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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 
ile şartlan: Seneliği 700, nltı aylığı 400 kuru~ 

L.ı Resmi ilanlar için: 1nnrif cemiyeti iliinat 
tosuna rnümcaat edilmelidir. 
~~~la~ idarehanede kararlaştırı~r e!liii.ı~~;Jf'S~ 
~dığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Almanlar 
Kereste talaşlarından ev 

yapmak usulünü bulmuşlar 
ve derhal tecrübelere baş. 
lamış lardır. 
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ad r i d mevki kumandan-' za· şarkta' Fransa, Uluslar 
1 Mühim hadiseler 

lığı binasile devlet şôra M:.~:f.;~ı~:!:~~~u!v.ı- sosyetesine bağlı 
• 

Si sarayı yanıyor 
tilA c ler şehre gir·ş p ogn-a 
r. Sivil er, bir ay sonra şehre 

ını zı lıyo -
g· re bilecekler 

lerin elinde bulunduğunu söy
lemiştir. 

General, Madrid'dl' bulunan 
ve hala çarpışmakta o1an Mi
lis kuwctleriain, ihtilfıl oı du
sunun daimi ateşi a!tında ol
duğunu ilave ry!emiştir. 

Geııan mcvkiind" dü;;ürü· 

len Milis tayynr &i p'!ctbrrn-

dan biri sağ ka!u.ış 

edilmiştir. 
--caa · c • c;:n..--

m 
Müdafaa komileai 

isini bitirdi 
.J> 

lerinin Çin ordusuna karşı 
açtığı ateş, Pekin siyasal ma· 
hafilinde derin akisler uyan
dırmıştır. Mongol ve Mançuri 
hudutlarının derhal kapatıl
ması, uzak şarkta mühim 
hadiselerin zuhuruna bir ala
met şeklinde tefsir edilmek
tedir. 

\.. .J 

Tayyare pi-
yangosu 

lzmir'den kimler 
kazandı 

fstanbul 12 ( Hususi ) 
Tayyare piyangosu keşidesine 
bugün de devam olunacaktır. 
Dün kazanan numaralan bil
diriyorum. 

M. (Ivon delboş) meçhul asker 
abidesi önünde neler söyledi 

İvon Delboş gazetecilerle konuşngor 
Paris 12 (Radyo) - Müta· nazırlar ve bütün sefirlerle 

rekenin yıldönümü münasebe- ateşe milterler, Mareşaller ve 
tile dün büyük şerı\ikler ya- eski muharipler tören yerine 
p1lmıştır. Yirmi bin kız ve geldiler. 

s· .Jspanyol Milisleri 
1i Paris 12 (Radyo) - Mad- dır. En evvel, Fas orduları 

Londra, 12 (Radyo) - im
paratorluk müdafaa komitesi, 
müzakerelerini bitirmiş ve Fi
listin ahvalini tetkik eylemek 
üzere ilkbaharda tekrar top· 
lanmağa karar vermiştir. 

944 Numara 
15000 lira 

9260 Numara 
12,000 lira erkek talebe, askeri bir yü- Reisicumhur M. Lebrun, 

rüşle meçhul asker abidesi meçhul asker abidesine yak· 
jt ~. rnevki kumandanlığı bi- ve sonra diğer kıtaat sıra ile 

11 lqSıle devlet şurası sarayı gireceklerdir. Siviller ancak 
ıı j t aftan yanıyor. 12 tulumba bir ay ~onra şehire gir'ebile-

! dallRını söndürmekle meşğul- ceklerdır. 
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~r. D.~vlet şurası sarayında Paris, 12 (Rad~o) - Ge-
d k tnuhim evrak yanmakta- neral Uarola, bugun radyoda 
.rr. ihtilalciler, Madrid'e gi· bir söylev vermiş ve Madri-
' Programım hazırlamakta- din; artık tamamen ihtilalci· 

lngilteie~·Porteki· 
~eyardim edecek 
~am !kamarasında M. (Eden) 

. ~bazı suallerle karsılaştı ...... ___ _.,_ ---
--:J tısında Hariciye Nazırı M. E:

lo Lord Eden 
~ ndra 12 (Radyo)- Avam 

lb~tasınm bugünkü toplan· 

den' e bazı sualler sorulmuştur. 

Bu -S;aller ara'"Smda~ ispanya 

rıtarafından Portekize tecavüz 

edildiği takdirde lngiltcre 'nin 

ne yapacağı sorgusu da var
dır. M. Eden, böyle bir hal 

karşısında, lngiltere'nin kayıt· 
sız ve şartsız Portekiz'e yar· 

dını etmek mecburiyetinde bu
lunduğunu söy leıniştir. 

M. Eden, ispanya ihtilalcile

rinin, esirleri iade ttmeğe mu· 

vnfakat ettiğini de bildirmiştir. 

- ··---
ondra'da 

Kıy af et kanunu 
Londra, 12 (Radyo) - Ye· 

ni kanun, siyasal üniforma 

giyilmesini, yan aşkeri tcşek· 

kili erin kurulma~ı ve umumi 

toplantılarla geçit resimlerin

de silah taşınmasını yasak 

dmiştir. Bu kanun nizamın 

muhafazası için zabıtaya mü· 
him selahiyetler vermiştir. Ge
çit resimlerini yasak edilme
sini, zabıta iıtiyebilir. 

-Yunanistan' da 
zelzele oldu 
Atina 12 (Radyo} - Dün ı 

ve evvelki gün Halkidikya 

3150 34838 Numaralar 
2000 lira 

33932· numara 
1000 lira kazanmışlardır. 

500 Lira kazananlar 
1089 3956 15336 15893 17371 
/Devamı 4 üncü sahi/ede J 
yarım adasında vuku bulan 
zelzelelerden halk fevkalade 
korkmuştur. Nüfusca zayiat 
olmamıştır. 

----------------·--.. .... --.;...... ______ __ 
Mısır hükômeti 
Hicazla

1
j anlaştı 

önüne kadar gelmişler ve çe· laşarak rüku ettikten sonra 
lenkler koymuşlardır. Bu sıra- muzikalar, on dakika matem 
da, Paris'e gelen eski müt- havasını çaldılar. Bundan sonra 
tefikler askeri hey' etleri de iki dakika sükilt edilmif ve 
gelmişlerdir. Saat 11 de baş bir alay güvercinler uçurulmuş, 
bakan Leon Blum ile diğer (Devamı 4 üncü sahifede) 

~~~-- ----~~··~··~~ ... ·------------
Viyana konf er an-
sı bugün bitiyor 

----~-------------üç devlet, Tuna ve Uluslar sos-
yetesinin ıslahını kabul ettiler 

Uzlaşmam edes. nde mühim Viyana, !2 (Radyo)- ltal- bir tebliğ neşredecektir . 
ya, Macarıstan ve Avusturya ---~---

Ve giz i mesele er vardır hariciye nazırları arasındaki G. Metaksas 
konf~rans, bugün öğleden 

lbnissuud çocuklarile bir arada 
Kahire, 12 (Radyo) - Mı- ma muahedesini Hicaz kralı 

sır ile Hicazı alakadar eden lbnissuud'a imzalatmak üzere 
bazı mes' eleler hakkında iki buradan hareket etmiştir. Mua· 
hükumet uzlaşmıştır. Hariciye hede de mühim ve gizli mes' e 
nezareti müsteşarı, yeni uzlaş· leler vardır. 

sonra bitecektir. 
İtalya hariciye nazırı Kont 

Ciyano zevcesi kontes Eda ile 
birlikte yarın Budapeşte'ye 
hareket edecekcir. 

Söylendiğine göre, üç dev-

let arasında Tuna mes' elesi 
ile uluslar sosyetesınin ıslahı 

noktasında tam bir itilaf ha· 
sıl olmuştur. Viyana hariciye 
nezareti, akşam üzeri resmi 

M. Antenesko 
Erkanı harbiye reis
lerine ziyafet verdi 

Bükreş, 12 (Radyo) - Ro· 

manya hariciye nazırı M. An

tonesko, burada bulunmakta 

olan Türkiye erkanı harbiyei 

umumiye reisi Mareşal Fevzi 

Çakmak ile Yugoslavya ve 

Yunanistan erkanı harbiyei 

umumiye reisleri general Iliç 

ve general Papago şereflerine 

mükellef bir ziyafet vermi~tir. 

Resmo'da bir söy· 
lev verdi 

General Melaksas 
Atina, 12 (Radyo) - Yu-

nan başbakanı General Me
taksas, Resmo' da bir söylev 
{Devamı 4 iirı cü sahi/ede/ 
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- 32 - Çeviren: Fethi Y, Eralp 
Deminki gioi kapım hafifçe 

wruldu. 
Sürgüleri çektim ve kapıyı 

açtım. 

Grezoriska içeri girdi Bana 
hiçbir ıey dememişti. 

Kapıyı tekrar kapayarak 
ıürgülerini sürdüm. 

Gregoriska bir an ıessiı ve 
hareketsiz kaldı. 

Sonra bizi .korkutacak, teh
dit edecek hiçbir tehlikeni.ı 
olmadıA'Jna emin olarak od~
nm ortaama ilerledi. 

Orada bulunan bir iskem
leyi alarak bana getirdi. 

Oturdum! 
Hayır bu hareketime otur· 

mak demekten ziyade çöktüm 
diyeceğim. 

Heyecan icinde idim. Merak 
ediyordum. 

Ona: 

- Ne var ne oluyor? 
Diye sordum. O cevap 

verdi: 

- Hayatın şimdiki yapa-
pacağımız konuşmalara bağlı. 

Onun elini yoklamıştım. 
Titremem artmıştı. 
Tıpkı yeni, ille olarak bu]u .. 

şan iıılclar gibi! 

Elimi dudaldanna götürdü. 
Gözleri ile benden yaptığı bu 
iı için af diliyordu. 

Ben hiçbir harekette bulun
madım. Yalnız başımı önüme 
eğmekle mukabele etmiıtim. 

Ve ona bu hareketimle 
"Serbeıt,, olduğunu anlatmak 
istemiştim. 

Bana tatlı sesile: 
- Sizi seviyorum! 
Detti: Ve ilave etti: 
- Siz de beni seviyormu

sunuz? 

- Evet. 
Elini alnında gezdirerek de· 

rin bir nefes aldı. 
- Beni takip etırıekten çe

kinmeuinb: detil mi? 
- Sizi her yerde takibe 

hazın mi 

- Maklad11nı anlamıpınız
dır. Zira ancak buradan kaç

. makla mes'ut olabileceğiz. 
- Obl Evet, evet hemen 

kaçalım. 

Diye haykırdım. 
Deminki titreldilcla ona ya· 

naşbm. 

Bana: 
- Size sizi sevdiğimi çok

tauberi söylememiştim. Çeki
niyordum. 

istediğim şey aşkınızın ha· 
kiki olması idi. 

Gene istiyordum ki hiçbir 

engel bizim aşkımızı bozama· 
sındı. 

Zenginim. 
Hem pek çok ... 
Fakat ıu noktadan: 
.. Çok topraklarım, sürüle.· 

rim-ve adamlanm var. 
İşte bunları "Hango,, ma· 

naatınna bir milyona sattım. 
Bir kısmını albn verdiler. 

Bir milyon yeter mi? 
Onun ellerini yakaladım ve: 
- Grigoriıka, yalnız senin 

aıkm bana yeteri 
Dedim. 
- O halde dinle: Yarın 

işlerimi tamamlamak üzere 
(Hango) manubrma gidece
ğim. 

Bana hazır atlan bulun\..i • 
racaklar. Saat dokuzdan iti·I 
\aren ve ptodan yüz adım 
kadar ileride saklı olarak! 

Yemekten aonra aen her 
gilnkü gibi ıııtını söndüre· 
ceksin. 

Ben gene bu günkü gibi 
ıenin yanına gelecekim .. 

Fakat yarın, bu günkü gibi 
yalnız çıkacağıma, beraber 
çıkarak bahçeye atların yam· 
na varacağız. 

Sonra onlara binip yarın· 
dan sonraya kadar· en az 
otuz fersah yapmış bulunaca· 
ğız. 

- Oh ondan sonra aerbes· 
tiz değil mi? 

- Evvet sevgilim! 
Gregoriska beni kollan ara· 

sına aldı. Dudaklarımız birbi-
rine kavuşmuştu. 

Oh 1.. 
Onundum. Herşeyinlei bütün 

kalbim ve bütün aşkımla .. 
Bana bir aralık . 
- Sen bir "Peri,, gibilin 

demişti • 
• •• 

Hiçbir an gözlerimi kapa· 
madan geceyi geçirdim. 

Gregoriska ite naııl kaçaca· 
ğımızı gözlerinin önünde can· 
landırıp duruyordum. Tıpkı 
Kostaki tarafından kaçınldığntı 
gibi .. 

Fakat bu seferki kaçınlışım 
korku içinde değil.. Sevinç ve 
neş' e içinde .. 

Gün geldi. 
Yemek vakti salona indim. 
Kcstakinin beni selamlayı· 

~ıında bir başkalık sezmiştim. 
Tebessümü çok manalı idi. 

Prenses gene eskisi gibi şen 
idi. Y emele esnasında Grego· 
riska hayvanları hazırlamaları 
için emir verdi. 

KostaKı onun bu emirleri· 
nin farkında dekilmiş gibi 
ıöründü. 

Saat onbire doğru Grego· 
riıka bizden ayrılırken anne· 
sine ' geç gelirse merale etme
mesini söyledi. 

Dışarı çıktı. 
Kottaki onu gözleri ile oda· 

dan çıkıncaya kadar takip 
etti: Bu bakışlarda hiyanet 
seziliyordu. 

Gün geçiyordu. Projelerinizi 
hiç kimseye sezdirmemeğe 
çalışıyordum. 

Öğle yemeği [sessizlik için-
de geçti: Kostaki pek seyrek 
konuıuyordu. 

Kendi dilleri ile annesine 
birkaç cümle söylemişti. 

Onları anlamadığım halde 
korktum, titredim. 

Odama çıkacağım zaman 
prensea adeti veçhile beni 
kucakladı. Ve sekiz gün önce 
söylediği sözü tekrar etti: 

- Kostaki seni seviyor! 
Bu sözü işitince sanki bü

büyük bir felaketle karşılaşmış 
gibi olmuştum. 

Odama vardığım zaman bu 
cümle kulaklarımda akisler 
yapıyordu: "Kostaki seni se
viyor!,, 

Oh!, Kostaki'nin aşkı!. 
Grigoriska onun aşkının 

ölüm olduğunu bana söyleme
miş mi idil. 

Evet Kostaki'nin aşkı ölüm 
demekti. 
Akşamın yedisine doğru 

hava kararmağa başlamıştı .. 
Gece oluyordu. Kostaki' nin 
bahçeden geçtiğini gördüm. 
Kafasını benim pencereı in 
tarafına çevirmişti. Beni göre
memesi için saklandım. 

- Arkası oar • 

{Ulusal Birlik) 

Alk'1.pon, şimdi I numaralı model oldu 

Dünyanın en zengin 
haydudu, Londra ha .. 
apishanesindedir. 

Meşhur haydutlar hayatlarını nasıl ge. 
çirdi/er ve nasıl geçirmektedirler. 

Adları dünyayı saran meş- rika' dan Avrupa'ya geçerek 
hur haydutlar, ve caniler var- bütün dünyada meşhur olan 
dır. Bunların ekserisi suçlarım tayyareci miralay Lindberg'in 
ya bütün hayatları ile öderler ismile birleşen b u haydut, en 
yahut ta hayatlarının büyük tüyler ürpertici bir cinayet 
bir kısmını hapishanelerde işlemişti: 
geçirirler. Tayyareci Lindberg'in 3 ya-

Bunların en meşhurlarını şındaki çocuğunu kaçırarak 
burada kısaca gözden geçi- öldüren Hauptman'ın muha· 
relim: kemesi tam bir sene sürdü. 

Amerikanın Ganster deni· Karar verildi, nakzedildi. Üze· 
len haydutları meşhurdur. rindeki şüpheı hazan fazla· 
Bunların da en meşhurdur. laştı. Bazaıı masum olduğu 
Bunların da en meşhuru Al ileri sürüldü. Tekrar muha
Kaponedir. keme edildi, tahkikat ilerletildi 

Bir zamanlar bütün dünya- ve en nihayet idama mahkum 
Alkaponenin haydutluklarını edildi. 
dehşetle dinliyordu. Bu hay· l~giltere, haydutları itibarile 
dut, en nihayet ele geçirildi pek fazla mehur değildir. Fa
ve müebbet hapse mahkum kat Leopold Harris ismindeki 
edildi. bir haydut İngiliz haydutları· 

Al Capone bugün Ameri- nın kralı unvanını alacak ka
ka'nın en azılı haydutlarının dar müthiş facialara amil ol· 
sürüldüğü "Şeytan adası" nda muş, birkaç kere kaçarak 
1 numaralı "Model hapisha· kurtulmuş, en nihayet yaka
ne,, de yaşamaktadır. Bir za· lanmıştır. 
manlar haydutların 1 numa- Leopold Harris bugün ha· 
ralısı olan Al Capone, şimdi pistedir ve cezası 1940 ağus-
1 numaralı model hapishane- tosunda bitecektir. 
de haydutların akibetine mo· Hapiste bulunan "Meşhur-
del oluyor. lar bir de kadın vardır ki, 

Son senelerde Amerika· kocasının yüzünden onun da 
nın en meşhur haydudu Haupt ismi büyük bir vak' aya karış
man' dı. Bu, henüz kulaklarda mış ve gene o yüzden hapse 
çınlamakta ve hatırlatılması 
için hiçbir izahta lüzum gös
termiyen bir isimdir. 

Bundan on sene evvel ilk 
defa olarak tayyare ile Ame-

girmiş;ir. 

Bu, Fransa' da büyük bir 
rezalet çıkaran ve sonra öle· 
rek arkasında hala çözülemi
( Devamı 4 üncü sahifede J 

~~~~--... -~ .... ~·------~~~~-
yeni seyrü sefer 

kanunu çıkıyor 
~~~--~------~~-

Dahiliye vekileti, kanunun 
projesini yakında kamu

taya verecektir 
1 
şünülmektedir. 

Hazırlanan kanunun adı, 

( Seyrü sefer yoHarı koruma 
kanunu ) dur. Buna nazaran, 

12 Teşrinisani 9'6 

Taarruz ihtimaline karşı 

Fransa, lsviçre hudud 
nu da tahkim ediyor 

Almanların bu def aBelçikadaJI 
değil, lsviçre üzerinden taat .. 
ruz etmeleri muhtemel imiş. 
İngilizce Niyuz Kronild ga

zetesi yazıyor: 
Fransız harbiye nazın Da

ladye meb'uslar meclisi ordu 
encümenini toplıyarak hüku· 
metin askeri mütehassısların 
tavsiyesi üzerine İsviçre hudu
dunun muhtelif kısımlarına bir 
tahkimat hattı inşa etmek üzere 
olduğunu bildirmiştir. 

Bu tertibat, meşhur Maqinot 
müdafaa hattının bir temadisi 
olmıyacaktır. Mesela Basle 
şehri karşısında düşen hava· 
linin muhtelif noktalarına mü
him tahkimat yapılacaktır. 
Buralardan bir Alman istilası 
mümkün görülebilmektedir. 

Maqinot hattı, Fransa'nın 
şark hududunda 250 mil uzun· 
lukta çelik ve betondan mü
rekkep uzun bir müdafaa ter
tibatıdır ki bunu tanzim etme
ğe yardım etmiş olan eski 
Fransız harbiye nazırı Maqinot 
adına izafe edilmiştir. 
İsviçre hududundan Lüksem

burg sınırlarına kadar uzanır. 
60 milyon lngiliz lirasına mal 

Pamuk istih
salih 

Gihan rekoltesi 26 
milyon 800 bin 

bal yadır 
Cihan pamuk istihsalatı, bu 

sene 26 milyon 800 bin bal
yadır. 

Memleketimizdeki istihsalat 
ise, geçen seneye nisbetle bu 
sene daha müsaiddir. Hüku
met, mensucat fabrikalarımızın 
ihtiyacını temin etmekle be
raber ihracatı da ziyadeleşti
recek bir vaziyetin husule 
gelmesi için lazım gelen ted· 
birleri ittihaz eylemiştir. 

olmuştur. Geçen sene bitaıİi" 
tir ve inşası altı seııe sürnıiiş· 
tür. Daimi surette askeri gar
nizonlarla muhafaza altındr 
dır. Geniş yeraltı kışlaları var 
dır. Bu kışlalara zehirli gaz., 
mermi işlemez. Tenvirat v~ 
yiyecek elektrikle temin edı· 
lir. Umumi harpte Alman °!" • 11 
duları Fransa'ya taarruz ıçı 
bitaraf Belçika' dan geçmişler 
idi. Yeni bir harp vukuu .ha: 
linde harbi umumide Belçıka 
nm uğradığı akıbete bu sefer 
lsviçrenin uğraması ve Fra~ 
sa'nm bu cihetten bir taarru 
karşılaşması ihtimal dahilinde 
görülüyor. Fransa'nın, ls~ç)re 
( Devamı3 üncü sahife".!,--

İzmir sulh hukuk mahkt' 
mesinden: 

Davacı Müşerref tarafındaP 
1 k" ·nde stanbulda Arnavut oyu d• 
Boğaziçi lisesinde son sınıfın t 
lzmirli Mısırlı oğlu Ahaıe 
aleyhine açılan alacak da~a' 

d onurr mn yapılan uruşması s d • 
da M. aleyhe gönderilen ~ 
vetiye bila tebliğ iade edilıı>if 
ve davetiyedeki mübaşir şer 

. ik•" 
hine nazaran M. aleyhın d r 
metgahı meçhul kalmış o.l,.. u eıı 
anlaşılmış olduğu.nd.a~ ıl~de 
tebligat ifa edıldığı h e• 
M. aleyh mahke°!~ye .~e~e~ 
miş ve davacı vekılı muşt 
gayri menkulleri kiraya verdi~ 
diğine ve kira paralarını ~ 
mamen kendisi_ alma~ığına be' 
müekkili hissesıne duşen . de 
kiyye 59 lirayı zimmetın }ıe 
alıkoymadı~ına ~air M. al;~,., 
yemin teklıf etmış olduğu ıt· 
ve duruşma günü olan 26- bt 
936tarihine müsadif perşe~.,. 
günü saatlOda Izmirde sulh bU. 
kuk mahkemesinde hazır t:' 

lunmasmı mübeyyin işbu y L. 

. l" k '}" n teı.r mm ı gıyap ararı ı ane 
liğ olunur. 

Nüfusumuzun, bir hayli za
mandanberi esaslı hareketler· 
de bulunması ve başka mem
leketlerden yurda gelen mu· 
hacirlerin çoğalması, seyri 

sefer talimatnamesini değiştir
mek ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu sebepten dolayı Dahiliye 
Vekaleti, şehirlerde halkm 
yürümesi lazım geldiğini gös
terecek ve umumi hareketi 
tesbit edecek şekilde yeni bir 
seyri sefer talimatnamesı ha· 
zırlamaktadır. Bu talimatname 
hazırlanırken, Dahiliye Veka· 
leti ile Nafıa Vekaleti arasın· 
da daimi temas husule gelerek 
yollarımızın korunmas.!_ da dü· 

kanunun istihdaf ettiği maksat 

seyrüseferi tanzim etmekle be

raber, yollarımızın da muha

fazası olduğuna göre, halkın 

daima yaya kaldırımlardan yü-I 

rümesi temin olunacak ve ağır 

yük taşıyan nakil vasıtalarının 

vaziyeti de ona nazaran tesbit 
edilecektir . 

Dahiliye Vekaleti, hazırla
makta olduğu kanunun pro
jesini yakında Kamulaya ve
recektir. 

--.. .. ...---~ 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~:~~~nd~alepçioğlu hanı 
*~~~~~~~~~~ 
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W.F.H. Van 
Der Zee . 

ijenu.. ·k· ·· 
yor. Hep seni düşünüyorum. Vapur &Centası 

Sana bu satırları dün gece 
yarısı herkes yattıktan sonra 
lambayı yakarak yazdım. O 

& Co. ~ ı on ı ı veya on uç 
~tında idim. ilk mektebi 
:ı... llıiş orta mektebe kaydol· 
"'f1Utn 

~ Q Ya~ tatil günlerinden is· 
· ederek ben, küçük karde· 
G~e teyzemle "B .... ,, gittik. 
Urılerim çok iyi geçiyor .. 

'it 1'anı istedeğim, aradığım 
~ı ~erdi. Burası: Bağ ve bah
,en hol yeşillik içine bürün· 
ş bir yer. 
Sık sık bağlara gitmek fır· 
~1 hulabiyordum. 

Yaşın verdiği çılgınlıkla 

~p e binip koşturmak, yarış 
~~~k ne kadar da hoş olu-

'<'l.aten eşek bulmakta güç-
Çekmezdim: Eşekleri bol 

Yerdi burası!. 

* b. *. 
oır •. b' b b· gun ır ağa çağrıldık. 
tden başka davetliler de 

ı. 

~rada kendime birkaç ar
~ aş ta buldum. Hepimiz 
~ ~~ı kişi olmuştuk. Bunlar· 
. .,, ırkaçı da kızdı.. Yaşla
"11~ h 
~I emen hemen denkti, 
~~rındaki fark pek ehemmi
~ 1 değildi. 
o~l! 

~d· Y?r, zıplıyor, sallanıyor, 
'% ırnıı~ çeşit çeşit eğlenceler 
O ~eşıt oyunlar buluyorduk. 
Yc~nüm çok iyi geçti. 
\il~ 1 arkadaşlar buluşum beni 

sevindirmişti . 

b k •*• aaş ~ bir gündü. 
\ gun düğün vardı. Tanı· 
&İt tırnızdan birinin düğünü!. 
' lltalık benden ktlçük bir 
tcrd~un yanıma yanaşbğmı 
~~ ~rn. Cebinden çıkardığı 

ııınış bir kağıdı uzatarak: 
~ 'B ( tt.ı· unu ..•.. ) ablam 

41, 

DCd' 
~ ı. 
cll'ıe 

t~ n hatırladım. Bu kız 
~~Rd:le~de davet edildiğimiz 
' b ~1• tanıştığım arkadaşlar· 
~ ırı idi . 

zaman içim çrpıyor ellerim 
titriyordu, 

Sen de bana yaz. 
Sakın ihmal etme olur mut 
Bana hemen cevap gön .. 

deri. 
* • • 

Allah allahl. 
Bu ne biçim mektuptu? 
Sonra aklıma geldi: 
işitmiştim: 
Bazen genç kızlar veya de· 

likanlılar birbirine aşk mek
tupları yazarlarmış. O mek
tuf)larda bir birlerini sevdik· 
!erini söylerlermiş. 

Mademki bana gelen bu 
mektupta da (sevgi) kelimesi 
vardı. O halde onun aşk 
mektubu olduğu muhakkaktı. 

Bana bu çeşitte ilk olarak 
gelen bu mektup aşk mektu· 
bu idi. 

Bunu anlayınca kendimde 
bir başkalık sezdim. O an· 
dan itibaren tuhaflaşmıştım. 
Sanki bu işi herkes biliyor· 
muş gibi geliyordu bana. 

Tenha bir yer aramak ve 
o kıza cevap yazmak lazımdı. 

Çünkü benden bunu isti· 
yordu. 

Aradığım yeri buldum: O 
taraflarda harap yalnız duvar
ları kalmış bir kulübe.. İşte 
burası bana ilk gelen aşk 
mektubuna cevap yazdığım 
yer oldu! .. 
Yazdığım şeyler şunlardı : 
" Benden cevap istiyorsun. 

işte ben de sana istediğin ce· 
vahı nerede yazıyorum biliyor 
musun? 
Yalnız dıvarları kalmış harap 

bir kulübede 1 11 

Fethi Y. Eralp 

Taarruz ihtima-
line· karşı 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"ANDALUSIAN" vapuru 2 

ikinci teşrinde gelip 5 ikin· 
ci teşrine kadar LOND
RA ve HULL için yük ala
caktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER-
POOL ve SWENSEA' dan 
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 navlunlardaki deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL 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 ROTTERDJ M, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

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. 

"GALİLEA" vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

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

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

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

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

"EXCAMBION,, transatlan· 
tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede· 
cektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

halen limanımızda olup DİEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

" SARDINA,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dİ
EPPE ve NORVEÇ limanla-' d .. k1dı açmadan önce dü· 

tt~~rn.. Bu kız Eniçin bana 
k ~d~ bu mektubu gönder· 
&· byacını duymuştu? 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
hududunu tahkime lüzum gör
mesi, diğer taraftan bitaraf 
lsviçre'nin silahlanmak mecbu
riyetinde kalması hep bu en· 
dişeden ileri gelmektedir. "VIKINGLAND " motörü 

• elyevm limanımızda olup 
it k·· 

~ltı oşeye çekilerek onu 
~ , ağa başladım. Mektubu· 
~S kelimelerle başlıyordu: 
ş evgili çocuk,, 
~ Cfırtnış tim. 
Q u ne demekti? 

ıJ. •na n· · b k'ld l · 'Ilı} ıçm u şe ı e utap 
~~~~~u? Hiç böyle yazılarla 

#\rica a başlanır mı idi? 
~S ~ını okudum: 

~ill~~ı ilk gördüğüm vakit 
~Y~ı· 1111• O andan itibaren 

'n .. l b k ' guze a ışların 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 
...... ı .: ' . . ..... . . ' -

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

ş· Türk Anonim Şirketi 
y ırketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Utrl~ pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
j~ık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

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

" GUNBORG " molörü 13 
2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve BAL TIK limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA11 vapuru 19 
2nci teşrinde MAL TA, MAR
SIL YA Vt! 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. 

Hanlardaki hareket tarihle-

-

- - -

-1 

12 Teşrinisani 936 
--.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii:;; 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin. 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Za if 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 

IKANDEMlR Oğlu 
'~~~mır~~~~ ... ~--~lllmmZ!llia--~ 
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 

• Mücellit 
Ali RIZA 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR· ı 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

~- ::~ .. ~ · ... ·: . .. . ·- . . : -Doktor 
Ali Agah 

S. A. HONGROISE DE NA
VIGATION DANUBIEN

NE-MARITIME 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü halen li
manımızda olup BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRA TİSLAVA, ViYANA ve 

L1NZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARI', iME 
ROUMAIN 
BUC.\REST 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylcrSokağı No. 68 

• TelefZ:!a 3452- --· 
GALAÇ aktarması BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA-
PEST, BRATISLAVA VIYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrindebekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

----------------------------------

~l 1 eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu-1 

l~i~f On No. 2211 ve 3067 
~lgraf adresi: Bayrak lzmir 

rile navlonlardaki değişiklik· 

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat iç in 
ikinci Kordonda FRA TELLi 

.. ..... 
KUrUf 

1 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 
( 

p ,. 

iirı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara_ bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

• . 

• 



Sahife 4 

Azerbaycanda yakalanan anti SOv
etlerden 150 kişi kurşuna dizildi 

(Maten) ve (Ekodepari) gazetelerinin verdikleri haberlere 
göre, yakalananların en çoğa yabancıdır 

Paris 12 (Radyo) - Maten gazetesi, Azerbaycan'da geniş mikyasta arbedeler olduğunu ve yapılan tcvkifat neticesinde 150 
ki~inin kurşuna dizildiğini haber vermektedir. 

Eko dö Pari gazetesi ise, bütün Rusya' da yabancıların kütle halinde tevkif edilmekte olduğunu yazıyoruz. Röyter ajansı da 
Rusya'da rejim aleyhinde tahrikat yapan ecnebi tebaalarından mürekkep olup tevkif olunanlar arasında mühim şahsiyetlerin 
bulunduğunu teyit etmekte, tevkifatın devam ettiğini ilave eylemektedir. .......... 
lngiltere-ltalya mii Bombayda başhyan _çar
zakereleri başladı pışmalar ~~yam edıyor 

---- Budisler, dün akşam bir ca-
ltalya hükômeti, Londradaki mi yakmak istemişler 

Sefirine talimat bile Vermiş Bombay 12 ( Radyo ) - kalkışmışlardır. Müslümanlar, 
Londra, 12 (Radyo) - f n· sefirine lazım gelen talimatı Bodislerle Müslümanlar ara· Bodislerin bu hareketi üzerine 

ailtere siyasal mahafili, lngil- vermiş, hariciye nazırı Kont sında başlı} an arbedeler de· Bodis mahallelerine hiicum 
tere ile ltalya arasında müza· Ciyano'nun Londra'ya gitme- vam ediyor. Bodisler, dün etmişler ve kanlı çarpışmalar-

ı akşam bir cami yakmağa da bulunmuşlardır. 
kereler başladığını haber ver- sini beklemeden, ngiltere ha- -------•• •-----------
mektedir. Bu habere göre, riciye nezaretile temasa baş-
ltalya hükumeti, Londra'daki lamıştı~. 

-----------~~·~•-.aıiı-----------

Kereste talaşların
dan ev yapıyorlar 
Almanyanın dört senelik pla
nında mühim tasarruflar var 
Berlin 12 (Radyo) - Alman· 

ya'nm, tatbik mevkiine koydu
tu dört senelik planda mühim 
tasarruflar tesbit edilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere ke
resteden çıkan talaşlarla ev 

yapmak metodu tecrübe edil
miş, hem elverişli ve hem de 
bu şekilde yapılacak . evlerin 
çok metin olduğu neticesine 
varılmıştır. Talaşlarla ev yap· 
mak tecrübelerine derhal baş· 
lanmıştır . 

isken derun • 
ışı 
• 

·-. -Vaziyet gayet müsaid bir 
şekil 

lstanbul 12 (Hususi)- isken· 
derun sancağı hakkında hüku-
rnetimizle Fransa'nın Ankara 
sefiri arasında başlıyan müza
kerelerin kat'i bir itilafa var· 

alıyor 
mak üzre olduğu ve Sancak 

ahalisinin gösterdiği temayüle 

göre hareket edilmekte bulun· 
duğu haber alınmıştır. ------------

T. Piyangosu IG. Metaksas , 
-/Ju~ıarafı 1 inci salıif ede- ( Baştara/ı 1 inci sahifede J 

22617 22936 23370 2612"4 28609 vermiş ve Yunan milletinin 
3t%0l 38500 38842 

150 lira kazananlar bundan sonra kendi nefsine 
831 985 1440 3023 5i76 güvenmesi lazımgeldiğini söy· 

5951 894 i 10500 12112 13669 liyerek tarihte misaller gös-
14336 15753 18789 19027 21948 termiş ve demiştir ki: 
22338 22533 23997 24084 25796 
30112 30263 30428 30551 31163 - Yunan milleti istiklalini 
326 .. l 34012 34078 34200 36258 kendi gayreti sayesinde ka-
36757 37587 37700 zanmıştır. Başkaları da belki 

100 lira kazananlar yardım etmiştir. Fakat en bü· 
15 1604 2149 2571 4148 

4236 5247 6993 9381 9910 yük gayret, kendimizden gel-
12017 ı 2086 13178 13-ı43 139:>7 miştir. Binaenaleyh, bundan 
14075 14790 15060 15484 15541 sonra, saadeti de, felaketi de 
16623 18384 20023 20702 21115 
21377 21449 23779 24956 21982 
27154 27240 27482 27789 28367 
28380 28440 29605 30857 30860 
30969 32862 32867 32887 32987 
33418 34638 35468 38143 38480 
38826 39384 39619 34622 

* • • 
12 bin lira kazanan 9260 

numaralı biletin hamilleri lz
rnir' de Karataşta Mimar Sinan 
sokağında 2 No. lu evde mu
kim Hayriye, Müfide, Bedriye 
ve Adiledir . 

Bunlardan başka daha İzmir
dt kazananlar da vardır. 

kendimizden bilmeliyiz. 
Yunan milleti, yalmz ha-

ncı mes' eleler ıçın de
ğil, en çok dahili ittihad ve 
inkişaf için de sonderece dik
katlı olmalıdır. Unutmamalıyız 

ki, Yunan milleti, her ne za· 
man hareket etti ise büyük 
eserler vücuda getirmiştir. Size 
söz veriyorum ki, eski zaman
lar bir daha avdet etmiyecek
tir. Biz kuvvetli olursak, iti
barımız ve dostlarımız o kadar 

Filistin 
itıraz 

Arapları 
ettiler ---..,.....----·--

Araplar, İngiliz tahkik heyetile 
münasebet tesisini istemiyorlar 

Kudüs 12 (Radyo) - Fi
listin ahvalini tahkik etmek 
üzere gelen krallık hey' eti, 
yahudi muhacirlerinin kabu
lüne devam etmekte olduğun· 

dan, Arap komitesioin itiraz
larile karşılaşmıştır. Araplar, 
fahkik hey' etile hiçbir müna
sebet tesis etmek istememek
tedirler. 

----------·--·~·~.._.~----------

Al manyadaişsizli k 
Berlin, 12 (Radyo) - Bugün. çıkan resmi bir tebliğde, Al

manya'da işsizlerin azalmakta olduğu kaydedilmiş ve halen, 
en çöğu harp malulü olmak üzere Almanya' da bir milyon ışsız 
kaldığı bildirilmiştir. 

lsveç'te 
Karlar altında kal
maktan kurtulan 

köyler 
Oslo 12 (Radyo) - Raven 

dağlarından büyük parçalar 
k~r düşmüş ve birçok köyle· 
ri kapamıştır. Köylüler, vak
tinde davrandıkları için kar· 
]arın altında kalmak f elake
tinden kurtulabilmişlerdir. ----·---
Çekoslovakya 
Alman'lara imtiyaz . 

ver mı yor 
Prag, 12 (Radyo) - Bugün 

toplanan parlamentoda Çekos
lovakya başbakanı M. Milan 
Hodza, Çekoslovakya' daki Al
man'lar için hiçbir zaman 
hukuki ve idari imtiyazlar 
kabul edilemiyeceğini beyan 
eylemiştir. 

~------~--Hf>-----

Zeriyat 
Yolunda devam 

ediyor 
Ziraat idaresine gelen ra

porlardan anlaşıldığına faöre, 
son ·günlerde yağan yağmur
lardan istifade eden köylü, 
kışlık zeriyatına büyük bir 
ehemmiyet vermiştir. Zeriyat 
cetvelleri busene ekilen mah-

Fransa 
Uluslar sosyetesine 

bağlı1ır 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 
merasim nihayet verilmiştir. 
Bunu müteakip, geçid resmi 
başlamış ve saatlarca devam 
eylemiştir. Reisicumhur M. 
Lebrun, başbakan, nazırlar ve 
bütün halk, askeri hararetli 
surette alkışlamıştır. 

Hariciye Nazırı M. fvon Del· 
boş, meçhul asker abidesi önün 
de bir söylev vermiş ve ez· 
cümle demiştir ki : 

- Umumi harpte ölenleri 
hatırdan çıkarmamakla sulha 
hizmet etmiş oluruz. Yeni ne
sil, bundan ibret alacak ve 
umumi harp günlerinde F ran
sa' nın maruz kaldığı felaketleri 
ancak bu suretle~ anlıyabile· 
cektir . 

Fransa, tehlikede bulunan 
sulhü korumak için Uluslar 
sosyetesine bağlı kalmağı ve 
bu müesseseye yardım etmeği 
vazife bilir.: Biz, sulhü seven 
bütün devletlerin bu noktada 
toplanmalarını ve ahara teca
vüz fikrile müşterek bir halde 
mücadeleye girismelerini da-
vet ederiz. Büyük, küçük bü
tün devletler, sulhü korumağa 
çalışmalıdırlar. 

tulatın, geçen seneye nispeten 
daha mebzul olduiunu iÖs· 
termektedir. 

Y anya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
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• 
Kirya irini, Frosininin Muh-

tara ·karşı ~bir sevgi bes-
lediğini anlamıştı 

paşa çok ezildi. Senin güzel· Kirya irini, genç kadının d~ 
liğine, senin nezaketine adeta Muhtar'a karşı derin bir meyıl 
hayran oldu . beslediğini anladı. 

- Haydi canım sende .. Ha- Frosini'de, birdenbire ço~ 
remlerinde kadın mı yok? Ki- çok ileri gittiğini, büyük bır 
riya Vasiliki'nin güzelliği meş· ihtiyatsızlıkta bulunduğunu aır 
hur değil mi? ladı. Soğukkanlılığını muha· 

- Ycnlışın var Frosu .. Çün· fazaya çalışarak: .. 
kü Kiriya Vasiliki'yi ve seni - Paşanın hüsnü teveccLI' 
görenler seni ondan pek çok hü ve kibarlığı iktizası olsB 
güzel bulmaktadır. gerektir! Dedi. Fakat bence, 

- Yapma canım. Haydi Va- bir insan bu Türk'lerden gii· 
siliki böyle olsun. Muhtar pa· 
şanın zevcesi var da kimbilir 
ne kadar güzeldir? Haremler· 
deki güzeller hiçbir yerde 
bulunmaz. 

Yanlışın var. Muhtar 
paşa evlidir amma.. Karısı 
senin sandığın kadar güzel 
değildir. Ne ise canım .. Muh
tar paşa dün buraya geldi, 
lüzumlu lüznmsuz senden hah-
settiği, her sözünden senin 

onun aklından hiç çıkmadığını 
gösterıyordu. 

- Doğru mu söylüyorsun? 
Frosini bu sözleri o kadar 

bariz bir sevinçle söyledi ki ------Turan 
Deniz kazası taf. 

silatı 
Karşıyaka'da Turan'da otu

ran Romanya gaz şirketi mü
dürü Türk tcbeasından Kamil 
Krespin'in birbuçuk yaşındaki 
kızı Sofin'in denize düşerek 
boğulduğunu dünkü sa.yımızda 
yazmıştık. Bu feci boğulma 
vak' ası şöyle olmuştur: 

Kamil Krespin'in karısı Ma· 
delen, yanında üç çocuğu ol-
duğu halde Menemen cadde
sinde anası Annajire'nin otur· 
duğu 243 numaralı eve git· 
miştir. Madelen, orada köfte 
kızartmak için deniz cihetinde 

:bulunan mutfağa geçmiş, ço
cuklarını salonda bırakmıştır. 

Bir aralık kızarttığı köfteleri, 
içeriye götürdüğü sırada kızı 

1,5 yaşındaki Sofi, kimseye 
görünmeden deniz tarafındaki 
geniş avluya çıkmış ve deniz 

iki gün evelki sayımızda 
Matmazel Jülyet Kohen' e aid 
bir hakaret davası kaydetmiş 
ve Matmazel'in üç günlük mah
kumiyetinin tecil olunduğunu 
yazmıştık. 

kenarında gezinmeğe başla
mıştır. 

Avlunun etrafında korkuluk 
duvarı v,._ demir parmaklık 

yoktur. Onun için kızcağız, 
nasılsa denize düşmüş ve çır-

pına çırpına boğulmuştur. Ne
den sonra anası Madelen, kı-
zı Sofi' nin ortada olmadığının 
{arkına varmış ve kardeşle
ı inden avluya çıktığını öğre
nince gidip bakmış, avluda 
göremediği kızını, dalgalar 
arasında görmüş, derhal tu
lup çıkarmışsa da o sırada 
kız ölmüş bulunuyordu. Ha
d ise tahkikatına müddeiumu
mi muavini Orhan Köni tara· 
fından devam edilmektedir. 
Hadisede kızın anası Made
leıı 'in dikkatsizliği görülmüştür. 

zelliğini gizlemelidir. Sonra ne 
olacağını bilmeyiz ki?. 

- Böyle düşünmekte hak· 
sızsın F rosini! Çünkü Muhtar 
paşa, büsbütün başka bir 
gençtir. Sen onu henüz bilnıi· 
yorsun.. Eğer bu akşam bU' 
raya gelirse bu fırsattan istİ' 
fade ederek bu genç ve güzel 
Türk'ü yakından tanımaklığıf18 

yardım edeceğimi 
Kirya irini bunları söy]erketl 

gülüyordu. Frosini buna dik· 
kat etmedi. irini penceredell 
caddeden bakarak: 

- Çok tuhaf.. Dedi. Ha1.j 
gelmedi. Yoksa bugün gelJ111

' 

yecek mi?. . 
Frosini bu sözlere gene bıt 

ihtiyatsızlığa mukabele etti: 
- Ne yazık?. Dedi. Bugiill· 

Buraya gelmiş olduğuma gört• 
paşa ile konuşmak kolay ola· 
caktıl 

-.:ı Ve içinden de: 
( Arkası var L,._,., 

Vilayet 
Sıhhat L meclisi ditfl 

toplandı 
Vilayet umumi sağlık ınec· 

lisi, dün saat 11 de sıhhat "e 
içtimai muavenet müdürlüğ~~ 
de vali Fazlı Güleç'in reislı. 
altında toplanmış, vilaye~ı~ 
sağlık işleri üzerinde göroş 
müştür. 

------~ Alkapon, şimdi btf 

numaralı model o/Jıt 
f Baştara/ı 2 inci sahifede~i 

1. ev 
yen bir sır bırakan ma ıY 
Staviskinin karısıdır. ·ıe 

Arlette Staviski, hadise~,. 
alakadar görülmüş ve ın° ~i· 
kemeye başlamak için tabd•' 
katın neticesi alınıncaya ka .11 

d. efl1 
hapiste kalmıştır. Ha .ı.s iiŞ 
tahkikatı tam bir sene su~e· 
ve ancak geçenlerde muh8

8111
, 

meye başlanılmış ve nıad 
1 

rı 
mahküm olduğu halde suç 

9 

bulunmadığın afedilmiştir. "' 
1 ·ı 'd 'b" '"k h'' ngı tere e en ' uyu ,, '5' 

dutların bulunduğu bir h3P
1

11
• 

hane vardır. Dünyanın en ı~ıı· 
gin mahpusu da burada 
lunmaktadır . J rj· 
Bir zamanlar 30 milyon cıı· 

liz liralık bir adam olan Jflil' 
rence Hatry ismindeki b~ ·fljS 
yoner iflas etmiş ve hifelı 1 r· 
yüzünden mahkum ofınuşttJ,tı· 

1929 da 14 sene hapse [11 dl' 
kum olan Harty yedi sene~ 
ha mahpus hayatı yaş1Y8 tJ)I' 
tır. Bugün, elinde kalan 101 

lınuan kepdisine ancak ' 
5 şili~elir gelmektedir· 


