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Dr. Rüştü Aras 
Türk - Yunan dostluğu 

hakkında beyanatta bu
lundu. 

Fiati (100) Para 

Başvel<.il, Manisayı Da Şereflendirecel<. 
.............:. . - ....- "" ... ---

Başvekilimiz general ismet İnönü Japonlar, Şanghaya 
asker yığıyorlar 

dün şehrimizi şereflendirdiler Ruslar, VJadivostok vakınında 
J 

bir 
----------------------------~~~----------------------------- iapon gemisini topa tuttular 

Sayın başvekilimiz, lzmir ve Manisa valilerinden mahsulatla 
göçmenlerin vaziyeti hakkında malumat aldılar 

Aziz Başflekilimiz flapurdan çıkarlarken .. 
Sayın başvekilimiz general muşlardır. 

lsınet lnönü, dün lzmir vapu· General ismet lnönü, Kediz 
tile refikalarile birlikte şehri· ve Bakuçay nehirlerinin mec· 
llıizi şereflendirmişlerdir. ralarının temizlenmesi ve ba· 
Şehrimiıde bulunan Maarif rajlar inşası için mühendisler 

Vekili Bay Saffet Arıkan, vali tarafından yapılmakta olan etüd 
Bay Fazlı Güleç, Müstahkem lerin neticelerini, mahsul vaz· 
Mevki kumandanı general Ra- iyetini ve Manisadaki imar 
•im, belediye reisi Dr. Behcet faaliyetini vali Dr. Lütfi Kır-
Uz, şelirimizdeki saylavlar, dardan sormuştur. 
Manisa valisi Dr. Lütfü Kır· Dr. Lütfi Kırdar; mühen· 
dar bir motörle vapura gide- dislerin etüdlere devam ettik· 
tek başvekilimizi istikbal et· 
inişler, lzmirliler namına se· 
laınlamışlardır. 

General ismet inönü, saat 
lS te nhhma yanaşan vapur· 
dan çıkmışlar ve yaya olarak 
Atatürk konağına kadar git· 
lllişlerdir. 

Kordonda toplanan binler· 
te halk, sayın Başvekilimizi 

§İddetle alkışlamış, (yaşa, var 
ol lnönü) diyerek bağırarak 
lezahurat yapmıştır. 

Sayın Başvekilimiz, yolda 
belediye reisi Dr. Behçet Uz· 
dan şehirin imari hakkında 
İzahat almışlar; imar f aaliye· 
tinden memnun kaldıklannı 
beyan eylemişlerdir. 

Dr. Behçet Uz, yakın bir 
tamanda kordonda boş arsa 
kalmıyacağını, kordon üzerin· 
de 100 yataklı bir şehir oteli 
İle bir de sporting kulüp in· 
lası mütasavvur olduğunu; 

'<ültürparkta bir şehir tiyat· 
tosu vücude getirileceğini; 

F' uar kapandıktan sonra gene 
l<ültürparkta bir toprak ürünleri 
llıüzesi, gelen seyyahlara tam 
malumat verilebilmesini temin 
lllaksadile daimi bir enformas· 
Yon bürosu açılacağını Başve· 
kilimize bildirmiştir. 

Atatürk konağında bir müd 
det istirahat eden sayın baş· 
Vekilimiz general ismet lnönü 
burada Manisa valisi B. Lütfü 
l<ırdar ve iz mir valisi B. Fazlı 
Güleç'ten muhtelif mes'eleler 
hakkında izahat almıştır. 

Başvekilimiz, Manisa: valisi· . . 
b~n davetini kabul buyurarak 
ırkaç saat için': Manisayı şe· 

tcflcndirmek vadinde bulun· 

!erini, bir sene sonra faaliyete 
geçilebileceğini; bu sene üzüm 
mahsulünün az olduğunu; Ma· 
nisada imar faaliyetine büyük 
bir hızla devam edildiğini, bü· 
yük caddeler açılarak parke 
düşenildiğini, yeni bir enstitü 

Faşistler 
Talim yapmışlar 

Roma, 6 (Radyo) - Dün 
B. Mussolininin muvacehesin· 
de otuz bin Faşist talimler 
yapmıştır. Bunlar 20-21 yaş· 
larındadır. 

B. Yunus Nadi 

Bay Yunus Nadi 
Cu~huriyet gazetesi sahibi) 

ve başmuharriri ve Muğla say· 
lavı Bay Yunus Nadi, İzmir 
vapurile dün şehrimize gel-f 
miştir. 

Öğrendiğimize göre, B. Yu· 
nvs Nadi bugünlerde Mani
saya kadar bir tetkik seyahati 
yapacaktır. 

binası yapılmakta olduğunu, 
bir hastane kurulduğunu ken· 
dilerine bildirmiştir. 

İzmir havalisindeki mahsul 
vaziyeti ilede yakından alaka
dar olan Başbakanımız, bu 
hususta B. Fazlı Güleçten 
iza(fat almıştır. 

İzmir ·valisi; zeytin, pamuk 
ve tütün mahsullerinin çok iyi 
ve bol yetiştiğini ancak diğer 
senelere nazaran üzümün nok· 
san olduğunu bildirmiş; Cellad 
gölündeki kurutma faaliyetini 
izah ederek, açılan kanalların 
yıkılmaması için kenarına dı· 
var örüleceğine ve bu yüzden 
kurutma ameliyesine iki sene 
daha devam edileceğini anlat· 
mıştır. 

Başvekilimiz, Gediz, küçük 
Menderes, Bakır çay ve Cellid 
gölü havalisinde sıtma müca· 
delesinin neticelerini sormuş, 

göçmenlerin iskanı meselesile 
alakadar olmuştur. lzmir ve 
Manisa valileri, bu hususta 
başvekile İzahat vermişler ve 
sıtma hastalının esaslı müca· 
dele neticesinde çok azaldığını, 
bazı mıntakalarda hiç kalma· 
dığını bildirmişlerdir. 

Salondaki hasbihal bir sa· 
sat kadar devam etmiştir. 

General ismet lnönü, saat 
17 de otomobille fuara gel· 
mişler, Dr. Mustafa Enver bey 
ka?ısından girerek arka taraf· 
tan Basmahane meydanına 
çıkmışlar ve Lozan meyda· 
nındaki büyük kapıdan tekrar 
fuara ldönmüşlerdir. 

Fuardaki paviyonları birer 
birer gezen sayın Başvekili· 
miz, fuarı bu yıl daha güzel 
bulduğunu bildirmiştir. 

Sayın Başvekilimize hoş gei· 
diniz deriz. 

Beynelmilel mıntakada Japon askerleri 
Tokyo, 6 (Radyo) - Ja· 

ponya parlam~ntosu, Çin har
bi için yeniden ikiyüz elli 
milyon Yen tahsisat kabul et· 
miştir. Bu para ile Japon ha· 
va kuvvetleri ziyadeleştirile· 

cek ve tayyareciler yetiştirilc· 
cektir. 

Havacllık haftasının son gü· 
nü ~ok zevkli ge~ti 

Tokyo 6 (Radyo)- Japonya 
Harbiye Nezareti, Şanghayın 

muhtelif yerlerine 25 bin kişi· 
lik bir kuvvet daha çıkarmış
tır. Bundan başka, Yançada 
harp eden Japon kıtaatı, Pa
oning kuvvetlerile birleşmişler
dir. 
Şanghay 6 (Radyo)- Japon· 

lar, Onko nehri sahillerine de 
- Devamı 4 ncü sahifede -Tayyarecilerimiz, büyük bir muvaff akiyetle 
B. Vecihinin motörlü tayyare 
ile, gayet alçaktan yaptığı 
uçuşlarile güzel, zevkli ve he· 
yecanlı olmuştur. Hava şenlik· 
leri öğleye kadar devam et· 
miştir. 

boşluğa abldılar ve ayni halde yere indıler 

Türk Hava kurumunun, ha· 
Yacılık bahasının son günü 
münasebetile hazırladığı "Türk 
kuşu bayramı,, dün sabah on 
binlerce halkın iştirakile, bü· 
yük heyecala kutlanmıştır. 

Sabahın saat dokuzunda, 
Halkapınardaki Türkkuşu sa· 
hası, bayrama iştirak eden 
halkımızla dolmuştu. Vali, 
müstahkem mevki komutanı, 
Türk hava kurumu lzmir şu
besi başkanı ve kurum müdü· 
rü de Türkkuşu hangarında 
hazır bulunuyorlardı. 

Saat dokuz buçuğa doğru 
Türkkuşu filosu, beş motörlü 
spor tayyaresinin iştirakile 

Türkkuşu sahası üzerinde gö· 
ründü. Bunu halkımızın coşkun 
tezahüratı takip etti. 

Filo halindeki uçuşlar esna· 
sanda spor tayyareleri cidden 

diler. Halkımızın coşğun te· 
zahürah ve tebriklerile kar· 
şılandılar. 

Türkkuşu sahası üzerinde ··-Mussolini Almanya 
seyahatına çıkıyor 

~~~-.-imi•·, Italya başvekili, Hitlerle konuşacak 
' Alman mane\1ralarında bulunacak 

_j 

övünülecek hünerler göster· 
diler. Halkımıza, havacılığa 
teşvik yollu beyannameler at
tılar. 

Saat onu on geçe motörlü 
bir tayyareye bağlanan "G.g,, 
planörü beş tayyarecimizi ha· 
milen Türkkuşu sahasının üze· 
rinde göründü. "G.g,. burada 
motörlü tayyareden ayrılıp, 

3000 metre yüksekte bir martı 
gibi süzüldü. Sonra, planörde 
bulunan paraşütçülerden Bn. 
Yıldız, B. Hüseyin, Abdurrah· 
man birbirini takiben planör· 
den boşluğa atıldılar. 

Paraşutler, tabii vaziyetiyle 
açılınca halkın heyecanı son 
haddını bulmuştu. Şimdi pa· 
raşutlerin aşağıya inmesi bek· 
leniyordu. Netekim üç para· 
şut kahramanı da birbirini ta· 
kiben Türkkusu sahasına in· 

Mussolini bir kıza nişan takarken 
Paris, 6 (Radyo) - Roma· tayyaresile Almanyaya gidecek 

dan alınan haberlere göre, ve ·ık ·· B H"tl ı le 
İtalya başvekili Bay Mussolini, 

1 
gun ay 1 er e o• 

refakatinde hariciye nazırı Ci· nuştuktan sonra Alman ma-

yano olduğu halde hususi nevralarında bulunacaktır. 
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~ahile 2 (Ulusal Birlik) 

Anasını Ciör __ Kan emen büyücü 
-----Kızın 1 Al Esrarengiz mahluk, bir çocuğun 

v s M h ·· ~, -7--6- - , canını cıkarıldı;fakatbulunamadı 
ı azan: ermet u tar ,.,o. , . . 
_..........._ _ __..._......__~--.. ........... --..-:b""".":.

1
:---k ________ k___ b~--~~ Bir yobazın da memleketimızde bır çocu. 

Tavanda 50, 60 mumluk atışı ı e se sen, se sen eş· • • • • , 
bir avize. İki duvarda karşı likler gibi tin tin, Bacakları ğun kanı emdığı haberını hatırlatarı vak ~ 
karşıya, altın yaldızlı, somma- zoraki yürüyor .. Ağzı aralık; Fransız zabıtası bir müddet- Fakat ahıra gelince kardeşı 
ki taşlı iki konsol ve üstlerin- soluğu soluğuna yetişmemede.. tenberi esrarengiz bir cinayetin Henrie'nin sürünün arkasında 
de gene altın yaldızlı, ta ta· Salondan içeri girince can· peşinden koşmaktadır. Paris olmadığını görerek babasına 
vana kadar aynalar. Konsolun landı, seğirtti. Göğüs kav~ş~ civarinda Bergvise dağı civa· haber veriyor. Bunun üzerine 
birinin üstünde ve ortasında, turup büklüm büklüm, elım rında Pampelonne şatosunun araştırmalara başlanmış, fakat 
top, tüfek, tabanca, kılıç gibi yerlere değdirerek kandilli asırdide kuleleri yükselmek- küçük Henrie bulunamamıştır. 
silah tims!llleri ile bezenmiş, temannahları savuran Abdur- tedir. Cicarındaki köylüler, Nihayet günün birinde kü
cam mahafaza içinde, bronz rahmanı kucakladı. kendilerini güçlükle geçindiren çük Henrie'nin cesedi küçük 
bir saat. Saatin sağında so- Ne sımsıkı sarılış; şapşap tarlalarını duvarlarla muhafaza bir köylü tarafından hulun
lunda, en battal boyda, iki yanaklarını ne öpüş. Bu rad· ediyorlar. muştur. Cesedin etleri dökül-
gümüş şamdan ve cicili bicili desine hacılaşmak da dene· ôtedenberi ağızdan ağıza müştür. Hatta yapılan muaye· 
tefarik, istiridye şeklinde se- mez. Kırk yıl hasreti çekilen, akseden rivayetler, bu civar nede boyundaki bir kemiğin 
def tabaklar; kundura şeklin- gözlerde tüten ve o gün ka- köylülerini endişeye düşürüyor: eksik olduğu görülmüş ve 
de cigaralıklar; salyangoz res- vuşulan bir kimseye dncak bu Guya bu civarda bir büyücü bunun, kartallar tarafından 
minde kibritlikler. kadarı yapılır. · ' varmış .. Köyden üç kilometre yapıldığına hükmedilmiştir. 

Öbür konsolun üstünde ve Kördeki hokkabazlığı, mas· uzakta dağda otururmuş. Bu Fakat hatırlarda kaldığına 
ortada, herhalde Saksunya karalığı görmeyin. Sarılıp ne adam, kan hücumunu keser göre civarda dolaştığı rivayet 
mamulatı, (Beni sokağ at, yüz ellere, eteklere varıŞ, ne kam- ve ateşi de uzakta söndürür· edilen büyücü, şerrine uğra
altını al) diyen, arşın boyunda bur olup yerlere kapanış: müş.. Bu adamda ayni za- dığı kimseleri boynundan. ısırır 
bir vazo. İçinde, sahiciden fark Velinimet necli necibi, vezir manda hem kan akıtmak, hem ve oradan kanını emermış .. 
sız yapma çiçekler, yapraklar alişan mahdumu necabet mev- yangın çıkarmak kuvveti var· Cinayetin keşfedildi?i an.da 
Vazonun sağında solunda, ge· sumu, elverir, kafi; merhamet mış.. Bu büyücü, civardaki köylüler hep bu haletı ru~ı~.e 
ne en battal boyda fakat kar· et. Abdi ahkarını, bendeni, köylüleri 0 kadar korkutmuş içinde bulunuyorlar ve buyu
şıkilerden başka biçimde iki azat kabul etmez köleni, der· ki, zavallı köylüler şerrinden cünün verdiği korku ve dehşet 
gümüş şamdan. Keza, cicili yayı sürur ve şadımanide gark· korunmak için arasıra kendi· içinde titriyorlar; ağızlarını aç-
bicili tefarik . edeceksin; minnetdariden helak sine hediyeler verirlermiş. Şim- maktan korkuyorlar. _ 

Salonun ortasında, gene som· eyliyeceksin .. Bu eltafı biniha- di hikayeyi dinliyelim: ~apılan tahkik~t hep .?etı· 
maki taşlı, ayna konsolların yelere, iltifatı bigayelerc hak- Geçen Haziran ayının 23 cesı~ kal~ış ve nı~~~~t şuphe 
stilinde ve onlar gibi altın kile mukabeleye muvaffak üncü günü akşamın saat 9 u üzerıne cıvarda delılı~ıle tanın~ 
yaldızlı, beyaz 'bir masa kon· olamıyorum. Vüs'ü. iktidam na· Baron Pampelonne'in adam· mış Reyne adında hır sersen 
muş .•. Etraft~, perdelerin ku- müsait.. larından birinin 10 yaşında tevkif edilmiştir. Fakat bu 
maşile kaplı, üç adet kebir Ve birden, sesini yükseltti: Marie-Tereze For ve diğeri 5 işde bir alakası olmadığı an-
kanape; aralarında koltuklar, - Heyhat, ne müşahede yaşında olan Henrie For adın- }aşılarak bilaha.re serb~st hıra: 
sandalyalar. Kanapelerin ön· ediyorum?. Simayı tabınakinde da iki çocuğu, civarda otlat· kılmıştır. Adlıye, cıvardakı 
lerine serili ipek Kayseri sec- bir sargı mı var, yoksa meser· tıklan ineklerle beraber şato· bütün köylüleri dinlemiş ve 
cadeleri pırıl pırıl parlıyor. ret ve saadetimden mütevellid ya dönüyorlar. Marie Tereze; hepsi: "Haberimiz yok, b~rşey 

Abdurrahman yok sakalını heyecan dolayısile gözlerim mi sürünün başında, küçük kar· görmedik" cevabını vermışler-
sıvazlıyor, rahmetli Abdülveh- iyi seçmiyor? deşi de arkadan yürüyorlar. dir. Nihayet tahkikatı yapan 
hap Paşaya kalayı basıyordu: Vezirzade, ağzını açıp çı· Saat 9 da civarda bir çiftliği memur bu sükutun sırrına va· 

- Hay hortlayası, mezarın· karttığı dişin yerindeki kanlı olan Madam Sesino, bir feryat kıf olıpuş ve: 
da ayakta durası herif, amma pamuğu gösterdi: işitiyor. Bu civarda böyle fer· - Anlaşıldı, bu adamlar 
da çalıp çırpıp, ammada pa- - Üç köklü, koskocaman yatlara, vahşiyane haykırmalara mahsullerinin uzaktan yak.ıl-
ra tutmuş hal Konak değil, bir azıydı!.. alışılmış olduğu için çocuklar masından korkuyorlar. Demış· 
Çırağan sarayı! - Vah vah vah, geçmiş bu sesten ürkmüyorlar. Karan· tir. 
Uşak Dursun ağa gene gö- olsun. Demek namizaçlığınız, lık çöktüğü halde inekler el&n Fakat işin asıl şayanı dik· 

ründü. Elinde bir gümüş tep· dendanı alilerindeki evcadan otluyorlar. Nihaye~ Marie Te· kat olan ciheti, küçük Henri-
si; tepside gümüş zarflı, mi- mütevelliti. Kerpeten merhe· reze, şatoya dönmiye karar enin hemşiresi Marie Tereze· 
neli bir kahve fincanı ile el- minin talasile def ve ref oldu veriyor. Bunun üzerine Rızca· in herkesten zi~a~e sük?t~ 
maş traş bardakta su, töbe ya. Oh, yarabbi şükür, lehül- ğız, sürüyü toplıyor ve çiftliğe muhafaza etmesıdır. Kendısı-
elinde, Rejinin en şahane ma- hamd velminne. Şim<li mün- doğru yola çıkıyor. ne bir sual sorulduğu zaman, 
lı, (Ekstra ekstra) nevİ'den, şerihülfuad oldum. Hazamin d · gözlerinin korkuden titrediği 

söyle Biz benim o ama gı· 
kutusu çeyreg" e satılan sigara fadh Rabbi! ğ" 

1 
görülmüştür. Anlaşılan büyü· 

diyoruz, orada görüşece ız 
paketi. Ekmel bey, pencere önün- cü ve sihirbaz korkusu küçük 

Dedi. 
Kör, kapıya yakın, en mü- deki büyük kanapelerin birine Harem bölüğüne açılan ma- kızın da zihninde yerleşmiştir. 

tevazi yere, bir sandalyanın oturdu. Eli Abdurrahmanın H f'f Tahkikat neticesinde ancak 
beyin kapısından girdi. a ı -üstüne ilişmişti. Ag" afendi·. elinde. Onu da yanına, dizi· şu nokta tesbit edilmiştir: 
ten el vurdu: 

- Aman beyim, burada nin dibine çekti. _ Destur, kimse olmasın!. Çocuğun cesedi bubnduğu 
mı oturacaksınız? M h d' Gene nefes nefese. Yanın- yer öldürüldükten sonra geti-a cup e ı- Merdiveni çıktılar. Koridoru 
yorsunuz; lütfen daha yukarı daki, gene göğüs kavuşturmuş, geçtiler. Küçerek bir yatak rilmiştir. Bu cinayeti işliyen 
buyurun. Beyfendimiz sonra kamburunu çıkarmış; kanape- . d"l adam da her halde o civarı 

odasına gır ı er. 
bana gücenir! diyordu. nin kenarına ilişik .. Biraz hoş· Kör Abdurrahman, Abdül- pek iyi tanıyan bir adamdır. 

Baştaki kanapelerden birinı·n beşteu sonra, münasip bir gi· k .. d Bu iş, acaba bir delinin cina-
vehhap paşanın onagın an 

önüne sehpayı çekti-, üstüne rizgah tutturup merhum Taha k ç l yeti mi, yoksa bir intikam 
j zıplaya zıplaya çı mıştı. a -tepsiyi koydu. Daha hiç açıl· paşanın kerimesi ve madettin b l . eseri midir? 

madan oynama işte öy esı· mamış paketi de açıp sıgarayı paşanın küçük 'gelini Seza ha· ne derler. Sevincinden kabına Bu hususta bütün ağızlar 
uzattı. Kibriti çaktı: nımın bahsini açacak. G l · f l · henu"'z kı"lı'tlı"dı·r. Bununla bera· sığmıyordu. öz en ataşı gı· 

- Biraz istirahat buyurun, Bitişik odadan gene horul· bi açılmıştı. Ümitleri boşa ber Fransız adliyesi her gün 
beyfendimiz şimdi teşrif ede- tular ayuka çıkıyordu. Abdül- çıkmamıştı. İlk vurgunu vur- imzasız birçok mektuplar al· 
ceklerl. dedi. vehhap paşa zade, yüz buruş- maktadır. 

Bitişik odada horultular de- turarak o kapalı kapıyı işaret gunu vurmuştu. 
vamda. etti; yavaş sesle dedi ki : Kesesinde üç adet beşlik 

Beş altı dakika geçmişti. -içerisi dolmuşa bir adam. banknot. Boru değil, 15 adet 
Vezirzade arzı didar etti. Sa· Bildiğin soğuk heriflerin alayı lirayı Osmani. On beşi yüz 
lona ne şekilde girişini anla- zıbarmadalar. Şimdi kalkıp sekize zarbet, 1620 kuruş .. 
talım: başımıza ekşiyecekler; rahat yalınız bu kadarcıkla da ağ-

Başında fes. Dişinden muz. rahat konuşamayacağız! zına bal çalınmamış . Bu baş-
taripti ya, çenesinin altından Birden ayağa kalktı! langıç; gf!risi gelecek. Gidişa· 
dolayarak yüzüne bir ipek -En iyisi, biz yukan çıka· ta bakılırsa oluk gibi akacağa 

1 

mendil bağlamış. Ölüde beniz lım!. benziyor . 
var, onda yok. Gözleri zaten (Gürültü etmeden sıvışıve· Vezirzade bu 15 lirayı, san· 
kuyuda; gözaltları bir kat relim) der gibi yüz göz oyna· ki 15 kuruşmuş gibi, utanarak 
daha morarmış. tıyordu. ikisi de, ayaklarının sıkılarak, kızarıp bdzararak a-

Arkasında Şam kutmısım- ucuna basarak sofaya çıktılar. vuca sıkıştırmış, 
dan, bal rengi.,entari ve hırka; Ekmel Bey, kapı önünde bek· - Rica ederim affet, kusu-
üstünde çividi renkte geziye liyen Dursun ağaya, gene ya· ruma bakma Abdurrahman 
kaplanmış, en giranpahasından vaş sesle: _ efendiciğim, bu, bugün yarın-
bir samur kürk; ~ayaklarında - İçerideki herifler kalkıp lık harçlığın olsun. Ôbürgün 
ökçeli lustrin terlikler. beni sorarlarsa daha uyan· gene takdim ederim, demişti. 

Bu korku civardaki köylere 
hakim olmakta, akşamları ka· 
ranlık olunca herkes bir kö
şeye çekilip dışarıya çıkma
maktadır. 

Çıngırak sesleri, hayvanları 
çayırdan dönmekle olduğunu 
ve öldürülen küçük çobanın 
son feryatlarını hatırlatmak
tadır. 

Pampelonne şatosu, asırdi
de bir şatonun tarihi, birçok 
sihirbazlık ve büyücülük efsa
neleri ile doludur. Asırdan 
asra ve ağızdan ağza intikal 
eden bu efsaneler el'an bugün 
bile, o civar köylülerinin ra
hat ve huzurunu ihlal etmek· 

Bir evin bodrumunda 
on beş iskelet bulundu ·-·--Bu ev Peştenin pek namuslu 

bir ailesine aid olduğundan 

hayret uyandırmıştır 
Budapeştenin en eski evinin 

bodrumunda geçen gün 15 
iskelet bulunmuştur. 

Bu haber birdenbire Peşte
ye yayıldığı zaman bütün şe
hir heyecanlandı. Çünkü Bu
dapeşte'nin en eski evi Orez 
ailesine mensup bir zatındır. 
Bu aile, şimdiye kadar daima 
iyilikle tanınmış, kimseye fe
nalığı dokunmamıştır. Bu su· 
retle tanınmış olan bu ailenin 

· et ' başlamış ve neticede vazıy ~ştu 
anlaşılmıştır. Orez ailesi bu Uıun 
evi bir başkasından takribell u iy 
80 sene kadar evvel almıştır· nl 
Aldıkları zaman evin her ta· ı b 
rafı yep·yeni ve örtülü idi. tşru 

Aradan ~eneler geçtiktell t 

sonra bodruma odun, köıniir 
koya koya nihayet evin bod· 
rumundaki çukurlar çökın°ş 
ve meydana bu iskeltler çık-

oturduğu evde ~5 tane birden mıştır. 
iskelet bulunması herkesi hay- Polis vaziyeti tamamile teS' 
rete düşürmüştür. Polis bunu bit için iskeletleri antropolof 
duyar duymaz derhal tetkikata enstitüsüne göndermiştir. 

~~~---------~~··-~~ ..... ----~~~-
Timurlengin Kadınsız bat. 

eserleri Kaliforniyada yetıt 

Bir sarayda toplana. 
rak müze yapıldı 
İngiliz alimi Sesil Fellovs 

eski Hind mihracelerinin eser· 
lerine ait bazı tetkikatta bu
lunmuş ve mihracelerle Hin
distanı istila edenlerin eserle· 
rini toplamıştır. 

Bunların başında bilhassa 
Timurlengin eserleri vardır. 
Oelhide toplanmış olan bu 
eserler arasında büyük Mogol 
hükümdarına ait hatıralar da 
bulunmaktadır. 

Bu suretle toplanmış olan 
eserler altın ve kıymetli taş
lar itibarile dünyanın sayılı 
müzelerinden birisini vücude 
getirmiştir. 

Delhide müze binası ittihaz 
edilen yerde Timurlengin sa
rayıdır. Bu saray dünyanın en 
muazzam ve hakikaten efsa
nevi bir şekildedir. Direkler, 
sütunlar, salonlar, odalar .. iş
lemeler, mozayikler, beyaz 
mermerler. 

Esirlere yaphrıldığı iddia 
edilen bu sarayın bugünkü 
para kıymeti biçilemiyecek 
kadar çoktur. 

Hele mobilye, Tahtların 
kıymetini tesbit etmek imkanı 
yoktur. Sarayda hükümdarın 

ve garip bir ya-
sa.k çıktı._. tıl 

Kalifornıyada yem kab 
edilen bir kanuna göre bal: 
larda kadın müstahdem ku 
lanmak sureti katiyede nıell' 
edilmiştir. ·k 

Bu kanun şiddetle tatb'. 
edildiğinden Kaliforniyada hıÇ 
bir barda kadın kalmamıştıf· 
Yalnız arkadaşlarile birlikte 
kadınlar bara gelebilirler. fi' . ,. 
kat gençlerin, erkeklerın P 
rasını çekmek için dalav~ 
yapmak vazifesile mükel t'' 
olan bar kadını sureti k3 

iyede yasaktır. Böyle bir şef 
teşebbüs eden kadın da ' 
şiddetle cezalandırılır. .~ 

Kaliforniyanın kabul ettı)· 

bu kanun, Birleşik hükuınet~ bi~ 
lerde çok büyük bir memll~ ~ı.,.., 

H ,. bıt ıt"" niyet doğurmuştur. at~a i· )-td 
çok hükumetler de Kalıforll k V 1 

ya gibi kadınlarını kaldırınll ~ e 
için kanun hazırlamaktadı~ ~i Pıl ..;... __________ ~------ı· tn 
oturmuş olduğu bu taht Y8 • ~kl 
nız altından olup etrafındaki ~Yer 
incilerle hak şekli çok sanat' ~ ~ 
karanedir. Şimdi işte ınüıe İt z 
de bu sarayda kurulmuştur· ~lııy 

d"Jl' 1 Kapıdan içeriye girenler u • 'Ya 
·111 ı: 

yanın en kıymetli madenlerı .. , ~ v 
altınlarını, taşlarını burada go fılıış 
recekleı dir. ,,,,J dGle 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

Seneliği 

Lira Cinsi Vakfı 
60 Balıkçı mescidi odası Pazaryeri 
Yukarıda yazılı akar kiraya verilmek üzere müzayedeye çı~9: lz 

rılmıştır. İhalesi 6-9-937 Pazartesi günü saat 15 dedir. Talı? ~l 
lerin vakıflar idaresine müracaatları. 30 1 6 302Y h - ~ inhisarlar tütün fabrikası miJ• -.. 
dürlüğünden: ... 

Alsancaktaki fabrikamız lokantacılığı eksiltmeye konmuştu!· 
10·9·937 Cuma günü saat 14 te ihale edilecektir. !d 

İstiyenlerin bugüne kc.dar tafsilat almak üzere fabrikamızda 
komisyonumuza müracaatları. 4-6-8 (3~ 

·--Türk Hava Kurumu.....-.--. 

Büyük piyangosLI 
5 ici keşide 11 Eylül 193 7 dedir 

Büyük ikramiye50,000lira~ı. 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık 1~ 

ramiye/erle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet tntl'' 

ka/at vardır. bu· 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

'yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bll 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 



Eylülde bekleniyor. LlVER

POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"LYS" vapuru 28 Eylülde 
bekleniyor, ANVERS için yük 

STE ROYALE HONGROISE alacaktır. ---DANUBE MARITIME DEN NORSKE MIDELHA VS-
"DUNA" vapuru 6 Eylül

de bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD, COMARNO, BU
CAPEŞTE, BRATISLAV A, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

"SZEGED., vapuru 16 Ey-
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU
DAPEŞTE, BRATISLAV A, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. ---JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED - LIVERPOOL 
"AVIEMOREı. 

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
ları için yük alacal-tır. 

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

Birinci 

• • Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... ~alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhliatEczahanesinde 
bulunur 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu m!_mulatı tercih ediniz 

a ış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde f AHRİ KANDEMiR oğlu 

•• 
kMensucatı 

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 eylemel-te olup maJları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Te efon No. 2211 ve 3067 
e graf adresi: Bayxak lzmir 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle- 1 
rile navlunlardaki değişiklikle
rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl:m 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -
• • 
ırı 



ispanyadaki Dahili Harp 

General Miyahaıi.ın, Cumhuriyetçi ordular umum 
i:umandanlığına getirileceği söyleniyor .. 

Katalonya federal meclisi reisi; Katalon yanın kurtıılması için icap eder
se Cumhuriyetçi ispanya ile münasebatın kesileceğini söylüyor. 

nun, bir kumandan tarafından idare edilmesi takarrur eyle
miştir. Ordu komutanlığına general Miyahanın getirileceği 
söyleniyor. 

Sen Jan Doloz 6 (Radyo)- Katalonya Fevoral meclisi reisi 
B. Kumyani, gazete muhabirlerine verdiği beyanatta, Kata
lonyanın kurtulması Iazımgeldiğini söylemiş ve icap ederse, 
Cumhuriyetçi İspanya ile olan siyasi münasebatın da kesilece Paris, 6 (Radyo) - Havas ajansına göre, !Saragosa mev

kiinde ihtilalciler büyük harekata başlamışlardır. Bugünlerde 
ordusu· Aragon cephesinde büyük muharebeler olması çok kuvvetlidir. 

iini ilave eylemiştir. 

Valansiya, 6 ( Radyo ) - Cumhuriyetçi ispanya ........ 
iki orta mektebi 

• I 

daha inşa olunacal---=----- -- \ ~ 

Maarif vekilimizin 1 bugün lstan-
bula dönmesi muhtemeldir 

Şehrimizde bulunan Maarif mektep ihtiyacını karşılamak 
Vekili B. Saffet Arıkan, dün üzere biri Faikpaşadaki eski 

Rus gazetelerinin: 
şiddetli. hücumları 
Rus denizcileri, muazzam bir mi. 

tinğ yapmışlar mukabele için 

hazır olduklarını bildirmişler 
muhtelif maarif işleri ile meş- medrese binası arsasına ve Moskova, 6 (Radyo) - Sov- leler yazıyorlar. 
gul olmuş, maarif müdürü, diğeride Eşrefpaşadaki mezar- yet matbuatı; Rus ·ıapurlarının Rus denizcileri, yaptıklara 
müfettişler ve müdürlerle gö- lıklar yanında bulunan arsada meçhul tahtelbahirler tarafın- muazzam bir mitingde, muka· 
rüşmüstür. iki Orta mektep binası inşa- dan sık sık taarruza uğrama· beleye hazır olduklarını bil· 

Dün sabahleyin otomobille sını emir buyurmuştur. larından dolayı şiddetli maka- dirmişlerdir. . 
Kızılçulluya giden B. Saffet Bugün de tetkiklerine devam • • .,._ •• • •• ~ • 
Arıkan, Yeniköymektebi bina- edecek olan Vekilin, öğleden Japonlar Çıne asker Alman matbuatı 
sını ve onun çiftliğini gez· sonra fzmir vapuruyla fstan· yığıyorlar Ak J • k ~ 

· t. M ·f v k·ı· Ort b 1 ·t · ht ld. uenı.z onTeransı mış ır. aarı e ı ı, a u a gı mesı mu eme ır. -B~tarafı 7 inci salıifede-

H . . V._.k ... --:~1 . . . At· külliyetli asker çıkarmışlardır. için ne yazıyorlar 
arıcıye e 1 ımı_zın I• Tokyo 5 (A.A) - Bir Ja- . Berlin, 6 (Radyo) - Alman 

_ matbuatı, Akdeniz konferansı 

nadaki. mu·· hı·m beyanatı pon menbaından bildirildiğine etrafında uzun makaleler ya
göre, bir Sovyet sahil muhafız zıyorlar. Bu gazeteler, Alman
ganbotu bir Japon balıkçı ge- yanın iştirak etmiyeceği her· ~~~~-----~·.-.-~~···~·~-... --~--~~ 

Türk-Yunan iş birliğine, Cenevre-

de de devam edilecektir 
Atina 6 (Radyo)- Dr. Aras 

Atinaden ayrılmadan evvel 
Eleıı hasmına aşağıdaki be
yanatta bulunmuştu:r 

Bundan evvelki her gelişim
de olduğu gibi bu kere de 
hakkımda göstermiş olduğu 

hararetli hüsnükabulden dolayı 
Elen milleti nezdinde bir kere 
daha teşekkürlerime tercüman 
olmanızı rica ederim. 

Başvekil Metaksas ile fikir 
teatisinde bulunduğumdan ve 
Yunanistan ile Türkiye arasın
da her iki memleketi alaka-

dar eden bütün meseleler 
üzerinde tam bir fikir birliği 

mevcut olduğunu yeniden bir 

kere daha müşahede eyledi· 
ğimden dolayı çok memnu-
num. 

B. Mavrudis ile görüşmem· 

den de pek memnunum. Mil-

Jetler cemiyetine gidecek olan 
Elen heyetine riyaset edecek 
bulunan B. Mavrudis ile se
mereli Türk·Elen iş birliğine 
Cenevrede devam edeceğim
den eminim. 

-~~~-----~·---.-~ .... ··-·~-... --~~~~ 
Japon lmpara - Doktor Bay Muzaf. 

k 
. fer Şevket 

torunun ardeŞl Başbakanımız general ismet 

Al~an rica/ile lnönü ne beraber kıymetli 
doktorlarımızdan Dr. Bay Mu· 

konuşacak za.ffer Şe~k~t de dün şehri-
Berlin 6 (Radyo) - Japon mıze gelmıştır .. 

imparatorunun kardeşi Prens 

Sisibo, bu ayın dokuzunda 

Duseldorf'ta bulunacak ve üç 

gün !Onra Berline giderek Al· 

·man ricaliİe temaslarda bulu

nacaktır. . ···-Saharda 
Muvakkat hükumet 

teşekkül etti 
Pekin 6 (Radyo)- Nankin· 

den tamamen ayrı olmak üzre 

Kalkan'da teşekkül eden mu· 

vakkat Çin hükumeti, işe baş

lamış ve keyfiyeti bütün dev
letlere bildirmiştir. Bu hüku
metin, Japonyanın himayesi 
altında bulunacağı söyleniyor. 

---
En cok okunan 

t 

kitaplar 
Londrada, halkın en çok 

okuduğu eserler üzerinde bir 
satış istatistiği yapılmıştır. 

, Bu istatistiğe göre dünyada 
en çok okunan kitaplar polis 
hafiyeleri ve casus romanla· 
rıdır. . 

İkin~i derecede okunan eser· 
ler de aşk romanlarıdır. Fa
kat bu romanların garip bir 
tecellisi vardır. Bugün birinci 
dereceyi ihraz eden bir eser, 
çok geçmeden unutulur. Çün· 
kü aşk da modaya tabidir. 

Üçüncü derecede okunan 
eserler, ilim ve fen kitapları
dır. Bunların içinde hiç mesa· 
besindeki kitaplar da mimari 
eserlermiş. 

misini Vladivostok yakıninde hangi bir konferansın akim 
topa tutmuş ve içinde araş· kalmağa mahkum olduğunu 
tırmalar yapmıştır. ilave ediyorlar. 

Tokyo, 5 ( A.A ) - Dün doğru yola getirmeğe icbar 
diyetin fevkalade içtima dev- eylemek mutlak bir zaruret-
resinin açılışı sırasında Bay tir . ., 
Hirota vaziyetin bir tablosunu Şanghay, S (A.A) - Fran· 
yapmış ve sözlerine şu suretle sız sefiri Bay Maggiar dün 
netice vermiştir: Şanghaya gelmiş ve salah bul· 

"Bizim azimkaranc bir hattı mak üzere olan Bay Huges-
hareket kabul etmek ve Çini seni ziyaret etmiştir. 

••••• 
Devlet 

adil 
Bütçesine Mu
Mücev herat 

Mecidin kızının kayınbahasında 

o kada müthiş servet var ki .. 
Hindistandaki Haydarabad 

Nizamının serveti dillere des· 
tan olacak kadar çoktur. Ma
lum ya, sakıt Halife Mecidin 
kızı bu adamın oğlu ile ev· 
lendi. Geçenlerde saltanatının 

25 inci yıldönümünü büyük 
merasimle kutlulayan Nizam 
bütün dünyayı hayrete düşü
recek derecede muazzam bir 
şenlik yapmıştı. 

Bunun hafızalardan silinmi· 
yen hatırası dururken geçen 
hafta Viyanaya Nizamın ileri 
gelen adamlarından birisi gel
miştir. Bu zat, herkesi hayret 
içinde bırakan Nizamın serveti 
hakkında bir konferans ver
miştir. 

Viyananın en ileri gelenleri 
ile en zenginlerinin bulunduğu 
bu konferansta bu zat demiş
tir ki ; 

- Müslüman bir hükümdar 
olan Haydarabad Nizamının 

serveti arasında yalnız elmas· 

lardan bahsedeyim. Onun el· 
masları Hindistanda bulunan 
bütün elmaslara muadildir. Bir 
kere bir elmaslı kemer gör
düm. Yanımda bir de kuyumcu 
vardı. Bu adam yalnız bu ke
mere tam (2) milyon lngiliz 
lirası kıymet biçti. (Oniki bu
çuk milyon Türk lirası!.) 

Nizamın altın, gümüş ve 
bakır madenleri hakkında söy
lenecek sözüm yoktur. Bu ta· 
kımlarla saraydaki mevcud 
malların kıymeti ve sayısı yüz 
binlere baliğdir. 

Kadınların mücevheratma 
gelince; bunun hakkında söy· 
lenecek söz saatlerce sürer. 
O kadar çok mücevherat var
dır ki, bunları birer birer 
saymak imkanı yoktur. Mesela 
Nizamın kendi karısile, oğlu· 
nun karısındaki mücevherat 
miktarı herhalde ufak devlet
lerin bütçelerine kafi gelecek 
derecede fazladır. 

-Napolyonun oğlLI 
:.;: .. :.::;:Siyaset ve Saray Kurbana~~ ~ 

Nakleden: F. Ş. Benlioll11 Us 

-8- ~as 

Viyanadaki entrikalar ve sı
kı tedbirlere rağmen Napol
yonun yeğeni kontes Napol
yon Kamerita, Avusturyaya 
girmiş, küçük Napolyona ka
dar yaklaşabilmiş ve kendisi
ne gizliden bir de mektup 
vermişti. 

Bu mektup, küçük prens 
"Avusturyalı bir prens mi kal· 
mak mı yoksa Fransız pren· 
sesliğine dönmek mi istediğini 
sordu. 

1828 senesinde dedesi ve 
Avusturya imparatoru tarafın
dan prense maiyet alayı yüz
başılığı verilmiş idi. Genç 
Napolyon bu sebeple çok se
vinmiş idi. Bunun da başlıca 
sebebi, geçirmekte olduğu 
esaret hayatından kurtulmuş 

olması idi. 
Genç prens bu "ümidinde 

aldanmış idi. Mahut Ditrihstayn 
gene yanında bulunuyor ve 
kendisine bir zabitin neler 
bilmesi ve bilhassa saray ada· 
hı üzere nasıl hareket etmesi 
lizımgeldiğini anlatıp duru
yordu. 

Genç prens 1830 Temmu· 
zunda arşidük Karolun piyade 
alayına binbaşı rütbesile me· 
mur edildi. . 

Prens Napolyon Brinde bil· 
fiil askeri kıta kumandanı oldu. 
Bu, genç prensi çok sevindirdi; 
dedesine yazdığı mektupta bu 
memnuniyetin samimi surette 
bildirdi. Fakat birşey talihsiz . 
bir gençti, bu memnuniyeti 
de fazla devam etmedi, hatta 
kendisine kıtasında hizmet et· 
tirilmedi. Bunun da sebebi, o 
sıralarda Avrupada umumi 

şekilde beliren ihtilal istidadı 
idi. Avrupada bu saltanat 
rejimi aleyhinde tarihin kay· 
detmediği bir cereyan vardır. 
Böyle bir zamanda, Napolyon 
Bonapart gibi hiçten ve ancak 
ihtilaller sayesinde imparator 
olan bir adamın oğluna askeri 
kıta emniyet edilemezdi. 

Halbuki prens Napolyon 
bu sıralarda Fransadaki Bo
napartistlerin hareketi ile ala· 
kadar değildi. 

Prens te tuhaf bir merak 

hasıl olmuştu. Lehistan onun 

hayalinin istinad noktası idi. 

Lehistan üzerine, Lehistana is

tirıad eden birçok hayallerle 
meşguldu. Bazı Lehistanı kur
tarıyor, Lehistanda vücude 

getirdiği ordu ile Rusyayı iş· 

gal ediyor ve Rus bayrakları· 

m imparator Fransovanın 

ayakları altına alıyordu. Fakat 
az sonra bunların hep lcabul 

olduğunu kendisi de fark edi
yordu. 

Pren bazı bazı da profesör 
Baron Obenavse: 

- Aynada kendime bakı
yorum, diyorum ki bu baş bir 

lngiliz filosu 
Romanya ve Bulga. 
ristan sahillerini de 

.ziyaret edecek 
Bükreş, 6 ( Radyo ) - İs

tanbul limanında bulunmakta 
olan İngiliz filosunun, bu gün
lerde Romanya ve Bulgaris· 
tan sahillerini ziyaret edeceği 
söyleniyor. 

zamanlar taç giymişti. s· 
tacından mahrum ve çıpla__. • .__, 

Lehliler beni hükümdar 
lerse.. esaretten kurtula 
ve Ruslardan intikam ala 
lardır. Diyordu. d' 

Ve, ne garip bir tesa 
Prens ayna karşısında 
başı üzerine hayaller kurark 
ayna düşmüş, kınlmış h• 
genç prensin elini de ya~ . · 
mıştırl Pren, bu hadiseY1 tti
görmedi, uğursuzluğa baoıle 

11 
Babası Napolyon BonaP~ b 
böyle idi; buna benzer f' 
seferden mana çıkarırd~ b 

Prensin doktoru, bir ~· I 
danberi gencin sıhhati ile~ 
kasını artırmıştı. Prensin 11!1' !>on 
ahvali nazarıdikkati ve eti" O 
yi celbedecek halde idi-), ıa 

Doktor Malfati, Prensi. ~ ~k 
asap ve gerek köğüs iti~I ~t 
çok zaif buluyordu. P~ .. 
asabının hafifliği dimağİ ::. 
yetini de bozuyordu . B j 
için Prensin maddi yorgunl; 
ları kadar manevi yorgull~ 
lardan da sakınması lüzulll 
dair bir rapor verdi. . 

Bu raporun tarihi; .30 'f ~ 
muz 1830 dur , _ ... ~ 

1831 de Prensin sesi d"7 .. 
mıyacak kadar kısıldı. ~ 
bu bal onda yeni deF_ 
1732 senesinde süvari ~ 
lı fon Zikentalın cenaze ~ 
rasiminde prens taburile ~ 
lunurken kumanda verfl1" 
muktedir olamamıştı. 

Doktorlardan Malfati, .~ 
ve Raymon bir konsoll"Tde 
yaptılar. 14 Nisan 1832 . 
doktorlar prensin tedavi~. 
kanı olduğuna karar ve ~ 

Bu karar mı yanlışb? Y • 
sa pransin sıhhi ahvaline tJ 
ray siyaseti mi hakim oidıJt 
bilinmemektedir. Fakat ,ıh 
vaziyeti sür'atle bozuldl~ 
devam etti? Prensten iiıtl1 ı .. 
kesildi.! dl 'd 

Ayni senenin 23 MartıP .1 
kendisini Şambronaya n~ 
zarureti hasıl oldu. 

Bundan başka çare yo1'l"' 
çünkü prens arbk ölüme o>~ 
kumdu. O zamanın tıp .t 
fenni için prensi kurtarlll"' ai 
imkansız idi. 

* 
A . ~·H. ıPJI 
ynı senenın azıran rJ 

prensin sıhhati o kadar f~ 
bir şekil aldı ki artık öl Jet 
eşiğine geldiğine hükmedeP ıe 
pek çok oldu. Bu sebeP ... ..... , .. 
Prense son ruhani merası ... 

ti' yapılması hazırlıkları bile 

d 

.rl'dl)e' 
mamlandı. Prensin son ~~ 

5
j 

rinde yanında büyük anll'
11
• 

Arşidüşesi Sofiya bulunuyordbt 
Bu ihtiyar kadın, bedb• . 

ve hasta prensin yanında b~ 
lunmakla Avusturya sara)'lpı 
içinde tek kaldı. Diğer preJJ~ 
ler, düşesler, kontesler, uı f)f 
veya yakın akrabalar pre 
Napolyonun hatıranı bile ,ot' 
mıyorlardı. . 

ıç 

'I 
b 

Küçük Napolyon artık ~e 
yalatma veda etmiş idi. 

1
• 

Lehistan krallığı, ned~ RdıJ. 
yayı istilayı düşünmıyo~ .. _ 
Dedesinin alakasızlığını duŞÖ 
nüyor mu idi?. Belki. ,ıi• 

Fakat dedesinden evvel bit 
ka göstermesi lazımgel~n M.ıİ 
şahsiyet vardı: Annesı 
Lüizl 

( Arluuı - ) 
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