
1 

1 

-

r 
e 

t 

ı· 

• 

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat miidürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartlnrı: ..,eııeliği iOO, altı aylıW, 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: l\1aarif cemiyeti iliinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır ..................... 
Basıldığı 

~ ., 

yer: (ANADOLU) Matbaası 

Yıl : 4 - No : 921 Telefon: 2776 

e ULUSAL e 
I 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 6 Şubat 1937 

M. Antonesko 
Ricalimizle görüşme 
•• uz ere AnkaraYa ge• 
liyor. 

Fiati (100) Para 

RihentropLondradaııl~at'i sözistiyeceli 
- -. .... - - ......-...- -..., _......,._ .._....._._,;;::::c:: .._._ r X ...,.. .,,,. --

M o s kova arbedesinde 15 Katolikler ispanya haberleri 
Kongresi 

ölü kırk üç yaralı vardır Pari~?~!d~~dJFilipin 
Beyaz· Rusyada mühim hadiseler olmuş, Litvi

nof-5ef aretlerden birine gönderilecekmiş 

adalarında toplanan Katolik
ler kongresine hir milyon mü
messil iştirak etmiştir. 

Papa, Vatikandan kongreye 
hitaben radyoda bir söylev 
vermiş ve bolşeviklik aleyhinMoskova 6 (Radyo) - Son 

muhakemede 10 seneye mah· bulunmuŞtur. 
kum olan Kari Radek ile 8 -----•• •----

seneye mahkum olan Sokol Avusturya 
Nikof, Arnol ile Tezlof bugün 

Sibirya'ya gönderilmişlerdir. Mekteplerİn'-le 
Moskova 6 (Radyo} - M. 

Litvinof'un hariciye nezaretin- askeri talimler 
den :.ızaklaştırılması kararlaş- Viyana 6 (Radyo) - Avus· 
tırılmı ştır. Mumaileyhin yerine turya 1ükumeti, bütün mek-
M. Freninski'nın getirileceği teplerde talebenin askeri ta
söyleniyor. limlcr ~rörmesi için yeni pro

M. Litvinof'un, Londra, Pa- gramlar tanzim eylemiştir. Ta-
. ris veya Roma sefaretlerinden lehe, ayni zamanda boğucu 

birine tayin edilmesi muhte- ğazlard~n nasıl korunacağını 
tf meldir. öğreneceklerdir. 
J -------~ ...... 1. ..... ----

Stalin arkadaşlarile beraber M Sto d • • 
Rika, 6 (Radyo) - Gerek üzerine ateş etmiştir. Onbeş e ya .ınovıç 

Ukranya' da ve beyaz Rusya- ölü ve 43 yaralı vardir. 

da mühim hadiseler vukua· Varşova, 6 (Radyo) - Mos· 
gelmistir. · kova merı ez kumandanı, Sta-

Paris, 6 (Radyo) - Mos· lin'in emrile tevkif edilmiş 
kova'dan haber veriliyor: ise de, Voıoşilof'un müdaha-

Henüz anlaşılamıyan bir lesi üzerine serbest bırakıl-
sebepten dolayı asker, halk mıştır. 

-~~~----............. -. .. -----~~-
Filistin 

Fevkalade komiseri 
Londra'ya gidiyor 

Kahire, 6 (Radyo) - Filis
tin fevkalade komis,eri Sir 
Artur VaşÔp, Salı günü bura· 
dan tayyare ile Londra'ya 
hareket edecektir. 

Soğuk karşı-

ladılar 
Lodra, 6 (Radyo) - lngil

tere finanse! mahafili, Fran· 

sa'ya yeni krediler açılması 

keyfiyetini ;:ıoğuk karşılamış

lardır. 

~~~~-------·~·~·--... --~~~~-
Fransız büdçesinde 36 
milyar frank açık var --·--

~~~-----~--------
ltalya dostluğu hakkında mü-

him beyanatta bulundu 

M. Stoyadinoviç 
Belgrad, 5 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 

zevcesile beraber 

Parlamentonun dünkü içtima-
Başvekil M. Stoyadinoviç 

meclisi finans komisyonunda 
demiştir ki: 

faati vardır. Biz de bunu arzu 
ediyoruz Ahiren lngiltere ile 
İtalya arasında Akdeniz stato
kosu.ıun muhafazası için bir 
anlaşma aktedilmiştir. 

ındaLeonBium kabinesi 
istif aya davet edildi 

- Yarın ordumuzun Avru

pa'nın en iyi askeri vazifele

rini ifaya amade 1,500,000 
mevcudu olacaktır. 

Yugoslavya hükumeti bu 

anlaşmanın Yugoslavyanm hu

dutlarına da talik ettiğinden 
resmen haberdar edilmiştir. 

M. Mussolini, Mi lan o' daki 

nutkunda bize uzlaşma teklif 
etti. icraata intizar ediyoruz. 

·-Birbirini nakzediyor, vaziyet 
de değişiklik yoktur 

Madrid'in bombardımandan evvelki görüNifli 
Salamank 6 (Radyo)- Bask lngiltere ve Fransa deniz kuv-

milliyetperverlerinden mürek· vetlerince yapılmas! lüzumu 
kep bir hey'et, Bilbau şehrinin ileri sürülmektedir. 
teslimini general Franko ile Rusya, kendisinin hariç hı· 
görüşmek üzere buraya gelmiş- rakılmasından dolayı protes-
tir. toda bulunmuştur. 

Salamank 6 (Radyo) -lhti- Komite; bütün devletlerden 
lalciler, ani bir manevra neti· cevap beklemektedir. Bu ce· 
cesinde Teruel cephesinde üç vaplar gelirse, önümüzdeki 
kilometre ilerlemişlerdir. hafta içinde tekrar toplana· 

Madrid, 6 (Radyo) - Mad· caktır. 
rid hükumetinin resmi tebliği Salamank 6 (Radyo) - lh· 
çıkmıştır. Bu tebliğde; düşma- tilalcilerin, Malaga üzerine 
nın üniversite cephesinde yap- başladıkları taarruz devam 
tığı taarruzdan bahsedilmekte 
ve bu taarruzun püskürtüldüğü 
ilave olunmaktadır. 

Londra, 6 (Radyo) - ln
giltere hükumeti, ispanya işle

rine ademi müdahale komite
sine bir nota vererek kontrol 
meselesi hakkındaki noptayı 

nazarını bildirmiştir. 

Haber alındığına göre; kon· 

trol projesi, bazı müşkülat 
ihdas etmektedir. Projede, 

kontrolun, Almanya, Italya, 

Lord Eden 
Paris'e hare

ket etti 

ediyor. 

Dün Sberabranka dağlarını 

aşarak, Malaga ordusunu tut· 

muş olan Franko kuvvetleri, 

denizden donanma ve hava

dan tayyare filolarının hima· 

yesi altında ilerlemektedir. 

--··•·+eı--

Troçki 
Sıkı bir muha· 

faza altına 
alındı 

Meksika, 6 (Radyo)-Troç· 

kinin muhafazası için bir müf

reze asker tahsis edilmiştir. 

Troçki oturduğu köşkten 

dışarı çıkmamakta ve kimse 

ile konuşmamaktadır. 

Harp vukuu halinde hazır 
bulunmak için çalışmakla be
raber ayni zamanda bir barış 
siyaseti takip ediyoruz. 

Başbakan şunları da ilave 
etmiştir: 

Ve icraat sözleri teyit ettiği "' 
taktirde iki memleket arasın· 

Sabık harbiye komiseri oğ· 

lunun Moskova'da haksız ola· 

rak tevkif edildiğini bir be
yanname ile cihana bildir~ 
cektir. 

Fransa parlamento binası 
Paris 6 (Radyo) - Fransa tenkit etmişlerdir. 

parlamentosu, dün toplanmış Fransa'nın, bu seneki büt-

ve mali hususat etrafında uzun çesinde 36 milyar franklık bir 

müzakerelerde bulunmuştur. açıklık bulunduğundan, muha· 
Bu müzakerelerde Komünistler lif saylavlar hük.iimete hücum 
ile muhaliflerin birçoğu söz etmişler ve M. Leon Blumu 
ılm&f ve hükuoı ti şiddetle istifaya davet eylemişlerdir. 

- ltalya'nın bizimle iyi 
münsebet idame etmekte men· 

da bir iyi komşuluk ve dost
luk havasının tesis etmemesi 
için sebep yoktur. 

--~~~----- ...... ·~·~·--------~--~-
Von Ribentrob, müstem-
leke işini ortaya atıyor --·--Alman sefiri, Lord Halif aksten 

kati cevap·istiyecek 
Londra, 6 (Radyo)- Alman 

yanın bura sefiri Von Riben
trop, gelecek hafta içinde 
müstemlekeler mes' elesini or
taya koyacak ve Hariciye müs
teşarı Lord Halifaks ile bu hu 
susta konuşarak, kat'i cevap 

istiyecektir. 
Von Ribentrop, müstemleke

ler mes'elesinde olduğu kadar 
Lokarno işinde de söz söyle· 
mek ve alakadarlarla konuş· 
mak için geniş salahiyeti ha
izdir. 

Lord Eden 
. Londra, 6 r(Radyo) - ln

giltere hariciye nazırı Lord 
Eden, dün Paris' e hareket et
miştir. Mumaileyh, kalp has
talığından mustarip olduğun

dan, Paris'te tam bir istirahat 
içinde kalacaktır. 

Meksika, 6 (Radyo) - Ko
münist partisi; hükumeti pro
testo etmiş ve ( T roçki ) nin 
siyasal işlerle me~gul olmağa 
başladığını ileri sürerek, şid• 
detli tedbirler alınmasını is· 
temiştir. ----·---
Belçika kralı 
İsviçre'ye gitti 

Brüksel, 6 (Radyo) - Kral 
Leopold, lsviçre'ye hareket 
etmiştir. Kral, Isviçre' de b'11u
nan valde kraliçe Elizabet'ia 
nezdinde kalacaktır, 



Zabıta Romanı: 

~~I -~~r ~yafet 
Ne diyorsun azizim Karterl ğinden Kroser tebdili kıyafete 
Bu dakikadan itibaren senin mecbur olacaktır. Tebdili kı

ilemi balaya suut ve Cenne· }:'.afet ettikten sonra ihtimaldir 
tin lezzetlerinden mahrum kal- ki Nevyork caddelerinde iste· 
mamaklığın için ben elimden diği gibi serbest dolaşır ve 
relen bütün desiseleri icra ede- hiç kimse Kroseri tanıyamıya
ceğim. İhtimal ki sen, benim cağı gibi hatta polisler bile 
bu mektubumu okuduğun va- farkına varamazlar. Acaba şim
kit bana gülersin ve yahut hid di Kroser ne biçim kıyafete 
detini mucip olur, lakin bence girecek? 
hiç ehemmiyeti yoktur. Bunu Şimdi Kroserin iltica ettiği 
dah_i bilmiş ~l ki ben hiçbir yeri düşünelim. Şüphe yoktur 
vakıt Nevyork tan dışarı çık· ki bu mel'un, arkadaşlarının 
mıyacağım ve senden kendi- yanına gitmiştir. Onlar ise Nev· 
min ve kardeşim Lefingstonun york'ta ekseriyet teşkil ediyor
intikamını almadan bir yere lar. Bana kalırsa Kroser bu 

• • • t 

gıtmıyeceğım · defa Nevyork'un haricinde 
Ben kendimin bir mücrim, kiin hırsızlar yatağında sak· 

bir ~~i ve bir ~ırsı~ olduğu- lanmış olmalıdır. Yahut yer 
mu bılıyorum. Şımdıye kadar altında yapılmış cani, hırsız· 
a~l~ bir. tedabire tevessül et· lara bir sığınak olan mahzen
mışım .. kı kanun nazarında lerin birisinde gizlenmiştir. 
mahkum olmamışım. Bunu da Mağaralara gizlenenen hır· 
bilmiş ol ki ben, senin ismini sızlar, her gece Nevyork'un 
mahv ve itlaf ettiğim adam· caddelerine dağılıp hanelere, 
lann listesine yazmadıkça hiç mağazalara, •otellere, apart
bir vakit tuzağa düşmiyeceğim manlara, büyük şirketlere ve 
~e~~mıma. nail olmak için her ticarethanelere girerek birçok 
türlu vesaıt mevcuttur. Param kıymetli eşya çaldıktan sonra 
çoktur. Bir emniyetli sadıka muhtelif kıyafetlerle kendi 
refikam vardır ki bütün işle- yataklarına vasıl olmak için 
rimde bana yardım eder. Şim· şimendifere binerek şt-hirden 
di ise o dahi seni takip edi- çıkarlar. Dağ tepelerinde, de
yor. .. relerde kain mağaralara iltica 

Adiyo, azizim Karter 1 Afi· ederek çalmış oldukları mai
yette daim olmanızı temenni ları ve paraları oraya yerleş
~~ri~ .. s:ni ~aima takip et- tirdikten sonra gene seyyah, 
tiğimı hır an bıle unutmayınız. amele ve rençper kıyafetlerin-

Moris Kroser de oldukları halde şehre dö· 
Karter, bu mektubu okuduk· nerler. 

tan sonra başını sallıyarak: - Tabiidirki, Kroser, Mister 
- Bu herifin tehdidatını çok Heyd kıyafetinde oldukça 

rörmemeliyim. Ben, bu uğur· hırsızlarm gizli meskenlerine 
ıuzu iyice tanırım. Bu cani kat'iyyen gidemez, çünkü mer
herifi darağacında görmedikçe kumun şimendifer istasyonuna 
vicdanım rahat etmiyecektir. gitmesi zaruridir. Merkez me-

Karter, tarassud memuruna murlarına dahi bu vak'a bil-
teveccühle: dirildiğinden böyle uzun sakal, 

- Siz, şu çalınan mallarla siyah elbise, altın gözlük ile 
dolmuş olan odayı gözetiniz. Mister Heyd kıyafetinde şi
Kimscnin buraya girmesine mendifer istasyonuna gitsin? 
müsaade etmeyiniz. Sonra Muhakkaktır ki, merkum 
mes' elenin cereyan tarzını po- yer altındaki mahzenlerden 
liı müdürü Mikaluski'ye ihbar birisine gitmiştir. Bütün müc
edip liyıkile işi anlatınız. Ben, rümler ve sabıkalılar orada 
Kroscri derdest etmek için toplanırlar ve nevi rezaletleri 
gidiyorum. irtikap ederler. Mezkür mahal 

Bunu söyledikten sonra birçok kadın, erkek şüpheli 
Karter, Kroserin yazdığı mek- kimselerle doludur. Orada 
tubu çantasına koyup, Mister terbiye haricinde olan her işi 
Heyd'in daha doğrusu Kro· yapmağa . mevki müsaiddir. 
~rin odasından çıktı. Orada bulunanların cümlesi 

-S-

Tebdili kıyafet 
ederek gizle

nen adam 
Karter, mezkür mahalden 

çıkarken kendi kendine söy
lendi: 

- Acaba bu uğursuz ne
reye kaçtı? Mektubundan da 
anlaıılacağı veçhile Kroser 
ıehir haricine çıkmıyacaktır. 
Mütlik Nevyork dahilindedir. 
Fakat, herifin nereye saklan
dıtını nasıl öğrenmeli? Kum
Al içinde kaybolan iğneyi 
bulmak nisbeten mümkündür. 
Fakat bu uğursuzun saklandı
tı yeri keşfetmek oldukça 
güçtür. Bence muhakkak olan 
bir şey varsa o da Kroserin 
Mister Heyed kıyafetinde kal
mıyacakta. Çünkü bu kıyafette 
bulundukça zabıta memurları 
tarafından görüldüğü zaman 
!ISlllal1acaktır. Mes' elenin esası 

elerde intitar etti· 

adi ve hayağı kimseler olduk· 
larından icrai rezalet husu· 
sunda pek pervasız davranır· 
lar. Bu serseriler fakir ve bi
zaatsız eşkiya gürühiindan bu-
lundukları için gayri meşru 
bir surette ellerine geçen pa· 
ralan bu sefahathanelerde 
kemali emniyet ve istirahatla 
sarfedip esrarı hayat ederler. 
Çünkü burasını polis memur· 
lan bilmez ve hiçbir memur 
oraya girmez, zira bütün pen· 
cere ve kapıları gizli olduğu 
gibi kapıların açılması dahi 
şifre yahut kendi aralarında 
maruf olan bir nevi parola 
ve işaretlere mütevakkiftir. 

işte Kroser, şimdi bilmec
buriye şu yer altında bulunan 
mahzenlerin birisine )ltica et
miş olmalıdır. Kendi çantasını 
da oraya nakledeceği şüphe
sizdir. Birkaç gün sonra bu 
mesele kesbi sükünet ettiği 
gibi Kroser oradan çıkıp 
kendi cinayet arkadaşlarından 
birisinin hanesine gidecek ve 
orada uzun müddet oturması 
ihtimal dahilindedir. 

( Ai'-ı ""') 

(Ulusal Birlik) 

Şeytan mı, kadın mı? 
Tesadüf, çok defa iblisin 
hazırladığı bir tuzaktır 

Avrupa büyük şehirlerinin 
ve yüksek mevkili memurları· 
nın tabii ve büyük bir belası 
vardır: 

Serseri fakat dilber kadın
lar! 

Varşova'da geçen son bir 
hadise, bu iddiamızın güzel 
misallerinden birisini teşkil 
eder: 

Epeyce bir zamandanberi 
Lehistanın payitahtında ma· 
dam Arni isminde bir kadın 
belirmiştir. Bu kadın Lehli 
olmamakla bere ber, Lehistan· 
da da kendi memleketi olan 
Macaristanda olduğu gibi ya· 
şamak yolunu bulmuştur. 

Bahusus ahlaki akideleri 
çok zayif olan bir kadın için 
arzın hangi bir yerinde yaşa· 
mak kolayını bulabilir, Arni 
ise güzel, hem de çok güzel 
bir kadındır! 

Gençtir; çok güzel ve çok 
sokulgandır. Fakat ne olsa, 
bir hastalık yahud geçmez 
derecede silinmiş bir para 
mevkiine düşmek tehlikesini 
görmekte ve yolunmağa en 
layık bir kaz aramaktadır. 

Varşova'da, kendisini az ve 
ya çok bir menfaat mukabi
linde erkeklerin, zevk erba
bının kucaklarına atılan kadın 
hadden boldur. Bunun için 
dilber Macar, istediği ?ibi bir 
erkek bulmakta mıişkülata 
uğramıştır. 

Fakat tesadüf, yahut şeyta
nın hazırladığı bir tuzak, Ma
dam Arni ·işini hiç l:mmadığı 
şekilde düzeltmiştir. 

Madam Arni birgün yanında 
diğer bir kadın olduğu halde 
şimendiferle bir yere gitmiş, 
fakat döneceği zaman treni 
kaçırmıştır . 

Trenin kaçtıtı küçü;< istas· 
yon kırda kiindir, yakınında 
ne bir köy, ne bir. ev ve nede 
geceyi geçirecek bir otel veya 
gazino vardır. En yakın köy 
beş saat mesafede en yakın 
tren de ancak ertesi sabahtır. 

Madam Arni ve refikası bu 
suretle geceyi bunun ve tenha 

küçük istasyonda geçirmek 

tehlikesine maruz kalmıştır. 
Fakat ne garip şey? Bu iki 
dilber kadın bu feci hal kar
şısıuda · mukadderattan emin· 

erı küçük bir telaş eseri bile 
göstermemişler. 

Doğru.. Allaha hangi ku
lundan vaz geçmiştirki. Bu
nunla beraber :ortalık karar· 
mış ve gece • Tabii bütün 
dehşetile • başlamıştır. 

Artık en kuvvetli rümitlerin 
sarsılacağı bir sırada, uzaktan 
kuvvetli bir otomobilin evvela 
hınltıları duyulmuş sonrada 
arabanın kendisi görülmüştür. 

Otomobil istasyondan ge
çerken birdenbire durmuştur. 
içindekilerin bu kör istasyon 
önünde oturan iki güzel, şık, 
kibar fakat zavallı kadını gör· 
düklerine şüphe yoktur ve 
ayni zamanda otomobilden 
u7un boylu, gayet şık giyin
miş ve kibar tavurlu bir müs
yü inmiş ve iki kadın· 

dan en güzeli ve sevimli olan 
Madam Arni'ye: 

- Burada kaldığınızı anlı· 

yorum. Size ne suretle müfid 
olabileceğimi düşünüyorum. 
Bu hizmet şerefini bana lüt
fünüzü rica ederim. 

Demiıtir. 

Madam Arni: 
- Vakıa vaziyetimiz feci· 

dir, fakat size rahatsızlık ver
mek istemiyoruz! Cevabını 
vermişti. 

Fakat kibar bir müsyü için, 
bu iki şık ve güzel kadını 
böylece ovalarda bırakmak 
mümkün olmadığı gibi Madam 
Arni ile refikası için de bu 
fırsattan ıstifade etmemek im
kanı yoktu. 

Bu suretle Madam Ami ve 
rsfikası tehlikeli bir geceden 
kurtulmuşlardı. Fakat, Varşo
va' da çok yüksek bir memu
riyete malik bulunan şık ve 
uzun boylu zat korkunç bir 
felaket uçurumla karşılaşmıştı. 

Bu zat evli olmasına rağ· 

men, Madam Arni'nin aşk 
tuzağina düşmüştür. Macar 
dilberini o kadar · sevmiş ki, 
doymaz bir dereyi andıran bu 
kadının ihtirasları uğruna bü
tün paralarını sarf etmiş niha· 
yet suiistimallere, dolandmeı
lıklara başlamıştır. On sene 
kürek cezasına mahkum edil-
miştir. 

Bir kadın veya bir şeytan 
olduğu anlaşılamıyan madam 
Arni' de sırra kadem basmış, 
yok olup gitmiştir. ---·-·---

Deniz kızı 
Hakikaten mevcud 
bir deniz mahluku 

mudur? 
Londra' da Arzın başka bir 

yerinde bir eşi daha bulunmı
yan bir "Hayvanat bahçesi,, 
vardır! Burada, Arzın bütün 
kara ve denizlerinde yaşıyan 

hayvanların bir nümuneleri 
vardır. 

Londra hayvanat bahçesine 
1936 senesi içinde yeni bir 
deniz mahluku getirilmiştir. 
Bu mahlük "Deniz sığırı,, dır 
ve takriben 30 senedenheri 
hayvanar bahçesinde yoktu. 

Bu balığa Avam "Deniz 
kızı,, da derler. Ve hayvanat 
hakkında mühim bir kitap yaz
mış . olan Büfon, bu hayvanı 
ithal edecek bir hayvan sınıf 
ve nevi bulamamıştır. 

Hakkı da vardı! Çünkü bu 
deniz mahlüku Fok balığına 
fazlaca benzemekle beraber, 
Fok değildir. Memeli ve ot 
yiyen bir hayvandır. Ağzında 
18 dişi vardır. Yüzmesine 
yardım eden aletlerinin ucun
da, deri altında olmakla be· 
raber teşekkül etmiş uçlftrı 
tırnaklı beş parmak vardır. 

Dişileri bir kadın gibi, yav
rularıni göğsüne basarak, iki 
yüzme aleti ile kucaklıyarak 
emzirirler, emzirirken de baş
larını sudan •çıkarırlar, su 
içinde dik dururlar. 

Bu mahluklar insanlardan 
korkmazlar, çok munis ve 
tehlikesiz hayvanlardır. 

Başları basıkca fakat bir 
kadın veya sevimli bir inek 
başına çok benzer. 

Masallardaki "Deniz kızı,,nın 
bu mahluktan kinaye olması 
muhtemeldir . 

Deniz kızlan denizlerde çok 
azalmıştır. Bunun da sebebi, 
en ziyade tesadüf olunan An· 
til adalan ve garbi Afrika sa· 
hil halkının bu mahlükun etine 
çok düşkün olması ve çok 
avlamalarıdır. Çünkü bu bah
tın eti, güzel bir dana etine 
benzermif. 
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Prova esnasında vukua 
gelen bir kaza ... ·-Meşhur Bariton lavrens Tibet, arkadaşı

nı bıçakla yaralıyarak öldürdü 
Amerika' da Nevyork ope· ayni rolü defalarca oynamış, 

rasının meşhur Baritonu ve fakat hiçbir zaman bu kadar 
lstanbulda birçok filmleri sey· 
redilen Lavrens Tibetin bir 
kaç gün evveJ bir prova es
nasında arkadaşını bıçakla ya· 
raladığı ve ölümüne sebep 
olduğu yazılmıştı. Dünkü pos· 
ta ile gelen ecnebi gazeteler 
bu hadise hakkında şu tafsi
latı vermektedir: 

"Kaza Cavalliere Rusticana 
operasının provası esnasında 
geçmiştir. 

Orkestranın coşkun nağme
si, bomboş duran muazzam 
salonun duvarlarına akseder
ken Lavrens Tibet ile Jozef 
Sterzini rol icabı sahnenin 
kenarında düello yapıyorlar. 
Büyük bariton her zamanki 
gibi, coşkun ve rolünün tesiri 
altında. 

Birdenbire Sterzini yere yu· 
varlanıyor, beyaz gömleği 
kanlar içinde. Meşhur. bariton 
kanlı hançerini elinde tutarak 
dehşetle arkadaşına bakıyor. 

Orkestra bütün şiddetile 

çalmakta_ devam _ ediyor. Bir: 

" denbire - figüranlardan- birisi 
bir çığlık koparıyor. O zaman 
hakikat anlaşılıyor. Herkes 
dehşet içinde yaralıya doğru 
koşuyor. Bereket versin ki 
yara ağır değil. Bereket ver· 
sin ki yara ağır değil. Hatta 
küçük denecek ~kadar hafif 
netekim Sterzini pansımandan 
sonra tekrar rolüne devam 
ediyor ve bitiriyor. 

Fakat Tibet gene büyük 
bir teessür içinde. Birkaç sa
at sonra, arkadaşının ölüm 
haberi onu dehşet ve ıztırap 
içinde bırakıyor. Nasıl olmuş
tu? Bunu kendisi de bilmiyor· 
du. Bildiği birşey varsa prova 
esnasında son derece coşkun· 
ku, kendisini tamamile unut· 
muş yalnız rolünü düşünüyor
du. Meçhul bir kuvvet onu 
bindenbire arkadaşına bütün 
şiddetile saldırtmıştı. Halbuki 

T.N. K 
BUVÜK 

coşmamıştı. 

Lavrens Tibet vicdan azabı 
içinde inliyor. Katil olmuştu! 
Kendisi senelerce alkışlayan 
milyonlarca insan şimdi ona 
lanet edecektir. 

Bereket versin ki baritonun 
bu üzüntü ve ıztırabı uzun 
sürmüyor. Arkadaşları sevinç 
içinde ona gazeteleri gösteri· 
gösteriyo_rlar. Manşeti güçlük· 
le okuyor: "Sterzinin, aldığı 
yaradan değil, emboliden öl
düğü anlaşılmıştır.,, 

Önce gözlerine inanamıyor. 
Sonra yüzünde acı ve sevinçle 
karışık bir tebessüm beliri-
yor. 

Gördüğü fena rüya gözle· 
rinden siliniyor. 

• ••• 

Katil Haut-
manın 

Avukatı delirdi 
Tayyareci Lindberg'in ço

cuğunu kaçırmak ve öldür

mek ithamile idam edilmiş 

olan katil Hautmanın müda

fii avukat M. Edvar Royji 
Nevyork'ta muhakeme esna
sında ansızın delirmiş ve 
timarhaneye nakledilmiştir. 

Katil Hautmanın idam edil
diği gündenberi bu awkatın 
akli melekitında muvazenesiz
liği .srörünmeğe başlamış, hatta 
bazı doktorlar tarafından da 
teda-vi edilmekte idi. Fakat 
son buhran çok şiddetli ol· 
muştur. 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk • Hastalıkları 
• mütehass.sı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmıı olupun. Bu yüzlerce 
n1m· iti• ltiriaia tlı llftİll • a. ld 
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Neyse sozu uzatmıyalım. 
Ômer efendi hemen o saat 
avukat Haydar beye başvur
du, Bir istida yazıp muhake· 
meye veidiler, davada "Mü
dahil,, sıfatını aldılar. · 

Gerçi Ömer efendi, Hay· 
dar beyi avukat tuttu amma, 
ne olur ne olmaz, diyerek 
avukatın bir gün bile peşini 
bırakmadı. Davanın her celse
sinde, nüzullü ayağını sürüye
rek hazır bulundu ve mah
keme heyetinin merhametini, 
sevgili evladının hatırasile 
zaptedemediği acı gözyaşlarını 
kocaman mendiline içirerek 
ağlamağa çalıştı! 

işte artık son gün gelmiş, 
hükmün tefhimi saatı yaklaş
mıştı. ihtiyar aç Ömer efen
dinin kulaklarında kağıt pa
raların hışırtısı, en tatlı mu· 
sikisi gibi devam ediyordu. 
f çinde büyük bir merak vardı. 
Bakalım kaç lira hükmedecek
lerdi! Kendisi beş bin iete
mişti. Çok birşey değil. Çok 
birşey değil ya.. 25 yaşında 
dağ parçası gibi delikanlı bir 
evlat ~kaybetmişti, hakikaten 
çok birşey değili 

Mahkeme sırası onlara ge· 
lince Ömer efendi, gene pek 
ınazlum bir tavırla hakimlerin 
huzuruna çıktı. Epice de he
yecanlıydı . Alacağı paraya 
çoktan alışmış olmasına rağ

men heyecanına bir türlü ha
kim olamıyordu. Ta?:minat 
miktarı beşbin veya 500 ol
sun, herhalde mahallede va
ziyetini birden yükseltecekti. 

ilk iş olarak bu davada mü
dahil sıfatını aldığı günden
beri veresiyeye razı olan bak
kalın hesabını kesecekti. Ken
disine bir elbise alacak, bir 
ağızlık, bir tesbih:. Bir de 
lokumbna tavla oynıyabile
cekti. Paranın geriye kalan 
kısminı bir r çıkına koyacak, 
çıkının üstüne düğüm düğüm 
üstüne yaparak saklıyacaktı. 

Artık bu dünyada sıkıntı çek
miyecekti. Kolay değil, bu 
parayı ciğerparesi, sevgili ev
ladı mukabilinde elde edi
yordu. Bu paraya ona göre 
Ve o nisbette ehemmiyet ver
mek lazımdı. 

Hüküm uzun uzun, kaza 
tarif ve tasvir edilerek oku
nuyordu. Nihayet sıra tazmi
nata gelmişti: 500 liral 

Ömer efendi, kazanın tas· 
virine ait satırlar oknurken, 
sanki o müthiş manzarayı 
görmemek için gözlerini ka· 
Pamıştı. 500 lirayı işitince 
gözleri dört açıldı! 

O gün mahallede herkes 
ona, (fıkaralık kötü şeyi) im
renerek, kah hasetle, kah gıp
ta ile baktılar! 

ihtiyar aç, şirket veznesinden 
Paralan alırken, görülecek 
haldeydı. Paraları en az on 
defa saydı, biraz kirli ve yırtık 
olanlarını değiştirtti. Sonra beş 
}'Üz lirayı yeleğinin iç cebine 
sıkı sıkı yerleştirdi. Muvakkat 
bir canlılıkla, nüzullü sol aya· 
ğını yarı sürüyerek evinin yo
lunu tuttu. Bu defa-genç ve 
güzel karısı da yanında idi. 

Kahveye hiç uğramadı. doğ
ru eve gittiler. Genç ve güzel 
karısı ona köpüklü bir yorgun

_!,,uk kahvesi pişirdi. Karısile 

ne zamandır araları düzelmişti 
Ömer efendi, yeleğini çı

karmadan gece para ile bir· 
likte yattı . Parayı uykusun da 
ve rüyasında sık sık yoklıyor, 
evde çıt olsa derhal kulak 
habartıyordu. Fakat bura 
rağmen sabahleyin uyandığı 
zaman, kapının yarı aralık " 
olduğunu ve paranın yelek 
cebindeki yerinde yeller esti
ğini, dehşetle gördü. Kadın 
da yanın yoktu! 

Ömer efendi, gene eski 
yoksul halile kahvede oturu-
yor, hayırsız evladın derisin
den hayırsız gelmedikten 
sonra ölüsünden mi hayır 

gelecekti Laten!. Diyerek bü
tün kabahatı ölen oğluna 

yükletiyor, o günden sonra 
yüzünü görmediği genç ve 
güzel karısının üstüne gene 
toz kondurmıyordu!. 

Bitti 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt r1e Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedar1isi 
İzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 • Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "HERMES" vapuru 6-

2-937 beklenmekte olup yükü
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
yükliyecektir. 

SiS "UL YSSES,, vapuru 
tahmil için 8121931 günü ge· 
lerek ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yük alacaktır. 

SiS "GANYMDEDS,, va-
puru 18-2-37 tarihine doğru 
tahliye için bekleniyor. BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE için mal yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

SiS "GUNBORG,, vapuru 
11-2-37 tarihine doğru lima
nımıza gelerek yükünü tahli
yeden sonra ROTTERDAM, 

!HAMBURG, GDYNIA ve 
SKANDINA VY A Jimanlanna 
hamule kabul edecektir. 

SiS "NORRUNA,, ~ vapuru 
27-2-37 de limanımıza tahmil 
için gelmesi beklenmekte olup 
HAMBURG ve SKANDl
NA VY A limanları -~için yükli
yecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
SiS "PELŞE,, vapuru 12-

2-37 tarihine doğru limanımıza 
gelip PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA için tahmilatta bulu
nacaktır. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu
ru 26-2-37 gününe doğru bek
lenmekte olup PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanlarına 
yolcu ve yük alarak hareket 
edecektir. / 

. Ü "SUÇEAVA,, vapuru 21 
mart 937 tarihine doğru lima-

N. V. 
W.F.H. Van 

Der Zee 
& Co • 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MANISSA,, vapuru 3 şu
batta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cektir. 

"MlLOS,, vapuru 17 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için 'yük
liyeccktir. 

"ANGORA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmektedi. HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
getirip boşaltacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATION 
"EXMINSTER,, vapuru 4 şu· 

batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXILONA,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV • 
YORK için yükliyecektir. 

REEDEREI H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 12· şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 

kabul eder. 
"MARITZA,. vapuru 28 şu

batta beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

.. jESMORE,. vapuru 7 şu-
batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanlan 
için yük kbul eder. 

D. T. R. T. 
"DUNA,, vapuru 15 şu· 

batta beklenilmekte olup 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN NORSKE l MIDDEL-

HAVSLINJE • OSLO 
''BOSPHORUS,,:vapuru 12 

şubatta tbeklenilmt.ktedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, DIYEP 
ve NOSVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

·-BUCAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 

9 şubatta, bek.enilmektedir. 
KÖSTENCE için yük- ala: 

'-caktır. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

nımıza gelerek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA Llimanları için 
hamule v~ yolcu- ala~ktır. -

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentabğına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

?e~~~r L:i::d ..... lz_m_i;r..V_ü_n_M_e_n_s_u_c_a-tı_, 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu· 
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-
racaktır. · 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO" vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,. vapuru 2 şu-

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracai:tır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerc!en mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

... 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edini~ 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

,1 ................................................. . 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir -
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B J.urak. Büyük Salepçioğlu hanı I 
aşai . karşısında 

.. . 

9.N~A 
~ 

· ·9j ur: 
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Ali paşa ve kira Frosini 
..... ~ 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
- - ı Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Dış bakanı doktor Tevfik Rüştii Aras . ~kin:i!~~m, Kasırga • .,. • 

Belgrad'da beyanatta bulundu ~ıra~atını, çoksev~ıgı':elı: 
____ _,,;,.. ____ ~ ~ ~ nımetı makamındakı yedıncı 

Milino mülikatında ltalya'nın Balkan antantı devletlerine Frosini'yi yalnız bırakmıyordu 
karşı dostane temayüller beslediği anlaşılmıştır 

Belgrad, 5 ( A.A ) - Tür- Belgrad 'da 24 saat kalacak hazır bulunaccıktır. 

kiye hariciye vekili doktor olan doktor Tevfik Rüştü Rüştü Aaras Livblana'dan 

Tevfik Rüştü Aras bu sabah Aras öğleden evvel başvekil geçerek Belgrad'da intişar 

Semblon ekspresile Milano'dan M. Stoyadinoviç ile görüşmüş eden Vereme gazetesinin mu· 
Belgrad'a gelmiştir. ve şerefine başvekil tarafından habirine şu beyannatta bu-

Vekil istasyonda dış işleri saat onüçte bir öğle yemeği lunmuştur: 

nazır muavini M. Martinag ve verilmiştir. - Milano'da Kont C1yano 
bakanlık erkanı, Türkiye orta Görüşmelere öğleden sonra ile Türkiye hariciye vekili ve 
elçisi Haydar ve küçük anlaş- da devam edilecek ive Rüştü Balkan antantının bu devresi 
ma ile Balkan anlaşması dev- Aras akşam Türkiye elçiliğin· başkanı sıfatile en dostane 
letlerinin orta elçileri tarafın- de elçi Haydar ve refikası bir ruh dairesinde (göıüştüm. 
dan karşılanmıştır. tarafından akşam yemeğinde Milano mülakatının netice-

Londra ile uzak 
şark hava 
postası 

...... t-t++-

Fransa telaşta 
~~~------~~~--

Türkiye dostluğunu kay-
betmek istemiyor 

Berlin, 5 ( A.A ) - Alman 
ajansı Paris'ten bildiriyor; 

anlaşmanın tahakkukuna matuf 
bir muahede teklif ettiğini ya· 
zıyor. 

Eko dö Pari gazetesi ise 
Fransa ile Ankara arasında as· 
keri bir anlaşmanın da inkişaf 
yolunda bulunduğunu bildir· 
mektedir. 

leriniden pek memnunum. Ve 

bundan yalnız memleketimin 

değil; bütün Balkan antantı 

devlet.erinin istifade edece· 

ğine kaniim. 

Demiş ve ltalya'nm Yugos· 

lavya ve Balkan antantı dev· 

letlerine karşı suiniyet besle· 

mediği ve dostluk temininden 

memnun kalacağı hakkinda 

izahat vermiştir. 

Japonya 
Rusya nezdinde 
teşebbüsatta bu. 

lur.acak 
Tokyo, 6 ( Radyo ) - Ja· 

r-ponya'nın başbakanı general 
Ayasi, · Japonya'nın Moskova 
sefaretine verdiği talimatta, 
Rus sularındaki Japon balık
çılarının uğradığı müşkülat 
hakkında Rus hükumeti nez
dinde teşebbüsatta bulunma
sını emreylemiştir. 

Ve Tepedelenli bu kısa 
emirden sonra ayağa kalktı, 

kılıcını beline astı, hançeri ve 
tabancasını beline soktu ve: 

- Atları da kapıya çeki· 
· ı D d' nız . e ı. 

* * * Bundan pek az sonra, Ali 
paşa, sadık adamı Tahir ve 
müsellah, birer pehlivanı an· 
dıran adam, yedi ata binmiş 
oldukları halde Yanya'nın ka· 
ranlık sokaklarında ilcrlemeğe 
başladılar . 
Sokaklarda zifiri bir karanlık 

vardı. Sokaklar o kadar ten· 
ha idi ki epiyce zaman iler· 
ledikleri halde bu garip müf
reze bir kimseye bile tesadüf 
etmedi. 

-9-

Korkunc bir his· 
' 

si kablelvuku 
Bu akşam, Frosini kendisini 

her zamandan daha yalınız, 
daha beykes ve daha fazla 
tehlikeye maruz sandı. 

Londra, 6 (Radyo) - Lon· 
dra ile uzak şark arasında 
tesis olunan hava postası, bu· 
gün başlıyor. ilk postayı, Kas
tor adındaki 18 tonluk tayyare 
alacak ve Mısır' a kadar götü· 
recektir. Postayı oradan diğer 
tayyareler alacak ve uzak şar· 
ka götürecektir. Posta, iki 
gün altı saat içinde son mer· 
haleye varmış bulunacaktır. 

Paris matbuatının bir kısmı 
Türkiye'nin ltalya-Türkiye gö
rüşmesinden fsonra bir Komü
nizm aleyhtarı cepheye dahil 
olması mümkün olduğu kana· 
atini göstermektedir. 

Övr gazetesi, Fransa'nın Tür· 
kiye'ye Akdenizde sahili olan 
bütün devletler arasında bir 

Dış işleri komisyonu azasın- r 
dan M. Perimanın de. bu fikir· Popolo 

içinde, sebebi meçhul bir 
sıkıntı vardı. 

\ Frosini, bir hissi kablelvuku 

Dayaktan ölen 
bir ihtiyar 

Karısı kocasının dö· 
vülerek öldüğünü 

anlattı 
Cumaovası nahiyesinin Sandı 

köyünde 70 yaşında Ahmed 

de olduğu bildirilmektedir. 

~--~--------~···~ ... --~--~ 
Dr. ~üştü Ar as 

-----------
Türkiye - Fransa dostluğu de

vam ediyor. Dedi 

--··•+-«rz 
Gazetesinin mühim 

bir makalesi .. 

ile kendisini tehlikede sanıyor 
idi. 

Gecede akıllara çılgınlık ve

recek vahşi bir sükunet, göğ· 

lerde korkunç bir karanlık 

vardı. Rüzgar hiç esmiyor, 

bayraklar bile kımıldamıyordu. 

Bu akşamın saatleri, hatta da· 

kikalar bir türlü geçmek bil-

miyordu. 
dayıyı döver~k ölümüne sebe
biyet vermekle maznün Sandı 

köyü muhtarı Hasan'ın muha
kemesine dün şehrimiz ağtr· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Ahmed dayı, bir 
gün kırda muhtar Hasan'ın 

bir kuzusunu görmüş ve bu 
kuzuyu kesmişti. O sırada 
muhtar Hasan gelmiş ve ku· 
zunun kesildiğini görünce ih· 
tiyarı dövmüştü. 

Belgrad, 5 ( A .A ) - Bd
grad' da bulunan Türkiye ha-

riciye bakanı doktor Tevfik 

Rüştü Aras beyanatının son 

Türkiye'nin Sancağın bütünlü
ğünü temiı at altına:almak için 
iki hususi mukavele imza edi
lecektir . 

Belgrad 5 (A.A)- Türkiye 

fstanbul, 5 (Hususi) - Po· 
polo D'İtalya gazetesi, Türk· 
ltalyan dostluğu hakkında mü· 
him bir makale neşretmiştir. 
Bu makalede, "Türk toprak
ları Türkiye'nindir. Bunlarda 
hiç kimsenin gözü yoktur ve 

ola;e:zi.l~ekte ve 12 Adadaki Yarınki Maçlar 
tahkimatın, yalnız adaların Altay • Gööztepe 
müdafaası için yapıldığı, bun· karşılaşıyor 

Bu celsede dayaktan ölen 
Ahmed dayının karısı 80 ya
şında Ümmi şahid sıfatile din· 
lenmiştir. ihtiyar kadın demiş
tir ki: 

- Ölen Ahmed dayı be
nim kocamdı, Hasan'ın kuzu
sunu görmüş ve kesmiş. An· 
ladık, fakat bir kuzu kesti 
diye bir adam bu kadar dö
vülür mü? Öldü işte. 

Kocamın bulunduğu yerde 
bir uçurum varmış da oradan 
düştüğü için yaralanmış diyor
larmış, ben yerinden kalkamı
yacak derecede dövülen ve 
yaralanan Ahmed dayıyı eve 
getirmek için kıra gitmiştim, 
kestiği kuıu da yanıbaşında 
idi. Orası düzlüktü, ne yar, 
ne de uçurum vardı. 

Maznun Hasan'a, şahid Üm-
mü kadının bu ifadesine karşı 
ne diyeceği soruldu, Hasan: 

- Orada yar vardı, düş-
müş, yaralanmış olacak. 

Kadın, 

-:- Böyle şey yoktur. Dedi. 
Geçen celsede dinlenen ve 

evelce verdikleri ifadede muh· 

kısmında: 

- Fransa ile siyasi müna

sebetlerimiz iyidir. Esasen ara· 
mızda bir dostluk misakı 
verdır. 

lskenderun sancağı hakkın
daki son anlaşma Fransa ile 

Dış bakanı Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, yarın (bugün) sa· 
hah Belgrad'dan doğruca An
kara'ya hareket edecek ve ora
dan Romanya Dış IJakanı M. 
Antoneskonun ziyaretini kabul 
edecektir. 

ların Türkiye aleyhine müte· -
veccih olmadığı yazılmak- Pazar günü yapılacak lik 
tadır. maçları ve hakemleri şu su-

\.. __________ ./ retle tt>shit edilmiştir: 

Konser Alsancak sahasında A ta· 
kımlan: 

~~~~~-------·------~~~----
Karşıyaka Müzik severler 

sosyetesi tarafından yarın ak-
Alan gözcüsü Alaeddin 

Altay. Davet 
Kızılay cemiyeti Karşıyaka 

şubesinden: 
Kızılay kurumu Karşıyaka 

kolunun 1937 yılı kongresi 

7-2·1937 Pazar günü saat 011 

beşte Karşıyaka Halk parti 

evinde toplanacağından Kızılay 

üyelerinin gelmeleri rica olu· 

nur. 

tar Hasan'ın kuzu için Ahmed 

dayıyı fena halde dövdüğünü 

gördüklerini söyliycn iki çocuk 

şahid, mahkemede ilk sözle· 

rini inkar ederek bir şey gör· 

mediklerini söylemişlerdi. Ya· 

lan yere şahitlik etmek suçun· 

Bir kadın 
Kocasını baldızı ile 

fena vaziyette 
yakaladı 

Evelki akşam Damlacık'ta 

bir aile faciası olmuş; Mus
tafa oğlu Avni adında biri, 

kendisini baldızı ile fena va

ziyette yakalıyan karısını ağır 
surette yaralamıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
hadise şöyle cereyan etmiştir. 

Avni, evelki gece eve gel
diği zaman baldızını yalnız 
bulmuş ve bir müddet baş-ba 

şa kalmıştır. Bu sırada evine 

şam Karşıyaka spor kulübü 

salonlarında güzel bir konser 

verilecektir. 

Konsere birçok aileler da
vet edilmişlerdir. 

dönen Avni'nin karısı Hacer, 

kendi anahtarı ile kapıyı aç· 

mış ve içeri girerek yatak 

odasına geçtiği zaman kocası 

ile kız kardeşini fena bir va-

ziyette görmüş ve feryadı bas· 

mıştır. Bu cürmümeşhuda fena 

halde içerliyen Avni, derhal 
karısının üzerine atılmış ve 
kendisini yaralamıştır. Zabıta
ca tahkikata başlanmıştır. 

dan bu çocuklar hakkında # 
Dikkat ·-\. 

müddeiumumi, takibata başla· 
mıştır. 

Ümmi kadın, evelce jandar
ma karakolunda' ifadesinin alın
dığını söylemiş ve bu ifadenin 
dava dosy<'sında bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Jandarma kara
kol kumandanının celbi için 
muhakeme, başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Telefon Kılavuzu Hakkında 
1937 yılı kılavuzunda bazı tashihat yapılacağından sayın 

abonelerimizden, bugüne kadar kılavuz almış olanların elle· 
rindeki rehberleri şirketteki musahhah kılavuzlarla değiştir
meleri ilan olunur. 

Telefon Şirketi ............................................. ,, 

Saat 9 da Egespor - Demir
spor; orta hakemi Sabri, yan 
hakemler Fethi, Zihni. 

Saat 11 de lzmirspor - Buca, 
orta hakemi Ferid Göztepe, 
yan hakemler Mustafa Şenkal, 
Fehmi. 

Saat 13 te Altınordu - Bur
nava, orta hakemi Sabri, yan 
hakemler Fethi, Zihni. 

Saat 15 te Göztepe - Altay, 
orta hakemi Esad K. S. K, 
yan hakemleri; Mustafa Şen· 
kal, Kadri. 

Halk sahasında B. takımları: 
Saha gözcüsü Ahmed Öz

gırgın. 

Saat 9 da Göztepe - Altay, 
orta hakemi Ahmed Özgirgin, 
yan hakemleri; Şahap, Behlül. 

Saat 11 de Altınordu - Bur· 
nava, orta hakemi Şahap, yan 
hakemleri Kadri, Behlül. 

Saat 13 te lzmirspor · Buca, 
orta hakemi Ahmed Özgirgin, 
yan hakemleri; Şerif, Hüsnü. 

Saat 15 te Egespor · De
mirspor, ortt. hakemi Fehmi 
A. O. yan hakemleri; Şerif, 
Hüsnü. 

Frosini, böyle sıkıntılı za· 
manlarında evham ve hayalata 
en ziyade mağlUp olduğu sı
ralarda yaptığı gibi bu akşam 
da açık penceresinin önünden 
oturdu, düşünüyordu. 

Vicdanında her zamanki 
gibi sevda ve pişmanlık ayni 
kuvvetle mücadele ediyordu. 

Kira Matirıi, çok sevdiği 
velinimeti makamında olan 
yedinci Frosini'nin bugünlerde 
nasıl tesirler ve heyecanlar 
altında olduğunu bildiği için 
ara sıra odaya geliyor ve F ro
siniyi yoklayordu. 

Kira Malini en son geli· 
şinde: 

- Kira, dedi. Artık kapı 
ve pencereleri kapatsak ıyi 
olmaz mı? Vakit geç oldu. 

Frosini, itiraz etmedi, pen· 
cneyi kapatmakla iktifa etti. 
Maksadı yatmak ve uyumak 
idi. 

Fakat içindeki sebebi meç· 
hul sıkıntı, l.Jüyük bir tehlike 
ile hemen karşılaşacakmış gibi 
hissettiği garip korku gözüne 
uykuyu haram ediyordu. 

Kira Matini, Frosini'nin ço· 
cukları ile meşgul olduğundan 
başka bir şeyle alakadar ola· 
mıyordu. Fakat, bir müddet 
sonra, Frosini'in vaziyetindeki 
fevkaladelik nazarı dikkatine 
çarptı ve: 

- Kiram, ne oluyorsun? 
Nen var? Diye sormağa mec
bur kaldı. 

- Bilmem .. Fakat çok üşü
yorum, bütün asabım tir tir 
titreyor! 

- Sıtma gelmiştir. Yat, 
üzerini daha sıkı örterim, belki 
biraz sükilnet bulursun. 

- Hakkın var. Isınmak ih· 
tiyacındayım. Donuyorum. Ne 
kadar üşüdüğümü tarif ede
mem! 

Halbuki hav~, böyle fevka
lade üşünecek derecede soğuk 
değildi. Kira Frosini yattı ve 

Kira Matini de üzerine kalın 

ve yün bir velensa attı. 

F rosini şiddetli bir ruh 

buhranı, şiddetli bir de hum

ma nöbeti geçiriyordu. 
-5-

... 4sık ve muhteris ... 

ihtiyar 
Frosini'ııin yatak odasında 

bu vaziyette kıvrandığı sırada 
tam gece yarısında dışarıdan 

anlaşılmıyan bir gürültü du
yuldu. 

Biraz kulak kabartılınca, 
bu gürültünün birkaç atlı 

dan mürekkep bir müfrezenin 
yürüşünden doğduğu anlaşıl
dı. 

Evet, bu müfreze, Tepede· 
lenli Ali paşa ve sadık ada
mı Tahirin maiyetindeki beş 
silahşörden mürekkepti. 

Vakit gece yarısı olmasına 
rağmen, herhangi bir sebeple 
kapısı açık bulunan ve henüz 
uyumamış olan birkaç kişi, 
bu müfrezeyi görünce hemen 
kapılarını kapatmışlar ve kor· 
ile bitmişlerdi. 

· Arlca.tı flar • 


