. 'd 236 000 k'l T Ayan meclisi, dahiliye ne- d agaç a , ı o, urgut- şılmıştır. Monte Karloda tanıdığım kumar hesapları yaparken ölü !ahçı Salim binasın ıı cıı· 
lu' da 500,000 kilo, Salihli' de zaretinin bütçesini uzun uza- Adam hakkında yeniden adamların en dikkate diğeri vermiş. Kalp sektesinden öl- hazırlıklar tamamlanırııştır;,0,.s· 
195 000 k·1 M · d b' dıya tetkik etmiş ve masrafları k'b C 1 K d h b. l k d d ı l 30 da " , ·ı o, anısa, a ır ta ı at açı mıştır. en isine i tiyar ır mira ay te aü Ü üğü an aşı mış.. ma günü saat 17, . b.118.sı· 
milyon kilo satış olmuştur. çok gördüğünden itirazda bu- muallim süsü veren adam, idi. Altmış yaşında olan bu ihtiyar adam kendisine ha· lar ve sipariş atölyesı 1 pılı1' 

Ay sonuna kadar tütün re- lunmuştur. · k . · yı ı ayni zamanda değildir. Bıra- adam şimdiye adar kumar yatında bir kere kazandıran nın açılma merasımı . f8i 
lcoltesinin tamamen satılmış hiç tütün kalmıyacağı anlaşı- kacağını vaadettiği s~rveti de nedir bilmediğini, hatta iskanı- usulü bulll\ak için çalışırken caktır. Merasime vah 
olacaA-ı ve müstahsil elinde lıyor. yoktur. mil bile oynamadığını söylü- ömrünü tüketmişti.. Güleç reislik edecektir· 


