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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Meçhul tahtelbahir 
lngiliz nakliye/erine de 
saldırmağa ve zarar ver. 
meğe baf ladı. 

Yıl : 4 - No : 1096 Telefon: 2776 - Cuma - 3 Eyliil 1937 Fiati (100) Para 
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lngiltere, Amerika Şark Meselesine Ka~şıyorlar Mı? 
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Akd • d b •• t Başvekilimiz enJZ e aş gos e- Sayın G.lsmet lnönü 

ren son hadl.seler 9 Eylülde lzmire 
gelecektir 

~ngiltere donanmcisının ispanyol su
~ ~ larındaki filosu takviye edilecek 

Toplantı, öğleden sonra da 
devam etmiştir. Söylendiğine 
göre, bu mecliste, Akdenizde
ki vaziyetle Çin·Japon muha
rebeleri etrafında müzakereler 
olmuştur. 

Amerika hariciye nazı
rının kanaatı 

--·-· Bütün mil~tler, ekonomik meseı 
lelerin de fedakarlık yapmalı imi 

Vaşington 3 (Radyo)- Ame-
rika Hariciye Nazırı B. Korver 

Hol, üç aydanberi Amerika
nin sulh için gösterdiği mesai 
hakkmda uzun beyanatta bu
lunmuş ve ezcümle demiştir 
ki : 

- Milletler, rahat ve harp
sız yaşamak isterlersa, ekono
mik mes'elelerdc biraz feda· 
karlık etmelidirler. Eskiden 

hı 

içtimadan sonra çıkan res· 
mi bir. tebliğte, İspanyol su
larında bulunan ' lngiliz filo· 
sunun takviyesine karar veril
diği bildiriliyor. 

f stanbul, 3 (Hususi) - Baş· 
vekilimiz ismet İnönü, Dokuz 
Eyliil lzmirin kurtuluş bayra-

her tarafa mal sarfeden birçok 
devletler vardır ki, bugün ~üç 
halle ihracat yapabiliyorlar. ~· 

•• 
p· 

r 
ır Bay Eden 

Londra, 3 (Radyo) - Meç
hul denizaltı gemileri tarafın
dan Akdenizde yapılan taar

ruzlar etrafında konuşmak ve 

bir çare bulmak üzere Akde· 
iliz devletlerinin Cenevrede 
hususi bir konferans akdetme
leri hakkında Fransanın yap· 
tığı teklif lngilterece de mu
Vafık görülmüştür. Maamafih, 
bu haber, Roma mahafilince 

, tekzip edilmekte, Bay Edenin, 

makamında 
böyle bir teklifi karşısında 
red cevabı verdiği bildiril
mektedir. 

Londra, 3 (Radyo) - İn· 
giltere Hariciye Nezaretinde 
Hariciye Naıarı B. Edenin 
makamında mühim bir top· 
Jantı olmuştur. Bu toplantıda 
Bahriye Nazırı Dük Koper ile 
Dominyonlar Nazırı ve Harbi
ye Nazırı Lord Belisa hazır 

bulunmuşlardır. 

Araplar logiliz kon1ise· 
rini öldüreceklerdi 

~· ~nor Vaşop, ç;..dırında bulun· 
i~ "ıadığından ölümden~kurtuldu 

Sir Artur Vaşop 
b- Kudüs 3 (Radyo) - Dün 
"it arbede daha çıkarmışlar 
~ayfanın cenubunda kurul-

8. Mazarik 
Ôlmek ü~eredir 

f ~ l>rag, 3 (Radyo) - Çekos· 
~· ~ "akya cumhuriyetinin banisi 

~ sabık reisicumhur profesör 
&ıarik, ölmek üzeredir. 

b ~eisicumhur Bay Benes ve 
~ ahekil Bay Milan Hodza, 
~anın başında bulunuyorlar. 

~ •• tof es ör Mazarik, halen 87 
""ltndadır. 

\ "ilay Mazarikin oğlu, Londra
tı buraya gelmiıtir. 

muş olan İngiliz fevkalade 
komiseri Sir Artor Vaşopun 
çadırına ateş açmışlardır. 

Fevkalade komiser, bu es· 

nada çadırda bulunmadığın· 

dan kurtulmuş ve fak at çadı· 

rın muhafızlarından bir polis 
öldürülmüştür. --····----Bank dö Frans 
İskontoyu indirdi 
Paris 3 (Radyo) - Bank 

dö Frans, iskontoyu 4 den üç 
buçuğa indirmiştir. 

---···-·- --
Telgraf Ajansları 

direktörleri 
Belgrad, 2 (A.A.) - Müt

tefik Telgraf Ajansları direk· 

törleri dün Oplentza gitmiş

lerdir. Direktörler orada kral 
Aleksandrın mezarına çelenk 
koymuşlardır. 

Beynelmilel Ajans mümes
sileri Oplenatz mezarlığını ve 
krala aid malikane ve şatoyu 
ziyaret ettikten sonra Avala 
Ajansı direktörü B. Petroviç 
tarafından şehrin bir lokanta· 
sında şereflerine verilen bir 
öğle ziyafetinde bulunmuş· 

lardır. 

lspanyol sularına gönderile· 
cek olan lngiliz harp gemile
rinin bir kısmı, halen Yunan 
sularında bulunmakta olan fi. 
lodan tefrik edilecektir. ---·---

Fuarda 
Yabancı pavi

yonlari ziyaret 
Vali B. Fazlı Güleç ve Be

lediye reisi Dr. B. Behçet Uz, 
dün öğleden evel fuar saha
sında Sovyet Rusya, lngiltere 
ve Yunanistan paviyonlarını 

ziyaret etmişlerdir. Bu pavi

yonlarda Sovyet, İngiliz ve 

Yunan konsolosları tarafından 

karşılanan Vali ve Belediye 

reisi, paviyonları gezmişler ve 
konsoloslarla samimi hasbıhal
lerde bulunmuşlardır. 

mında bulunmak ve bu büyük 
günü lzmirlilerle beraber ge· 
çirmek üzere önümüzdek Pa
zartesi günü buradan lzmire 
hareket edeceklerdir. 

Başvekilimizin refakatinde 
kimlerin bulunacakları henüz 
malum değildir. 

lstanbul, 3 (Hususi) - Baş-

vekilimiz General ismet lnö
nünün, lzmirden sonra Nazil
liyi teşrif etmeleri muhtemeldir. 

Başvekilimiz, İzmirde üç gün 
kadar kalacaklar ve bundan 
bilistifade bazı mühim tedkik· 
lerde bulunacaklardır. 

Nafıa Vekili 
lstanbula vardı 

lstanbul, 3 (Hususi)-Nafıa 
Vekili B. Ali Çctinkaya, bazı 

işler için bugün Ankaradan 
buraya gelmiştir. 

----------.--··~-.----~------

33 ncii parlamen
tolar konferansı 

---~-------~-

Pariste faaliyete başladı. Bu yüz
den bir de hadise cıktı .. • 

Fransız Parlamento binası 
Paris 3 (Radyo) - Beynel- içtimada hadise çıkarılmama

milel parlamentolar konferan- sını istemiştir. 
sının 33 üncü içtimaı Lüksem- Paris, 3 (Radyo) - Beynel· 
burg sarayında başlamıştır. Bu milel parlamentolar konferansı 

bugün de devam edecektir. 
esnada bir hadise çıkmış ve Dünkü celsede söz alan ln-
Valaosiyaya mensup bir mebus giliz delegesi, gümrük duvar· 
ltalyan ve Alman müdahale- larının, bütün dünyadan kal· 
ıinden şikayet etmiştir. dırılması lazımgcldiğini ileri 

Konferanı reiıi B. Janene, sürmüştür. 

______ .._..~ .... __. _______ _ 
Japon taarruzları umu

mi bir hal almıştır 
Çinlilerin mukavemetine rağmen Japon.

1 
lar bazı yerlerde ilerlediler 

Şanghay 3 (Radyo) - Ja- Çin Hariciye Nezareti na-
pon kuvvetleri, Vozong cep· mına söz söylemeğe selahi· 
hesinde şiddetli bir harp yettar bir zat Çin-Sovyet mi· 
açmışlardır. sakının harp levazımı itasın11 

Son gelen haberler, Vozong müteallik gizli maddeleri ihti
şehri, bAJtan bqa harap ol- va etmekte olduğu suretinde 
muştur. Çinliler, bütün cep· ortada dolaşan şayiaları kat'i 
helerdc ıiddetle mukavemet surette tekzip etmiştir. 
etmekte devam ediyorlar. 

Harp, 15 kilometre imtida
dındaki bir saha üzerinde ce
reyan etmektedir. 

Japonlar, ilerliyerck yeni 
bazı kasabalar almışlardır. 

Pekin 3 (Radyo) - Japon· 
yanın sabık Hariciye nazırı B. 
Arita Mançuri de bir tetkik 
seyahati yapmaktadır. B. Arita 
şimali Çin de ayni maksatla 
bir seyahat yapacaktır. . 

Bertin 3 (Radyo) -Mareşal 
Blofer, .Çine yardım planını 
Staline tasdik ettirmeğe mu
vaffak olmuştur. Bu plan mu
cibince Rusya Çine zabit, silah 
ve mühimmat gönderecektir • 

Şanghay 2 (A.A) - Liouho 
ve Vousoung etrafında şiddetli 
bir muharebe olmuştur. Çinli-
ler Ltiene karşı mukabil bir 
taarruz icra etmişler ise de 
mukavemete maruz kalmışlar

dır. 
Japon makamatı namına söz 

söylemeğe salahiyettar bir zat 
Lotien ile Vousoung arasındakı 
Japon hatlarında mevcut olan 
boşlukların doldurulmuş oldu-

ğunu beyan etmiştir. 

Maamafih bu zat Paochanın 
zaptedilmiş olduğuna dair 
olan dünkü haberlerin mev-

simsiz olduğunu söylemiş ve 

Japon pişdarlarının Paochan 

civarına vasıl olmuş oldukla
nnı ilave etmiştir. 

Gece Japonların beş nak
liye gemisi ile malzeme yüklü 
bir Japon vapuru karanlıkta 
karaya asker ve mühimmat 
çıkarmışlardır. 

Nankin, 2 (A.A) - Sen
tral Nevı Ajansından: 

lngiliz do
nanması 

ltalyan limanlarını 
ziyaret ediyor 

Bir lngiliz harp gemisi 
Venedik, 3 (Radyo)- Dün 

akşam Lidoda Ingiliz Amiralı 
ve zabitanı şerefine resmi bir 
ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafetten sonra lngiliz 

ve ltalyan Amiral ve zabitleri 
bir film alınmasında hazır bu
lunmuşlardır. 

Pola 3 (Radyo) - Peryoni 
limanına dün torpito muhrip· 
lcrinden mürekkep ikinci bir 
lngiliz filosu gelmiştir. Dün de 
Spoleto tarafından filo kuman
danı şerefine bir ziyafet veril· 
miıtir. 
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Fransanın kilidi 
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Almanya hududundaki istih
hamlar çok müthiş bir şeydir No. 73 
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Taha paşa gayet müstakim, natmak için gürültüye boğu· Tepelerdeki vegamaçlardaki toplara ger alından tünel-
afif ve ehli namus bir zat ol· yordu: lerle çıkılıyor -içerde elektrik trenleri işliyor- 40 san-
duğundan, binaenalazalik men· fki gönül bir olduktan, iki tim kalınlığında 20 ton ağırlığında bir kapıl 
sup olduğu vilayet valile'rinin kalp birbirine kenetlendikten, 1870 deki Alman • F tansız nız ilanlar yok. Bu koridor 
mütemadiyen aleyhine kıyam- ikisi de aynı daraban ile vur· muharebesinde Fransız ordusu dört kilometre kadar uyuyor. 
!arından dolayı mağdur kal- duktan sonra hakisi güzafı bi bugün Maginot istihkamlarının Garajlar, motör yükleri, hatta 
mış. Üç dört ayda bir çıkan nihayettir. Nikah, düğün da· bulunduğu yerlerden geri püs- bir yazıhanenin kapısında: 
aylığile zarzor geçinirmiş. Mü- vul örtüsü kabilinden kalır. kürtülmüş ve kaçmıştı. Fransa- "Gar şefi levhası. 
zayaka içinde yaşamış. Emri Cerrar, kezzap, sarığı boy· nın Alman hududunda htıgün Çabuk inmek istemezseniz 
hak vaki olunca terekesinden nuna dolaması bir yobazın bulunan bu en büyük istihkam yaya gidilen yoldan inin. Ge· 
ancak cenaze parası çıkmış.. (aldın mı? Vardın mı?) diye lara Fransızlar (Fransanın ki· çerken öyle şeyler göreceksi-

Lokması döküldüğü gün, sakal sallayıp, dört ipsizi şa- lidi) adını veriyorlar. niz kil 
karısı da rahmetine kavuşmuş. hit tutarak (her minvali meşruh Bugün, harp fenni değişmiş Demiryolu boyunca altmış 
Biricik kızları ana baba öksü- ben de nikahı kıydım!) deme· bulunuyor. Eski devirlerin top adım kadar ya indiniz ya İn· 

, zü kalmış. (Akrep etmez ak· sile mes'ele müskülhitam ol- ve tüfeğinden başka bugün mediniz, karşınıza bir kapı 
rabanın akrabaya ettiğin) feh· saydı ruyu arzdaki zevç ve tanklar ve tayyareler var. Tay· gelir. Bereket versin kapı 
vasınca, dayısı Sezayı lmade· zevcelerin hepsi bal gibi ya· yarelerin attığı gazlar var. açıktır: Kapalı olsa açamazsı
din paşanın küçük oğlu Aye· şarlardı Kaffesi mes'ut, hah· Hücum silahları böyle olun· nız. Kalınlığı kırk santim, 
tullah beye vermiş. tiyar olurdu. Talakın, müfare· ca müdafaa silahlarının da ağırlığı 20 tona yakın. Kapı· 

Ayetullah 'denilen ahluk katın adı kalmazdı. Şeyhülis· bunları karşılıyacak şekilde nın diğer tarafında mitralyöz-
haylaz mı haylaz, karı sarrafı lam kapısındaki lstanbul ka- olması lazım. ler var. Düşman buraya gire-
mı karı sarrafı, maymun iştah- dısı, Biladı selase babı mah· işte Fransanın Almanyaya cek olsa bile resmi tebliğle· 
lı mı maymun iştahlı. işi gü- kemelerindeki bunak kadınlar karşı yaptığı Maginot istih- rine (zafer) kelimesini yazamaz! 
cü evlenmek; evlendikten son· işsiz güçsüz kalırlardı. kamları, bu cihetten son de· Buradaki vasıtalar hatasız 
ra da üç dört geçer geçmez, Abdürrahmanın maksadı ma- rece mütekamildir. bir şekilde işlemese kumandan 
aldığı kızı boşamak. lum ve. hududu da muayyen Maginot hattı, oldukça arı· ne emirleri çabucak yerine 

Düzüneyi bulan diğer karı· Vezirzadeye körpe, güzel, na· zalı bir yerdir. Buralarda, getirebilir,' ne etrafı gözliyen· 
ları gibi zavallı Sezayı da dir bulunur bir ev tavuğu sun· tepelerin ve yamaçların sık lerden sür'atle malumat alabi
hoşayıvermiş.. Uzatmaya ne mak ve bol boluna dünyalık fundalıklarla kaplı 'olduğu gö· lir, ne toplara vaktinde cep· 
hacet, sabık Diyarbakir valisi sızdırmak . rülüyor. Fakat, fundalıkların hane gönderilebilir, ne insan· 
fmadeddin paşanın küçük oğlu Nikah tarafına yanaşmak içinde gizlenmiş bulunan top· lar bir noktadan öbür nokta· 
nasıl bir gençtir? diye istedi- onun hiç işine gelmezdi. Çün- lan gözle değil, dürbinle bile ya muntazam sevkolunabilir. 
ğine sor, (iblisi aleyhüllane) ~ ü kaç kere tecrübe etmişti. farketmek imkansızdır: Makine dairesinden, her is· 
cevabını al!. Hepsinde ilk vurduğu vurgun· Toplar fundalıklar arasında tikamete çelik borular içinden 

Sezacık on altısını bitirmiş, la kalmış, hemen akar oluk o rekte ve o şekilde boyan· teller gidiyor. Kubbe şeklin
on yedisine henüz girmiş. tıkanmıştı. Sağımlı inek sütü mıştır. Etrafta bu toplara deki tavanlardan kalın bir bo· 
Adam evladı; naz ve nam kesmiş, hatta yanına yanaşır· giden yollar görülmez. Çünkü ru geçiyor: Bu borudan içeri 
içinde perverde; lir dediği iki ken süsmeğe bile başlamıştı. toplara yer altından tünellerle temiz hava gelmektedir. 
olmamış. Yavrucak, darüdün- Onun dört başını mamur çıkılır.. Hararet 14 derece. Su, is· 
yada bir dadısı ve bir teyze· eden, birbirile tanıştırdığı er· Bu istihkimlan gezmiş olan tenildiği kadar: içeride kazı· 
sile bir başına kalmış. kekle kadının nikahsız olarak bir Fransız gazetecisi gördük· lan kuyularla içilecek su temin 

Taha paşanın vaziyeti anla- yaşamaları; erkeğin kadını bir lerini şöyle anlatıyor: olunuyor. 
şıldı, Elmüflisü fi amanallah.. eve çekip kapatmış olması. Uzatılıp çekilen bir köprü· istihkamın inşasında çalışan 
Konağı, yalıyı hak getire. Ve fşte o zamanlar, düdüğü çal· den geçiyorsunuz: Ortaçağ bir yüzbaşı izahat veriyor: 
lakin bir tanecik kızını pırlan· mada; iki taraftan da çekme- şatolarındaki gibi bir köprü. " - Her şeye karşı tedbir 
talar, yakutlar, zümrütlerle do- de.. Sizi bir yar subay karşılıyor. alınmıştır. Burada yüzlerce 
natmış. iblis kocası onların Bu şekil yaşamalar sık sık Evvelden haber vermişler, sizi adam haftalarca hiçbir şeyden 
hepsinin altından girip üs- dargınlıkla, kapanmanın zırt bekliyor. Size bir defter uza· şikayet etmeksizin yaşayabilir. 
tünden çıkmamış mı?. zırt başını alıp kaçması, ka· tıyor, isminizi ve hüviyetinizi Yalnız daimi bir gece vardır. 

Biçare taze şimdi, Sinekli patanın da yanıp tutuşarak yazıyorsunuz. Şimdi girebilir· Bir iki gün geçince insan za· 
bakkal civarında, dört odalı gene kılavuzunun ocağına düş- siniz. man mefhumunu kaybeder, 
bir kira evinde, yar ve emek· mesi ve cepleri boşaltmasile Elekterik trenine mi bine· gökte güneş mi var, yıldızlar 
tar iki koca karile hallü ha· neticelendiğinden akar olur ceksiniz?. Bu tren sizi çabucak mı bilmez.. Ehemmiyetsiz bir 

mur .. d d 
orta koridora indirir. Buradaki şey tabii bu. Bundan başka 

urma an gür gür akar, sağ· 
mal inek şırıl şırıl südü verirdi. Paris tünellerine benziyor, yal- bir eksiklik te yoktur hurda.,, -· ......• Namus ve iffeti mi? Mer

yem anadan farksız dağil, 

hakikatı söylemiş ol. 
Edanın aklına şimdi geldi. 

Eda, fazla kurcalamadı. Yu- H k 1 
karıda bahsi geçti. Nikahsız arp UC arı 
gitmeğe bile çoktan razı. ""' 

mı? 
Makine gibi işliyen çeneyi 
dinliyor. Söylenenleri akıl alı· 

- Peki, dedi; siz benim • - ' --
amcamsınız. Elinizde doğmu· Fransayı fotoğraflı sandalya 

yor. Hiçbirine diyecek yok. 

Hepsi ala, fakat ortada nika· 

şum, kucağınızda hoplamışım. tamircileri istila etmı·ş 
Elbette başımın nare yandı-

lngilizce Nevs gazetesinde Sandalyecilerden çoğu, müt-
ha mikaha dair de harfi va· ğını istemezsiniz. Hakkımda 
hit yok. en hayırlısı hangisi ise şüp-

Vezir zade ile baş göz ola- hesiz onu arzu edersiniz. 
cak amma ne şekilde? Baş Şimdi, Ekmel · beyle görüşün. 
göz olmanın iki çeşidi var. Gününü kararlaşbrın ve bana 
Helalindeni var, haramındanı haber verin. O gün, daha şa· 
var. Maamafih likisine de ra· fak sökmeden cici annemin 
zıydı ya, ~ir ağız arasa ~kıya· evine geleyim .. 
met mi kopar? . . . . . . 

- Bey amca, dedi, söyle- Arabalar, Taşkışlanın yanın· 
diklerinin hepsini dik~atle daki bayırın başından gene 
dinledim. Hepsi münasip, mü- arka arkaya yolu tutmuşlar, 
kemmel ve lakin bir ciheti Beyazıta kadar gelmişler, Ab
hiç katmadın. Ekmel bey ta-, durrahman, Ekmel beyi derhal 
bii beni nikahı altına alacak bulmak için orada ayrılmış, 
cek değil mi?. Eda biraz daha gittikten sonra 

Kör bu tepeden inmeye Valde camisinde önünde ku-
karşı birdenbire duralamıştı. padan inmişti. 
Gıcığı tutmuş gibi bir iki öhö Daha güneş yukarılarda; 
öhö etti; mendilini çıkarıp vakit erken galiba .. Karşıdan 
ağzını burnunu sildi; bir de gelen abani sarıklı, esnaf el· 
sümkürdü. Gayet yarım ağız: biseli, göğsünde gümüş kös-

- O da olur! dedi . teği sallanan bır kır sakallıya 
- O da oluru anlıyamadım yaklaştı: 

bey amca, yani ne demek, - Efendi baba, saatm kaç? 
başka türlüsü de mi olur? J Dokuzu on geçiyormuş. 

Abdnzrahmm· bu can nok· Daha akşama yıl var. Şimdi 
.JQ•ı~·-··--·· ./-.NVJll'l'i.11L . • • t. , , ••• ''·' ··Nh1ll. ~·. -

okunmuştur: hiş fotoğraf meraklısıdırlar. 
Fransa, büyük bir casusluk Köylüler, 1913 senesinde 

korkusu içine düşmüş bulun· de, Fransayı böyle fotoğraf 
maktadır. Senelerdenberi, Fran- çekmek meraklısı bir sandal
sada ·bu yazın olduğu kadar yeci kafilesinin istila etmiş 
çok· sandalye tamircisi görül- olduğunu hatırlıyorlar. Sonra 
miyordu. Köylüler ve çiftçiler, Almanlar geldiği zaman bu 
bu şüpheli adamların her "sanatk&rlar,, asker taburları
yerde görülmesinden ve azar- nın başında üniforma ile görül
landıkları za;nan hiç müteessir müşlerdi. 
olmadıklarından ve geldikleri Korku belki de sebepsiztir. ı 
gibi süratle kaybolmalarından Fransanın gergin, asabi halin
şikayet ediyorlar. 
------ ----- den doğan bir vehim olması 
huluşuşlaıını, uzun uzadıya muhtemeldir. Ancak, son de· 
konuşuşlarını, verdikleri ka- fa Fransayı baştan başa oto
rarı sıcağı sıcağına bildirse.. mobille dolaşan bir muharri· 

Evet, vakit geciktirmeden miz, iki tane böyle sandalye 
cici anneyi görmesi şart. , ~ tamircisi görmüştür kit bunlar · 

Hafize, (nimettesadüf) evin· 
bir omuzlarında hasır ve saire 

deymiş. Anlatılanları, (Hak 
tamam!.. Öyle değil mi ya?. taşıyorlardı. Diğer omuzların· 
Aşkolsunl. Pek muvafık!) gibi da bir fotoğraf makinesi asılı 
cümlelerle kese kese, baş sal- bulunuyordu. Ve bu sandal· 
llaya sallaya dinledikten sonra yecilerin eski ve püskü elbi· 
o dakikaya kadar ne kendi- selerile, omuzlarında taşıdık· 
sinin, ne Edanın, ne de Ah- lan çok pahalı mükemmel fo. 
durrahmanın aklına gelmemiş toğraf makinelerinin teşkil et· 
olan çıban başını deşti: tiği tezat, bilhassa göze çar· 

1 

3 EylGl 937 

Bir casus kadının mu
hakemesine başlandı 

~---------------~ öldürülen madam Garolo, 
Ecnebi 
hına 

bir devlet hesa
mı çalışıyormuş? 

Fransada bir casusluk hadi· 
sesinin muhakemesi olmakta· 
dır. 

Bu hadise, Garola isminde 
bir kadının esrarengiz bir su· 
rette öldürülmesinden ortaya 

çıkmıştır. Muhakemenin son 

safhasın~. göre, Madam Ga· 

rola bir ecnebi devlet lehine 

Fransada casusluk yapmıştır. 

Fak:ıt, kendisile beraber çalı

şanlar, onun, bir ip ucu ver· 
mek üzere olduğunu görünce 
kadını öldürmüşlerdir. 

Kadının böyle bir casus teş· 
kilatı tarafından öldürülmüş 
olması, diğer bir hadise ile 
öğren i im iştir. 

Bu cinayet hakkında dinle
nilen bir şahit şunları anlat
mıştır: 

"Bir gün Avignonda bir ka
dınla tanıştım. Bir kolonya 
mağazasında memur olduğu

nu söyliyen bu kadın, bir ak· 
şam son derece büyük bir 

üzüntü içinde bulunuyordu. 
Sordum, söylemedi. lsrar et· 
tim. O zaman ağlıyarak dedi 
ki: 

" - Beni de Garola gibi 
öldürecekler." 

"Sonra, söylediklerine na· 

zaran, Garola, casuslar tara· 

fından kandırılmış, sonra da 
gene onlar tarafından öldü· 

rülmüştür. 
Avignonda tanıdığım bu 

kadın da aldatılan casusların 

arasına sokulmuştu. Fakat, 

kendisini tehdit eden tehlike· 
yi de vaktinde hissetmiş ve 
bundan bir an evvel kendi· 
sini kurtarmak istemişti. 

"0 zamandanberi kendisini 
göremedim. Belki Garola gibi 
aldatıldıktan sonra, o da gene 
onun gibi öldürülmüştür. Ya· 
hut kurtulmuştur • ., 

Mahkeme, bu şahidin ..,er· 
diği malumat üzerine tahkika· 
tına devam etmektedir. -# 

il daimi encümeninden: 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

Kok kömürü___,./ 
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Fakat dördü 1 adam etmigor 

Paristen bıldiriliyor: 
Paris sergisi türlü acaiplik

ler getirdiği gibi bir alay da 
cüce getirmişti. Serginin baş 
eğlencelerinden birini teşkil 
eden bu kadınlı erkekli cüce· 
ler, adeta dünya içinde yeni 
bir dünya yaşatıyorlardı. On
lar n yaptıklan oyunlar halka 
o kadar büyük bir neş'e ve· 
riyordu ki! 

w. F. H. Van rekiSı Limited vapur acentası 
D&erCZoe.e vapur acentası Rov~t:!~~~~~Aıs Tül'k Anooim Şirketi 

Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8-37 
Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

LONDRA HATTI KôSTENCE limanları için yük Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 
"BORODINO,, vapuru 28 alacaktır. 

Fakat acaba şimdi ayni 
halk bu cücelerden iki çiftin 
seviştiklerini haber alınca se· 
vinecek mi; müteessir mi ola· 
cak. 

Hakikaten, dünyanın muh
telif yerlerindf!n Parise misa
fir gelmiş olan cücelerin · iki· 
si kadın ikisi erkek olmak 
üzere • dördü sevişmiştir ve 
yakında iki mesut çift tesis 
edeceklerdir. 

Bu cücelerden kadınların 
biri Lehistandan gelmiştir, bi
ri ltalyadan; erkeklerin de 
biri Rustur, diğeri Fransız. 

Bu dört cüceyi bir arada 
görmek insana hakikaten tu· 
haf bir his veriyor: Kendinizi 
(Suift)in meşhur cüceler ara· 
sına düşmüş Gulliveri zaone· 
diyorsunuz. 

Bu dört ciiceyi üstüste ko· 
yarsanız ancak üç metreyi bu
luyor. Sikletlerinin mecmuu 
da hafif bir adamın ağırlığını 
buJmayor: 

Kadınlardan Ania ismindeki 
on yedi yaşında. 1 O kilo ağır· 
lığında. Boyu da 70 santim. 

Öteki kadın biraz daha 
ağırca: 15 kilo geliyor. Boyu 
Aniadan ancak iki santim 
uzun. 

•CAIRO,, motörü 6 Eylülde 
bekleniyor, 12 Eylüle kadar 
ROITERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 
yük alacaktır.: 

"ANKARA" motörü 21 Ey
lülde bekleniyor. 28 Eylüle 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN limanları 
yük alacaktır. ---AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXPRESS,. vapuru 2 Ey· 
lülde bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul edecektir. 

•EXMOUTH,, vapuru 21 
Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 
doğru bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCHORDA" vapuru 10 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

•EXETER. vapuru 8 Birin-

Ağustosa kadar LONDRA ve • MEROPE" vapuru 5.9.37 
HULL için yük alacaktır. de ROTIERDAM, AMSTER-

" AD JUT ANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar )arına hareket edecekti. 
LONDRA için yük alacaktır. .. HERMES,. vapuru 20-9-37 

"MALVERNIAN,, vapuru de ROTTERDAM, AMSTER· 
10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 
kadar LONDRA ve HULL lan için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 

"MARONIAN,, vapuru Ey- "GDYNIA" motörü 2-9-37 
lül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM· 
HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA 1 
yük çıkaracaktır. BAL TIK ve DANJMARK li-

LIVERPOOL HATTI 
"OPORTO,, vapuru Ağus· 

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çı· 

karacaktır. 
"OPORTO,, vapuru Kara· 

deniz ve lstanbuldan avde· 
tinde BELF AST, LIVERPOOL 
ve G,LASGOW için yük ala· 
caktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW
GASTELE HATTI 

• JOHANNE" vapuru Eylül 
ortasında doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

• ARABIAN PRINCE. va· 
puru Birinciteşrin ortasında 
LEITH ve NEWGASTEL için 
yük alacaktır. 

DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 
"MILOS .. vapuru Eylül ip· 

tidasında HAMBURG, BRE· 
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak. 

manlarına hareket edecektir. 
"VASALAND,, motörü 17· 

9-37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ·BALTIK ve DANI. 
MARK limanlarına hareket 
edecektir. 

"BIRKALAND.. motörii 2-
10-37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlanna ha· 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

·sUÇEAVA,, vapuru 10-9-
37 de MALTA ve MARSIL· 
Y Aya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

•LEWANT,, motörü 8-9-37 
de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edini• 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oR-lu 

• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzm • 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklikle· 
rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Doktor 
Ali Ag&h 

Çocuk HastalıklMı 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -
Erkekler biraz ağır basıyor· 

lar: Bir tanesi 20 kilo, diğeri 
22, boyları da birinin 75, bi
rinin 72 

Bu suretle, iki kadının bo
yu ancak ktSa boylu bir ka
dın boyu 142 santim ediyor. 
Erkeklerin de ikisinin boyu 

citeşrinde PlREden BOSTON 
ve NE.VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 

Tarih ve navlunlardaki deti· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Eylülde bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR· 
GAS, VARNA, KôSTENCE. 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

Kum 
147 santimle ancak gene bir 
kısa adam boyu ediyor. Bu 
suretle, dördünün boyu ancak 
389 santime varıyor ki bu 
da ancak bir buçuk adam 
boyudur. 

Sikletleri de 67 kiloyu zor 
buluyor. 

Bunlara bır adam değil, bir 
•damın bir kolu veya bir aya
lı demek daha doğru olacak. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
. Kamçıoğlu 

Cı/t ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lımir · Birinci beyler sokağı· 
tthamra sineması arkasında 

No.: 55 

ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR,, vapuru 27 
Eylülde bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük kabul 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"LYS" vapuru 28 Eylülde 
bekleniyor, ANVERS için yük 

STE ROY ALE HONGROISE alacaktır. ---DANUBE MARITIME DEN NORSKE MIDELHAVS· 
"DUNA,, vapuru 6 Eylül

de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, BU· 
CAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

·szEGED,, vapuru 16 Ey· 
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU· 
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED · LIVERPOOL 
"A VIEMORE" vapuru 26 

LINJE • OSLO 
"BAALBEK,. motörü 23 Ey· 

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manları için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
lan için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,'\alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Ça·nçar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
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Sinaiya kiif;iik itilaf konferansında 
iki siyai hidise ihdas edilmiştir 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
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tal ya sefiri' küçük itilaf kOnf eransından Habeşis
tanın ltalyaya ilhakının tanınm·asını istedi 

Bu mürebbi ve öğretn;ıen· 

lerden M. Kollen Viyananın 
şairlerinden Erik fon Kollenin 
kardeşi ve iyi bir adamdı. 

Küçük prens şayanı dıkkat 

bir tipti : Hisli, düşünceli ve 
izzetinefs sahibi idi, birçok de 
falar, öğretmenlerine karşı 

"ben bir kral olduğum zaman,, 
der ve şimdiki vaziyetinin iz
zetinefsine ne kadar ağır gel
diğini ima ederdi. Prens Na· 
polyon öğretmenlerini ve ma· 
iyet erkanını bir türlü sevemi· 
yordu. Bunlar küçük prensin 
ailesini hor Vl! hakir gören, 
bu kanaatlarını açıktar. bildiren 
kaba insanlardı. Buna rağmen 
küçük prens tahsile çok me
raklı idi, öğretmenler küçüğe 
bilhassa Almanca öğrenmek 
istiyorlar, küçük te bütün kuv· 
vetile isyan ediyor ve: 

Sinaia 2 (A.A)- Havas ajansının muhabiri bildiriyor : itilaf mümessillerine her üç memlekette de Macar ekalliyetleri 
Küçük itilaf konferansı ile beraber iki mühim hadise kayde· lehinde en müsait rejim tatbik edilmesinden ibaret olan Ma· 

~ilmiştir. Ciddi bir menbadan alınan malumata göre, Bükreş· caristan telkinlerini bildirmiştir. 

~eki İtalyan sefiri yaptığı: birkaç görüşme esnasında küçük iti- Konferans mahfellerinde, Bardozzy tarafından yapılan teşeb· 
,afın Cenevre. de Habeşistan.o ftal~~ya ilhakının ta~ın~ası le· hüsün Tuna mes' elelerinin halledilmesine imkan verecek müza. 
pinde bir teşebbüste bulunması ıçm gayret sarfetmıştır. kerelerin hareket noktası olabileceği söylenmektedir. 

Bu hususta küçük itilafın intizar vaziyetinde kalmağa Fransa Macaristanın telkinleri bilahare daha esaslı bir surette tetkik 
e İngiltere ile müttehiden hareket etmeğe karar verdiği ma· edilecektir. Bu münasebetle ihzar edilmiş olan uzlaşma kapı-

lumdur. Diğer cihetten Macaristan mümessili Bardozzy, küçük ları ehemmiyetle kaydedilmektedir. 
...... t' ....... 

Kanada da ispanya , asiler muhtelif 1 
Çocuk felci sal-

gını var 
Toronto (Kanada), 3 (Rad· 

yo) - Burada çocuk felci 
hastalığı hüküm sürmektedir. 
Şimdiye kadar 109 müsap 
tesbit edilmiştir. ...... 
Romanya. Lehistan 

VJünasebetleri bozuluyor mu? 
Varşova 3 (Radyo) - Ro· 

manya kralının Lehistana yap· 
tığı seyahat neticesinde Var· 
şova ve Bükreş sefirleri büyük 
elçiliğe terfi edileceklerdi . 
Gerek bu terfi ve gerek B. 
Mososkinin Romanya seyahati 
talik edilmiştir. 

Lise imtihanları 
devam ediyor 

Liselere alınacak parasız ya· 
tılı talebe için dün lisede açı-

lan imtihana 150 talebe gir
miştir. Dün Edebiyat ve Türk-

çe derslerinden imtihan vardı. 
Bugün riyaziye ve Cumartesi 

günü de tarih·coğrafya dersle· 
rinden imtihan vardır. İmtihan 
evrakı, Kültür Bakanlığına gön
deriJecek ve muvaffak olan 

talebe, Vekaletçe tesbit edile· 
rek bildirilecektir. ...... 
Aşı işi 

Kolaylaştırıl
malıdır 

Mekteplerin açıldığı şu sı· 
rada aşı faaliyeti de başla

mıştır. Aşısız hiçbir çocuk 
mektebe kabul edilmemekte· 
dir. Kadroları zaten dolu olan 
mekteplerin kayid ve kabul 

müddetleri de mahduddur. 
Halbuki çocuk aşılatmak bir 

• 
mesele, bir derd olmuştur. 

Aşı yapmakla mükellef yer· 
!erde halka daha fazla subu· 
Jet gösterilmesi ve icap eder-

se aşı memurlarının tezyiyesi 
lazımdır kanaatindeyiz. ·--·--·---Zeytin deliceleri 
Aşı grupları tarafın

dan aşılanacak 
Vilayet dahilindeki zeytin 

delicelerinin aşılanma ameli
yesine yakında başlanacaktır. 

Evvela Urla, Çeşme ve Sefe-
. rihisar havalisindeki zeytin 

deliceleri aşılanacaktır. Bunun 
için muhtelif aşı ~ruplan ça-

cephelerde ilerliyorlar -Aragon cephesinde şiddetli 
muharebeler oluyor 

Bayon, 2 ( Radyo ) - iki 
İspanyol vapuru Gihan ve ci· 
varında kaçan milislerle gel· 
miştir. Fransız idare amirleri 
milislerin silahlarını almışlar 

Belsitte mahsur kalan milis· 
ler teslim olmak üzeredirler. 

Valaıısiya, 2 (A.A) - Res
mi bir tebliğ cumhuriyetçilerin 
Polchite etrafındaki çenberi 

ve kendilerini bir kampa sev· sıkılaştırmakta olduklarını ve 

ketmişlerdir. bu şehrin varoşlarına varmış 
Paris 3 (Radyo) - Havas bulunduklarını birldirmektedir. 

ajansına göre, asiler, Gigon 
Düşmanın Mediaııa şima· 

kasabasına 42 kilometre yak· 
laşmışlardır. lindeki ileri hareketi cumhuri· 

Gihon hükumeti erkanından çilerin bir takım mevzileri 

bir heyet, general Solçagonun kaybetmelerine sebebiyet ver· 
karargahına gitmiş ve hiçbir miştir. Fakat cumhuriyetçiler 
şart dermiyan etmeden kasa- Suera Villamayorda ve Galle-
banın teslim olmak istediğini goya karşı yapılmış olan taar-
bildırmiştir. ruzları tardetmişlerdir. 

Saragoza 3 (Radyo) - Asi- Grenada mıntakasına asiler 
lerin mukabil taarruzları Vo· Cortijoyu işgal etmişlerdir. 
veskada muvaffakıyet vermiş Ancak cumhuriyetçiler muka· 
ve sekiz gün içinde kaybedil· bil taarruza geçerek düşmanı 
miş olan yrrler istirdad edil· bu mevkie hakim olan mevzi· 
miştir. lerinden çıkarmışlardır. 

·~~~~--...... -..~-~~ .. --~~~~~ 
üzüm ve incir piyasası ...... ..-. 
Fiatler sağlamdır ve Satış-

lar normal şekildedir 
İncir piyasasında dün bariz 

bir hareket görülmüş, aşağı 
malların satışları hararetli ol
muş, fiatlerde cüz'i bir tereffü 
kaydedilmiştir. 

Piyasadaki bu harekete, bir 
müddettenberi yaptığımız neş-
riyatın nazarıdikkate alınarak. 
inhisarlar idaresinin incir mü· 
bayaatına başlaması amil ol· 
muştur. Dü.1, inhisarlar umum 
müdürlüğünden idarenin şeh· 
rimiz başmüdürlüğüne gelen 
bir emirde, hurda incir müba· 
yaatına derhal başlanması bil
dirilmiştir. 

, __ __._ . ..._____.~-
Belediyenin nazarı 

dikkatine 
Umumi ve güzel bir kaide 

olinak üzere hazır sandalyalar 
yasak ' edilmiştir. Bu yasağın 

bugünlerde gevşediği görüyo
ruz. Şimdiye kadar hasır san
dalya yapmıyan hazı yerlerde 
kanun ve usule aygırı sandal· 
yalar göze çarpmaktadır. 

Belediye bu gibi sandalya· 
. )arı kullanıldığı sırada değil 

daha yapılırken mennederse 
iyi hareket etmiş olur. 

lıştırılacaktır. İşe başlamak 
için Ziraat Vekaletinden veri· 
lecek tahsisatın gelmesi · bek
leniyor. 

Mabayaat, idare tarafından 
incir mıntakalarında ve doğ
rudan doğruya müstahsilden 
yapılacaktır. İncir satın alma 
mıntakaları, Ödemiş, Selçuk 
ve Aydın olarak tesbit edil· 
miştir. Aydın mıntakasındaki 

mübayaat, İnhisarlar idaresi
nin ora müdürlüğünce yapt· 
lacaktır. 
Ödemiş ve Selçuk mınta

kalan için idarece ayrılan me
murlar bugün derhal faaliyete 
geçecekler ve Ödemiş mın
takasında kilosu 3 kuruş 10 
santimden, Selçuk mıntaka
sında da kilosu 4 kuruş 5 
santimden mübayaata başlı

yacaklardır. idarenin busene 
hurda incire fazla ihtiyacı 
olduğundan esasen noksan 
olan rekoltenin mühim bir 
kısmı bu suretle sarf edil
miş olacaktır. idarece tesbit 
edilen fiatler, müstahsili mem
nun edecek yüksekliktedir. Bu· 
günlerde incir piyasasının daha 
ziyade hararetleneceği ve fiat· 
terin bir miktar daha yüksele
ceği tahmin edilmektedir. 

Dün borsada üzüm satışla· 

rında da hareket görülmüştür. 
7, 8 ve 9 numara üzümlerde 
50 santimlik· bir yükselme 
kaydedilmiştir. 

Bir lngiliz 
vapuru 

Meçhul tahtelbahirin 
taarruzuna uğradı 

Paris, 2 [Radyo) - Köstence· 
den benzin alarak Barselona mü• 
leveccihen hareket eden İngiliz 
bandıralı Otkur şilebi, 1spa11yol 
sularında meçhul bir denizaltı ge· 
misinin taarruzuna uğrıyarak bir 
torpil yemiş ve üç eaat sonra bat· 
mıştır. 

Vapur, her ne kadar İngiliz 
bandırası taşıyorsa da, mürettebatı 
Yunanlıdır. 

Vapurun sermakioisti ölmüş, 

otuz iki kişiden ibaret olan mü· 
rettebatı kurtularak Beoikarloya 
çıkmıştır, 

Kurtulan tayfaların oı uzu 
Yunanlı, biri Macar ve diğeri 

Romendir. 

Pazar günü 
Hava şenliği 
yapılacak 

Pazar günü şehrimizde bü
yük hava gösterileri yapıla· 
caktır. Türkkuşunun altı mo
törlü tayyaresi, bu sabah saat 
8 de Bursadan hareket ede· 
cekler, saat 11 de şehrimize 

geieceklerdir. Bu tayyareler
den ikisini, Bayan İzmirli Yıl
dızla lstanbullu Bayan Naciye 
idare etmektedirler. 

Motörlü tayyareler, pazar 
günkü gösterilere iştirak ede
ceklerdir. Hava bayramı için 
zengin bir program hazırlan
maktadır. ---·····---Ne kadar sey· 

yah geldi 
Fuar münasebetile Deniz

yolları idaresince İstanbuldan 
hareket ettirilen fevkalade pos· 
ta, dün limanımıza gelmiş ve 
530 seyyah getirmiştir. Kara· 
deniz vapuru, fuar müddetince 
limanımızda -kalacak, otel, lo
kanta ve gazino olarak kulla
nılacaktır. 

- Ben bir Alman olmak 
istemiyorum, ben bir Fransı· 
zıml Diye bağırıyordu. 

"Bir Fransızıml" Diyen ço
cuğu Almanlaştırmak ıçın en 
birinci vasıta Alman lisanını 
öğrenmek addedildi. Çocuğa 
her türlü cebir istimal edilerek 
Almanca öğretilmeğe başlandı 
ve devam edildi. 

Küçük Napolyonun en zi· 
yade öğrenmek istediği şey, 
babasının hayat ve macera· 
ları idi. ~Vakıa, babasının 
hayat ve eserlerine dair 
bazı şeyler biliyordu. Fa· 
kat maiyetindeki Fransızlar 
alındıktan sonra, küçük Na
polyon için papas hakkında 
en küçük bir haber veya ma· 
h1mat almak imkanı da kal· 
mamıştı. 

Bu, küçük prensi en ziyade 
bunaldan, isyan ettiren bir 
hadise oldu. 

* * * 1816 senesi Temmuzunda 

ihracat kon
trol işi 

Üzüm ve Palamut ihracatını 
kontrol edecek olan memur· 
ların yetiştirilmesi için şehri· 
miz Ticaret ve Sanayi odasın· 
da açılan kursa son verildi
ğini yazmıştık. Kurstaki ders· 
leri takib eden cın sekiz genç, 
dün imtihan edılmişlerdir. İk· 
tısad Vekaletinden gelen emir 
üzerine bir komisyon teşkil 

olunmuştur. Bu komisyon, im
tihan evrakını tedkik ederek 
muvaffak olan gençlerimizi 
tesbit eylemiş ve bu gençlerin 
isimleri, Türkofisten telefonla 
Vekalete bildirilmiştir. 

İhracatı kontrol memurları, 
6 Eylule kadar tayin edilerek 
işe başlıyacaklardır. Lise ve 

Dün limanımızdan geçen O niversite mezunu olan bu 
Fransız bandıralı Teofil Gotye gençlere ayda 120 • 150 lira 
vapurile de 197 seyyah gel· .. ·ı k · 

. . B 1 25 . I .1. arasında ucret verı ece tır. 
mıştır. un arın ı ngı ız, •. •. • 
80 i Suriye ve Lübnanlıdır. T k 
Seyyahlarm hepsi de ~arayal ayyare 8Z8SI 
çıkmışlar, fuarı ve şehrı gez- L d 3 (R d ) H 

. 1 d' T f·ı G on ra, a yo - an· mış er ır. eo ı otye vapuru, 
gece Pireye hareket etmiştir. tongta bir harp tayyaresi bir 

fzmirde iktısadi tetkikler evin üzerine düşmüş, fakat nü· 
yapmak ve fuarı ziyaret etmek fusça zayiat yoktur. Birkaç kişi 
üzere şehrimize gelen La Bourse hafifçe yaralanmıştır. 

L' eggpte ve Le Journal L' eg- Fransa umumi 
gpte gazetelerinin muharrirle· 
rinden Bayan A. Kassigonıis, nüfusu 
dün fuarı gezmiş ve ba7.ı ik- Paris, 2 ( Radyo ) - Son 
tısadi müesseselerimizi ziyaret istatistike göre, Fransada ge· 
etmiştir. Mısırlı muharrire bu- nel nüfus, 41,907,506 kişiden 
rada bir hafta kalacaktır. mürekkeptir. 

bir gezinti esnasında küçük 
prens maiyet zabitlerinden F o
reste halen Fransada kimin 
hüküm sürdüğünü sordu. Ço· 
cuk bu sırada henüz beş bu
çuk yaşında idi. Miralay F orest 
sadece: 

- Bir kral hüküm sürüyor! 
Cevabını verdi. 

Çocuk, daha artan bir dik· 
kat ile: 

- Fakat .. dedi. Ben Fran· 
sanın imparatorluk ve bir im· 
paratoru olduğunu biliyorum; 
bu imparator kim idi?. 

- Babanız idi. Fakat ken· 
disini ihtirasa kaptırdı, harpten 
harbe koşarak memleketi ve 
kendisini zaif düşürdü, nihayet 
taç ve tahtını da kaybetti. 

Çocuğun eline Napolyonun 
harplerinden bahis bir kitap 
verildi. Çocuk, babasının harp· 
lerini okudu ve : 

- Bu kadr fenalık ettiğine 
iÖre babam fena bir adam 
oluyor değil mi? diye sordu. 

Bu suale saray dilinden şu 
cevabı verdi&: 

- Bizim için böyle bir su· 
ale cevap vermek mümkün de· 
ğildir. Mademki babanızı se· 
viyorsunuz, biz de bu sevginize 
hürmet ederiz. 

Zaman ilerledikçe çocuk 
babasını ve hatıralarım unut· 
madı, yukarıdaki şekilde bir 
çok sualler sormakta devaın 
etti. 1818 sonbaharında öğ· 
retmeni Koliene : 

- Bana niçin "Roma kralııı 
unvanını verdiler?. Diye bir 
sual sordu. 

- Bu unvanın size verildiği 
sırada, babanız en kudretli 
devrini yaşıyordu!. 

- Şu halde.. Romada bir 
zamanlar babamın hükmü al· 
tında bulunuyordu .. 

- Roma, papa hazretlerine 
Allahın emanetidir! 

Pekala.. Papa nerede· 
dir?. 

Romada ... 
Küçük prens bu cevaplar· 

dan birşey anlamamış görürı· 
dü; bir müddet sustu. Sonr•: 

- Babam Şarki Hindis· 

tanda lbulunurmuşl. .. 
- Bunları size kim söylıı· 

yor. Bunlar hepsi yalandır ve 
yanlıştır. 

1 
- Şu halde, Afrikada J1l 

bulunuyor? 
rJe• 

- Şaşıyorum doğrusu .. 

den ve ne sebeple Afrika d~a 
bulunsun?. Hayır .. Afrikada 
değildir. 

- Pekala amma, babaıfl 
nerede bulunuyor? ·ıe 

sı 
- Nerede olduğunu 

ben söyliyememl ·yit 
Mösyöler (yani vakt~,rı 

maiyet erkanı olan Fransı:ı 
111

• 

kasdederek) bana babamın ,.. 
or" 

gilterede olduğunu sonra ·r 
dan takip ettiğini söyleıJI' 
lerdi. hiçbir 

- Yanlış.. Babanız &1f 

zaman lngiltercde bulunıJI 
d:eğildir. çe~· 
-Babanın çok ıstıraP 

tiğini haber alıyorum!. ? 
- Buna imkan var Jll' ~-pre•· 
Bu muhavere, genç . 111e~' 

teki endişeleri ziyadeleştar dı· 
ten başka bir işe yar•JJJ' J 

( Arl.u• "" 


