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HA AY'DA ÖLÜM KORKUSU! 
Müdafaasız Hatay Türküne yapılan zulmün artması 

· karşısında Türkiyeye duşecek vazifeyi ifaya hazırız 
Antakyada dükkinlar kapah, halk korku içinde, sokaklarda sün
gülü askerler ve silihhTürk düşmanlara geziyorıar, yeni hAdiseler 
çıkmasından endişe ediliyor, hududumuza iltica edenler ne diyorlar? 

müsella1ı tecavüzler memleketi -

mizde büyük bir hassasiyet ve a

sabiyet uyandtrmıştır Türk dii§· 

manı ve f esatcı unsurların el ele 

verere1: bu yolda kanh hddisele

re seliebiyet vermeleri ve hiç bir 

meJıajılde büyük bit dikkatle takii' 
edilmekte ve icabedcn tedbirler 

alınmaktadır. Bu 1ıcidisclcrin te -

valisi kar§lstnda Tfü k ve Fran ız 

fliikumctl.erinin Milletler Cemi

yetinin tayin ettikleri vazif c ve 
sala1ıiyet7er da1ıilindc l-:endilc1'ine 

Türkiyedeki 
hassasiyet 

ve asabiyet 

ileler Türlciyeye iltica etmel; ü -
zere buradan kaçmışlardır. Türk 
dıişmanltğı ve tahrikdt köpüren 
bir set dalgası gibi §e1ıirde ve bü· 
tün Hatayda. dolaşıyor. Milletler 
Cemiyetine telgraflarla müracaat 
edilerek bıı ııaziyetin önüne ge • 
çilmesi istenecektir. 

Antcık-ya, J4 (Gazetemizi ma • 
kineye verirken hususi muhabiri· 
miz Sacitten aldığımız telgraf) -
Halk arasındaki korku ve heye • 
can devam ediyor. Çar§llar kapa-

lıdır. Sokaklarda yalnız süngülü 
ncjerler, makineli tüf ek koZ:rr.rı ve 
Tü-rk diişmanı müscllalı adauılar 
dol~<:ıyor. Dün gece de bir çok a- _ Ilalepten gelen f'ran.m: kıtaatı 

asayi§i idare etmiye çahfmakla . 
beraber vahtm Mdiseler çıkmastn· 
dan her au endişe edilmektedir. 
35 yaralı Türk Jıastaneıcrdc ve ev
lerinde tedavi görmektedirler. 
Hatay içinde münaka!e uc muha· 
bere durmuştur. Diğer kasabalar· 
da neler olduğunu öğrcrıemiyo • 

ruz - SACİT. 

ltalya torpidoları Akde-

'llataydaki son hadiseler ve kas· 

ı;ukua getirilen arbedelerle 

· müdafaa silahına sahip olmıyan 

Türkleri tedhiş etmeleri siyasi (Devamı 2 inci ~<:nhifr.de) 

ilkTUrk 
Denizaltısı niz garbinde açıkça 

taarruzlar yapıyorlar 
Üç İtalyan torpidosu Tunus açıkla· · 

/ Başvekil bugün geni silô.hımızır 
kızağa alınması törenini açtı 

rında bir benzin gemisini batırdıllr s:g• 0

: , .. ku~c.mkiı. Mifrdüm 

..,urıgeue ı 

Ne olduklan JTieçhul ' - Kanlı harekat 
T ahtelbahirler de 
Cumhuriyetçi gemilere 
Hücum ettiler 1 

_......... .•. -
Musolini: 
''Her türlü ahvelde 
Zafer bizimdir.,, 
Diyor! 

Londra, 14 (Hususi Muhôbirimiz -
Ôt'n) _ Akdeniz garbindeki gızli 
tıarp son haftn içinde şayanı dikkat 
ve merak bir safhaya girmiştir. Hele 
rnn ıki gün ı.arfında bil .. tün na· 

Ceziredeki isyan 
şimdilik yataşh -- -

Hududumuza iltica 
edenler geriye git· 
mek istemiyorlar 
Adana, (Hususi) - Cezirede bir 

kaç aydır için için kaynıyan gizli bir 
~~~A~k~d~e~n~lz~d~e~b=lr=l=la=l=ya~n=t~o=rp~l=d=o=k=r:=u=v=a=z~ö=ru=· ~~~ isyan haurlığı, niliayet patlak ver • 

S ti J 
miş, kanlı hadiselere müncer olmuş· 

Moskova- ovye er a- tur. Fransız ve Ermeni kuvvetler( 
, • Vatani çetelerle çarpışmışlar, Vata-

da Stallnln • ı h ntıer Amudayı yakarak uzaklaşmış . 

Ponya 1 e ar• larc1ır. Uç Fransız tayyaresi bunla . 

h 
rın üstüne bomba atmıştır. uzurun- a k Fransız ve Ermenilere yardım eden 

a Şarkor be mi. arar Anıuda çeteleri reisi Salt Ağanın ba-
şı, Vataniler tarafından kesilip Şa-

• ft ma gönderilmiştir. 30 Ermeni, 3 Fran-

dU lan ku- ve rd ı I er -, sız askeri maktul d(işmüştür. Vata-
• • ni tetelerin başında Şeyh Ahmet var· 

d n la dır. Fransa, Suriycdc si.ıkun avdet 

man a Mareşal Voroşilof So v- edınciye kada.r Suriye mua~e~esini 
t 1 d 

tasdık etmemıyc karar \"ermıştır. 

fi op an 1- gel ordularlnln harbe ha- Fransız motörlü kuvvetleri de is-

i k 
yan sahasına gelmiştir. Halep istas-

1 ar ve a- zırbulundug~ unu söylüyor yonu~da: iısil~rc gôtürüdüğu anlaşı· 
1 

lan muhım mıktnrda cephane ve mü-

f arf ar aldı- Sovyetler Japonların 1·ste- himmat müsadere e~ilmi~tir ... 
İsyan sahasında sımdılık sukun 

1 far dikleri gibi atoynatmaları- a\·det etmiş gib!d.ir. 'Fa.kat haık kor-
~ ıtu \'e heyecan ı çındedır. Amudadan 

•• d l • ki h d ll ltaçmış olan ahali, askeri kıt'aların na musaa e e mıyece er, u u a nezareti altında, şehre dönmüştür. 
mühim tahşidat ~~ş~~~umuza bin kadar mülteci gel-

e e ························································ 
1 l Trakya 

Japon ar Manevrası 
Se/erberlik 
ilan ettiler 
Şanghay mah!!llele· 

·K -- "furk Tersanesince ilk defa i nşasına başlanan TOrK 
omıu ve dost devlet. deniza ıtı gemis in i n bugün saat 11.20 de '< ızeQa 

M u s o tini b ir yeni t ip .~~ ır 
n aklneli tüfenk tecrube· 

s inde bulunuyor 
ri yanıyor, musade· 

meler devam ediyor 
7.arı dikkati celbeden hadiseler 01 : Londra. (Hususi) - Burada çıkan 
maktadır. Üç İtalyan torpido m~hrı: ·sandey Kronik! gazetesi Moskova 
binin Gempeador benzin gemısını ~uhabirinden aldığı bir telgrafa at
~çıkça bombaııdıman ederek. v.e ~t9r· fen bazı mühim ifşaatta bulunmak
P.illeyerck batırmaları bu hadıs.)e. - ta Çın _Japon harbine vesile vere -
rı.n ehemmiyetini arttırmakt~ ve ~~d- t-iİeceğini tebarüz ettirmektedir. Bu 
dı endişeler tevlit ctmektedır. Dun ... ar da Moskovada yapılan gizli bir 
snbah da tabiiyeti meçhul beş tah· a (D amı 2 ınci sahifede) 

(Devamı 2 ınci ıahifedt) , ev 

·terin heyetleri aelmiye · al ınmas ı töre n inaen muhteli t görünüşler 
. 6 · ( Yazı sı 2 ncı ıııa y ı.atl:l J 
.başladılar ... _ H ................................................ 11nııuıııtlllllllttllUHHllUUMIUllllttlttlll"'""""'"""""''''"'"""""""'"" .. 

- ·-
Irak, Afgan, Romen 

Mareşaı voroşilof heyetleri yarın 
r•MHtutUlltlUHtlllUtlHlllllHlllUllUUllHtlltt ttl ıttttM-1 

1 Sebze halinde ~ geliyorlar 
~ N I I ? ~ Çorlu, (Hususi) - Büyük Trak· 
! e er o uyor.. ~ya manevraları bir knç süne kadar 

! Yaran Son Telgraf'da ~ ba.,lıyor. Gelecek dost ve ecnebi mi· 1 k k i E<ıiırlerin ağırlpnmasına ait hazırhk-
:1 o uyaca ••nız ~ 1 (D ,.. . 1 d > 
İtM tftftUMIUtHlıHIUO .. HlllUIUUttttttlUHıtUttıhtlfUIUll 111 UHhl et)QnU '",n CI ,SQJI 0 Q 

ıraktaki 
Suikast 

-[Son telgraflar 2 nci sayfamızdaGır) 
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6 unun alİılerİ Kutup yolundan 
Amerikaya uçan Dünya nü/usıınun gittikçe 

artması f alihagır mı acaba?. Sovyet tayyaresi 
Yer yüzünde ya~ıyan milletler, f Sınıf, dönen küçük mektep talebe

krndı niıfuslarını saymı~lar, sonra l Ierınden tutun da, saçı ba~ ağarmış 
yekl!nlar bırle~tirilmış .. Anlaıılmış birçok spor edebiyatçısı, spor hati
Jı., dur yada 2 mılyu 100 mılyon in- bı. spor kavgacısı var .. bunlar ne c
an var. Fakat Çınde, Afrıkanın bazı lacak?_ 

Tayyarenin bir mo
törü bozuldu 

1\ew-York 14 (A.A.) - Saat 2 de 
-Grenwich saati-. Sovyet sefaretine, 
s~..,. t tayyaresr hakkında henüz 
ına!ümat gelmemi ı. TayyaTeden 
saot 17 denberı haber beklenmekte 

)t rlrrınde ve Okyanu adalarında Şımdıye katlar yaptıkları hızmet 
) " 1) an b r çr k ımanlar, bu yekuna ve memleket sporunu bu mertebeye 
ohıl ık ılmı . Çıinku oralarda ha- ç.karmalarına bir karşılık olmak u

luk; nuf s sarımı yapılamırormuş. ıNP, bır de spor akademi ite ia et-
Bızi lııldıgımıze gJre. ycı yu - rr.Eli- orada bol bol münakaşa ctsin-

wnd bil' buçuk mıh·aı ınsan vardı ler .. kat·ga. guriıltiı etsinler. emrr
K!j ' mektep kıtapıarında da. coğ- lerıne verılecek tahsisatla seyahat
raf.va ansiklopcdılı·rindc de hu ra - ı '('r yapsınlar .. fakat, Allah aşkına, 
k~m y.ızılıdır. Dı mc·k ki. ins nlar g. i'Si l mcm.Jeket sporu ıle - şimdıye 
tıltçe . lıyor. Fnkat, bu )eni nkam k~dar oldul!u gıbi - yine uğJ"aima
b.2< ptk doğru gtlmiyor. Du;unül', ~ır.lar. 
bu tur ı l'r rnzund~kı ınsanlar, rloğru * 
r :ırak, nasıl • "ılabilır? . Düny.ıda Sun'i altın yeni 
kaç kı ı y şııdı-ını kımbılir?. bir lc-ıt ? 
Bız l ı llarL:\'(' - Fat,'ı tramv . ..!!'.!.!.--!... 

y.rd3 k ç 1: olduğunu b e bılm.-1 Bır proft. 6ru garıp merakını o· 
)1 u2. kucwıuz mt.• .. Bu Avrupa.ı imya-* ger, bır kaç m•dd~) ı bırleştırerek 

Seyyar olan her ı.'ı aı•ın y pmıya kalkı=ış. ılk 
tccrubclerı d mm·affak olmu ur 

şey kalkıyor mu?. Bcnu haber veren gazeteler hayret-
Ham lıktan sonra seyyar esnall.k le ilave edıyorlar: Dünı.:a kuruldu, 

da kal! yor_ Artık İstanbul şehri, gıt- ~urnlalı ilmi simya ve ilmi kimya 
t .<~r daha medı ri bir çchr~ arzcde- miıtchassısları sun'i altın yapmıya 
cck Iptıdai, Şark dekorlarından kur- uğraşıyorlar .. bakalım bu işte kim 
tulacağız. Seyyar esnaf da kalkınca, muvaffak olacak?.• 
• yyar olan hcI yin kalkmasına mı Yahu, bu yeni bir keşif degildır 
~caba karar verildi, diye düşündük_ ki .• yıllardır, Ltanbulda birçok pro-
0 halde, boyuna gezen İstanbul Bel<- fEsyonel tavcı ve kalpazan bu işi ya
dıyc< nin muhtelif dairelerini de :ır- pageliyorlar .. 
t,k bır hale yola koymalı .. Dikkat e-
dınız. her yıl, Belediyenin bir veya 
bır kaç daıresi, şubesi yer değiştirır_. 
Şab bertaraf, İstanbula layık bir 

B<•ledıye sarayının yapılması zamanı 

atık gdmışıir, kanaatindeyiz. 

* Bir &por akademl•l 
kurulmalı değil mi?. 

Sporurıuzun düştüğü keşmekeş ar
tık mha ·et buluyor. Devlet, bu işi 

' ınr alı\'or B.3şvckiılete bağlı bir 
r. ıı. te rlık, bütun memleket spor 
ı<Jı rı ı irlarr Pdecek .. O vakii mcm
lchtte hak ki spor doğac~ktır. 

Fakat, bız bir noktayı merak cdi
" z. Devlet sporu clıne alıp, yeni 
tr kıliıt yap nc:a. acaba şlmdıki spor 
ad.ım: ırı ne olacak? .. Öyle a, şim
c!ıkı t kılatta bir çok insan var ki, 
hunların h psı, idareci, reis, aza, mü
' vır mutehas ıs, sporcu, daha bil
m< m bır sı.irü isimleri~, memleket 
rporunu şımdive kadar idare edege
ıyarlardı Bu zavallılar mağdur ka

bcak?. Artık bunlar nerede, nasıl 
rriına1<.şalar, kavgalar yapacaklar?. 
1 t ta etmek, yenilmek itiyatlarını 
r.tied tatmin edecekler? .. 

* Dilenciler klUbU 
diylp gecıney.!!? 

Orta A\'rupa şehirlerinden Mon
treal'da zabıta, bir dilenciler klübü 
keıfetmif .. reisi de bir avukatmış .. 

polis, lı:lübü dağmıtak istemiş .. fakat 
görmüşler ki, klöbün teşekküleünde 

bütun kanuni muamele yapılmış ve 

da~lınasına da imkan yoktur. 
Klübün gayesı, dilenciler arasın

da tes.1nüdiı, yardımı temin, dilen
cilik mesleğini inkişaf ve dılenci -
Fği kolaylaştımak imiş .. Yalnız bir 
klube aza olabılmek için on senelik 
dilencılık kıdemi bulunması Jazım

g liyormuş... Cemiyet, bütün azası 

için, Şt·hir içinde muayyen, işi k nok-
talar tesbıt etmiş; her dılenci kendi

sir.e gösterilen kö e başında dıleni-
yor, başka bir yabancının orada ifa
yı san'at etmesine müsaade edilmi
yormuş .. 

İnsanın, bu kadar heyırlı bir le -

§ekkül karşısında, matbuat cemiye
tınden çıkıp, dılenciler klübüne ya
ZJ!acağt gelıyor. 

l id. S0vyet tayyaresı saat 18 de Fa -
irbanks'ta bulunacaktı. 

.1oı;kova, 14 (A.A.J - Sabahleyin 
verıkn malumata gore ımal kutbun
daki Sovyet tayyarecılerınden gelen 
bır haberde motörlerin biri bozul -
dugu ve o vakite kadar istihlak edi
len benzınin vıiksekligini kaybetme
den tayyarenin yoluna devamına im
idin verdıği biTdınlmektedir. 

Halayda 
•• 

Olüm korkusu! 
dıqen ı;azıfeJ ı ·a edecekleri ta
bı goriilmcktedır. Tı.ırkiye Buyül; 
M 'lct Meclisı Haric ve Encüme ı i 
azıısırıdım salcihiyeılı bır zaı Türk 
efkarı mnuıniyesine ayııen şıı 
cıimleler! vennektedir: 

•-Bizce Milletler Cemiyetince 
ı·erilnıif olan kat'i karatdan son
ra Hatay meselesine karşı ve çev
resinde herkesin ı;aziyet ı;e vazi
feleri taayyün etmiştır. Bıı ı·azi

jelerin b<I§kaları tarafından iyini
yetlerle güzel şekillerde ifa edi
leceğ,ini ümit eımekle beraber 
kendimize taallük edenlerinde te
reddudüm.Uz yoktur. Şu büyük 
farka bütü.n alıikadarların nazarı 
dikkatlerini ehemmiyetle celbe • 
deriz. 1darı uıiklalıne henüz ka
VUimamlf olan Hatay hıild eli si
liıhlı yabancı kuııtetlerin zebunu 
bulunan bir Türk ülkendir. Ha -
tay kvrbanlık koyunu andıran 
1fmdiki halinde fUnun bunun eza 
ı-e cefıuıruı uğrana kendi kendini 
mıidafaa kudretinden mahrıım -
dur. Böyle bir vazıyet biz Türk
lere bir dakıka bile tehiri imkilıı-

z vazifeler tahmil edeT. Sebebi
yet t"eri!irse derhal bu t'a::felerin 
ifa edilerek. sonuna kııdar götiirü
leceğinde kimsenin en ufak şüphe 
1·e tereddüdü olmamalıdır.> 

Diğer taraftarı Adanadan aldı

ğ•mız maliimata göre flataydaki 
tazyik ı:e tedhiş l,:ar§mnda hayat
larını kurtarmak için Türkiyeye 
iltica ~den flatrıylı Türkler çok 
heyecanlı izahat ı:ermi~ler ı:e y-.
nl reJime düşman olanların Ha
tayda akla gelir gelmez bıjtiin kö
tülükleri irtikaba ha2ırlandtkları-
nı ve O'l'ııdaki ırkdaşlarımızın cid-

Tra k ya manevraları 
=

a!=bir te=hlike=ye ma=ruz b==niunduk-
larını söylemi~lerdir. 

(Birinci ıahifeMn devam} 
far ıkmal edilmiştir. 

Kıt'alarırnız, kendileri için tah is 
< dı len mıntakalarda toplanmıya baş
]; n:ışlardır. Mavi taraf kıl'alan Sa
r;ı:·-Çerkesköy civarında yer almış
;;.rdır Kırmızı kıt'alar, Çorlu isti -
kametinde ilerlcmiye devam ediyor
lnr 

Birkaç gıine kadar. donanmamızın 
da Tekirdağ önlerine geleceği haber 
r.l•~mıştır. Ta. •yare filolarımız, mo -
törliı kıt'alarıınız da sığınak •erle -
ril"C ~lmcktedirler. 

YUNAN HEYETİ GELDİ 
M'ancvralarımııda bulunacak Yu

Mn heyeti dun gelmiştir. Heyet, Yıı
I'iln Erkiınıharbiye Reisi General 
r, pagos'un riyasetindedir. Heyete. 
Yunan Eı kiınıharbiye İkinci reisi 
General 11.lclisinos ile Yarbay Mani
d, ıs, binbaşı Rorozis dahildir. He-

Efgan heyetinin bu sabah gelmesi 
beklenmekteydi. Fakat bu sabah gar
da beklenmiş olan heyet, gelmemiş
tir. Heyetin yal'ın şehrimize muva
salalı beklenmektedir. 

IRAK HEYETl 
temleketimlze gelirken, Musulda 

fec; ve müessif bir suikast ile vefat 
eden Irak Erkfinıharbiye reisi Gene
ral Bekir Sıtkı yerine, Trakya ma
nevralarımızda bulunacak Irak aske-
ri heyetine, Birinci Fırka Komutanı 
Ger.eral Hüseyin Fevzi başkanlık e
dectktir General Hüseyin Fevzi, bin
ba ı Nurettin Mahmut, ön yüzbaşı 
Refık Arif, \'e teğmen Cemal Ce -
milden mürekket Irak heyeti 'föros 
ek presile dün Adanadan geçmiş -
tir. Yarın sabah şehrimize gelmesi 
belklenmektedir. 

YUGOSLAV HEYETi 

Italyan torpidoları 
Akde nizde açıkça 
Taarruz yapıyor 

(Birinci mhifeMn devam) 
lelbohir Cartagene açıklorında cum
huriyetçilerin Almirante, Anteguier
ra, Charn.ıga torpido muhriplerine 
hucum etmişler ve. aralarında ciddi 
bir deniz h;ıcbi olmuştur. Charrugo 
aldığı torpillerle mühim hasara uğ
ramıılır. 

Bu vaziyetler Londrada ve Pariste 
büyük bir ~lf.ka ve hassasiyet uyaıı
dırar•k <hemmiyetle takip edilmek
tedir. 
ANADOLU AJANSININ VERDİGİ 

TAFSİLAT 

a 
Suikast 

Sovyetler 
Japonlarla harbe 
Karar mı verdiler 

(B'iriıtci sayfadan devam ) 
askeri içtimaa işaret edilmektedir. 

Zahitler arasında tev Rusyanın, Uzak Şarkta Japonyavı 

l'ütün hareketlerinde serbest bırak- , 
mamak kararını verdiği ila,·e .....ı;ı. 

mektedir. Bu İngiliz gazetesi şu taf
s-il3tı veriyor: 

bir 
kif at yapıldı, 
şebeke bulund 

•Çin - Japon ~arpışması haberleri 
Moskovaya geldıiii zaman, Stalın. U
zak Şarktaki Kızılordunun bütün lt'.ı · 

mandanlarını Kremlinde gfzli bir ıc · 

ı;rraa davet etmiştir. Yirmi kadar 
:,üksek rütbeli Rus zabiti ta)'yare 
ile Masko"aya gitmişlerdir. Oraci3 
Stalin ve Voroşilofla görü•m k ıızc· 

re Moskovaya gelen Maresal llluhrt 
ile bulusmuşlardır. KremlindP der -
hal Stalin tarafınc'!an kaba! edilmış
lerdir. 

1 

Bu toplantıda Stalin, wbitlcce ica
beder.se, Uzak Şarkta vukubulncal< 
her hangi bir haroo glreceğiuı vn 
Çin ülkesinde Japonl 0 rla harbedC'CC· 
gıni s<iylemişlir . 

Zabitler, ertesi günü, va ıfe1 i b1· 
'ına her hangi bir ihtimale it r ı h~

zır bulunmak emrile dörmlı erdır. 

Yeni Erkanıharbiye 
Reisi tayin edildi 

Moskovada öğrcnildigine g· ·e 
yet Rusya Uzak Şark hududu•· 
Meşhur Fransız Maginot hattına he.n
ıiyen yer altı istihkamları ·~ıcud• 

getirmiştir. Son haftalar zarfında. hıı 
b ok Ba~vekill oa Batd~dda istihkfımlara epeyce miktarda as r~ 

Tahkikat ve 
Tevkif at 
inkişaf ediyor 
l:lağdat, 14 ( Huusi Muhabirimiz 

bildiriyor) - Irak ErkcinıTıarbiye 

Kral Fags~lrn a bidesi yerleştirilmiştir . 
pılmıştır. Tahkikat mektıım t'lltu!- Hali hazırda mevcut olan Al"lar.-
maktadır. Jüponya ittifakını ortadan karcı -

Orduya mensup bazı zabitler sui - mak için de, hususi delege.lt>r va>ı!. -
kasdı müteakip Musulda ortadan kay. ~ile Almanya ile Sovyet Rusya • ra -
bolmuşlardır. Bunların, suikast ile sında bazı müsbet görüşmeler )opıl
a!ıikıılan olduğu zannedilmektedir. dığı kaydedilmektedir. 

Ortadan kaybolan bu zabitler §id- Mareşal Voroşilof, Uzak Ş;.rkla 
detle aranmaktadır. Bu zabitlerin bir harp için Rus ordusunun tam; • 

Reisi General Bekir Sıtkının feci bir huduttan dışarı çıkmış olmaları ihti
suikast neticeainde ölümü lııiduesi- mali de gözönünde tutulmııktadr. 
nin umumi bir teessür uyandırdığ•nı Katil nefer'in ilk sorgusundaki ifa
dün bildirmiştim. Hukii.met geni§ desi kafi bir itimatla karşılanmamak
ve ehemmiyetli bir şekilde tahkikaı tad<r. 

men hazır bulunduğunu ifade et • 
miştir. 

Japonlar 
ilan 

seferberlik 
ettiler 

yapmaktadır. Bir fe at şebekesinin General Sıtkı'nın yerine, Umumi 
meydana çıkarıldığı ve bu şebeke Erlciinılıarbiye reisliğine birinci fır
meıısvplarından bir çoğunun tevkif ka kumandanı General Hüseyin 
edildiğini öğrendim . Bu meyanda bir Kadri tayin edilmiştir. Her tarafta 

Tokyo, (Hususi) - Şiinghay civa
rında şiddetli muharebeler başlamı<
tıt. Japon Kabinesi seferberlik •lan 
etmiş bulunmaktadır. Şehirde fası -
!asız top sesleri işitiliyor. Çin kıt". -
lan Şimali Şnnghay maballclerıni ı ·
gal etmişlerdir. Büyük dtdetler (°'ll 
ve Japon hükümetlerine, mü t rd> 
bir nota vererek şehirdeki ecn J,ı 

menfaatlerinin korunması İ(_'in \tr.i 
bazı t .. dbirler alınmasını istem , r
dir. 

çok mühim zeutın sOTgusu ya - s•ikii.ıı vardır. _ 
-----1-111111 ı ..... ,.,.,, __ •_•1111,....,11111t.,.._ı ,"'""1'"'"1"""'"''"'"'-""ı'"'"''""'''mıı 

ölümle tehdit 
e il 

~ Çin kıt'aları Pekin - Ha · h" '. ı 

'C'.• • l k BOO l" üzerinde Şaııgtingsien'in 10 k .. oır.,.ı-
I' ıdgeı necat o ara ırayı re cepubun·Ja Japonların i< alı" -

• k b k l l k l d tında bulunan Liagsiang ~ehrin g'r· verdı,f a atsa f a l ar ya a Qn l :mışlerdir. Nankin Cİ\•arında bulu -

Beyoğlunda Bristol ve Sırkecıde 
Osmaniye otelleri müstEciri İzmirlı 
Bay Öme Lütfi, altı sene yanında 
çalıştırdığı ve geçen sene yol ver -
diğı İlyas ve Abba; isimlerinde ıki 
kişi tarafından ölümle tehdit edıle -
rek para istenmiştir. 
Yapılan tahkikata göre, İlyas ve 

Abbas bir senedenberi Ömer Lutfi-
yi mektupla tehdit etmekte, mek -
tuplarda tabanca resmi yapmakta v~ 
namlunun ağzında ömer Lutfi ısmi 

ni yazmaktadırlar. 
Bu mektuplarda: . v eremin üçün

cü devreiindeıin; paraya aftma. e · 
sirgcme, kendini kurtarmak istersen 
paraları bize ver, toprak altında kal
mok i>temezsen paraları verme • şek
linde yazılar vardır. 

Kcndi;;ile göruşcn bir muharriri-

nan Japonlar da geri püskurtülmm· 
mize Ömer Lütfı demiştir ki: 1 tiir. Çinliler sür'alle ilerliyorlar. K..-

- Ken~ilerine bir kaç defa mü - 1 r~ya çıkarılan Japon kıl'aforının Jııı
rncaat ettım. Ya~vardım Fakat boş~ lunduğu kışlaların bir kiiometıe ·
çıktL Bır senedır mektuplar tevalı maline bdar gclmislerdir. Şapd 
~diyor. Bundan üç ay evvel 75 lira pa- mah~llf'5inde bir yangın çıkmı•• "" 
ra verdim. Bunfor zaten sabıkalıdır. Yangın büyümektedir. Çin bombar
Bu şekilde geçiniyorlarmış. Kendi- 1 dıman tayyareleri Japon imtiyaz n1•n
lerine 400 !ıra vermeyı de kabul et- ·takaları üzeı inden uçmuşalrdır. J· -
tim. Daha fazla istedıler . 600 ver - pon gambotları tayyarelere at~ a"
mek istedim, almadılar. 800 lirada nıışlardır. Japon bahriye mıilrrzesi 

mutabık kaldık. Nihayet 800 lirayı l<'arargiıhına ateş edilmistir. Japon 
kabul ettiler İkisine de 400 lira ver- harp gemıl~ri de sehrin kalelcrını 
dim. Zabıtayı da haberda. r ettim. Bir j bombardıman etm!ye ha ılamışla~ -

.. . h d dır 
curmumeş ut yapıl ı. · . . . . .. . ,. 

Tepeba ında Cumhuriyet bahçe _ Japon amıral gcmısının uzerıne ı, ın 
ş . tavyareelri bir kac bomba isabet e:-

sınde yakaladılar. Adlıyeye teslım ı . -. 
1 

_,_ • 
. tlrmı f':"fuır, 

edıl er. 800 lıra da gerı alındı.. .. ... ... : ..... ......... .................... ... ....... .. . 
İlyas ve Abbas hakkında zabıta 

tahkıkatını derınleştirmektedir. 

Türk tersanesinde ilk 
Türk tahtelbahiri 

BİZ . . · ~ ···-· .. _ .:;B' Z .E.~ 
:Mı.~. ..~. 

Millet haklartnı 
Koruyacak bir 
Kanunun çıkması nı 
istiyoruz Başbakan ismet inönü bu sabah 

ki törende bulundu t •, şımdi Mareşal Fevzi Çakmak na
mın. G ne! Kurmay İkinci Başkanı 
Kr ,eı-.cral Asım Gündüz, İstanbul 
Me,kı Kumandan ·ekilf Korgene -
r.aı Cf'mı Cahit Toyderrtir, Genel 
Ku ıi"aY Yarba kanı Tümgeneral 
Veyfel Ünıvar. İstaııbul Merkez l<tı· 
,n..ıanı Tuggeııcral İh<an Ilgaz ve 
qır 7fvat tarafından karşılanmıjtır. 

, looafirler Perap;1las oteline misa
f · ı dilmişlerdir. 

v, nan Heveti Ba•kanı, gazetecile
rr ,·erdiği bc:oanatta, kahraman Tllrk 
nrcl11<undan \·c onun •eflerindcn si-

Ferık General Nediç ile eşi, Ferik 
Generali Brıslç. Albay Raktehe\itch 
Novitza. topçu yuzbaşı Grigori evlç
ten mürekkep dost ve müttefik Yu
goskv heyeti de salı günkü ekspres
le Belgraddan İstanbula gelmiş ola
cak lır. RUMEN HEYETİ 

1 
Rumen heyeti de salı günü öğle -

·in şehrimize gelmiş bulunacaktır. 
Heyette General Skityu, General 
Lukobiç, Albay Stehlca, Yarbay Çer
mianu, Yarbay Yoan dahildir. 
Mısaiir komulanların eşlerınin a
ğırlanması işilc Albay Mümtaz Ulu. 
soyun eşi Bayan Ulusoy m gul ola-

Valencia, 13 (A.A.) - Müdafaa Ne
zareti tebliğ ediyor: Dün sabah tabi
iyf!ti meçhul bir takım tahtelbahir -
ier, Cartagene açıklarında cumhuri -
yetçilerin Almirante, Anteguerra ve 
Charruga torpıdo muhriplerine hü -
eum etmışlerdir. 

Tunus, 13 (A.A.) - Campeador'un 
kaıadan kurtulmuş olan kaptanı Fe
lix Garı-, gemisinin çarşamba sabahı 
Kilibia'ya 60 mil mesafede Saetta a
dındaki İtalyan torpido muhrıbi ta
rafından takip edilmiş ve biraz son-
ra bu muharıbe ayni eşkali haiz ol
mıyan \'e fakat ayni alametleri taşı
yan diğer bir muhribin iltihak et -
miş olduğunu be an etmiştir. 

Bugün Kasunpaşa taş havuzlarda 
Krupp Germiana Werft siliıh ve de
nizaltı gemisi inşaat fabrikasına yap
tırılan iki denizaltı gemimizden biri
nin omurga konma merasimi Başba
kan ve Milli Müdafaa.vekilinin hu -
zurile yapıldı . Saat 10 35 de köprü -
nün Haliç iskelesinden Başbakan İ
nönünün motörünü müteakip komu
tanlar, vilayet erkanı ile bir çok ze
votı taşıyan motörler inşaat mahalli
ne hareket ettiler. 

1 
omurgası kurulmuş, ikinci havuzda 
da dığer tahtclbahirin yatakları ha -
zırlanmı~tı. Başbakan İsmet İnönii 

denızaltı gemilerimızin inşası etr~

fında izahat aldılar. 
Bundan sonra fabrika direktorü 

kısa bir söylevle kendilerine vcrilP.rı 
bu mühim vazıfeyi eksiksiz başara -
caklarını sôyliyerek, gemi inşasında 
kullanılacak Türk işçilerinde yakın 

bir zaman sonra muallim işçi olacak
iarını ilave etti. Bunu müteakip ge
mininçiçeklerle süslenmiş olan omur
ga parçası merasimle yerine kon -
du. İsmet İnön(ı ve Kazım Özalp fah
rikanın ycnı inşa ettirdiği direktör -
iük binasını beğendıler. Tersane -
mizin canlanmasından neşelenenler 
yeni denizaltı gemimizin omurglsı 

yerine konduğu zaman içten gelr·n 
sevinçle kısa fakat tarihi hadiseyi 
alkışladılar. 

btanbul Adliye Sal'a?Jı ııoııclı. Yeni
ileme burolarına rağmen bir çok ha1'
lar da bzraber yandı. Bu acı dersi11 
l:aımısı lıenüz zihnimizden sıliııme
den Vskiidar Adliye Bi11a.sı da yarı
dı ve yi11 e bir çok millet hak Zarı da 
beraber yandı! 

Bu hadiselerin arkasından ayla -
mak bir öliin.iin arka.tından ağlamak
tan farbızdır ve .• zerre kadar /ı11dn 
getirmez, 
Yapılacak tek şey vardır: Ah ·tıp 

devlet dairelerinde bütün kayıt re 
dosyaları beton mahzenler içine koy
mak ve klasikiye etmek. Her memur 
sabahleyin kendisini alakadar eden 
dosyayı mahzenden alır, akfaııı<ı 

mahzene te . .Zim eder. Bunu da ancak 
kanun yaptır. 

t, ı bahsctmistir. 
IRAN HEYETİ 

lı n a•keri heyeti ise dün Ttab -
7' dan Aksu \'apurile İstanbula ha
rt k· t etmi tir. Hc\'etiıı pazartesi bu

ra g lmesi beklenmektedir. İran 
h<' ·eti de İstanbulda program muci
b!r re k, r ıl~'lacaktrr. 

EFGAN HEYETİ 

<'-< t "! Esadullah Hanla General 
Af, u.ah.rl handan miirPkkf'o olan 

! cak, çarşamba glınü saat 17 de şerei
lerıne Moda Deniz Kltıbünde bir zi-

Gece muhripler, gemi ·i bombar -
•afet verec(k!ir. dıman ctmış ve batırmışlardır. 
HEYETLER ŞEREFİ. E ZİYAFET 11USOL!NL·ı. YENİ ·uTKu VE 

Salı gunü Genel Kurmav İkinci ZAFER 

Başkanı Korgeneral Asım Gündüz. Lor.dra, 14 (Hususi Muhabirimiz -
biitün askeri heyetler şerefine Pe - den) hı olini Siraküz'de Katede
rapalastıı bir ziyafet \'erecektir. He- rol me•danında irad etliği son nu • 
yetler ayın 18 ınde İzmir vapurile ı tukta ezcumle şunları söylemiştir: 

lmane\T3 sahasına hareke! €decek - / •- Şıddetle birlikçi olan faşist 
ltrdir. devletinde artık ne siyasi ve ne de 

Saat 10,45 de Başbakanın motörü 
iskeleye yanaştL lnönü kendisini se
Jamlıyan bahriyelilerin hatırlarını 

sorarak iltıfatta bulundular. 
Kasımpoşanın bahriye taş havuz

larında S S 576 denizaltı gemisinin 

iktısadi imtiyaz yoktur. Bütün İtal
ya her türlü imtihana ve fedakarlı

ğa amade ve her türlü ahvalde za -

feri elde etmeğe azmetmiş bulun -
maktadır .. 

Bundan sonra misafirlere hazırla
nan büfede ikramatta bulunuldu. 

Bu tedbwin dışında bulunacak uk 
çare, aTışap ne kadar devlet daıre:i 
ı·arM hepsini boşaltmak ve yanını· 

yocak cin!ten olanına geçmek. . 
Harekete geçmek için felaketler> 

ve .. onların sıklığını beklememek Iıi· 
zım . Halka da, devlete de yazı~lıı-
yor! Burhan Ce.,ad 



Şehrin merasim 
yeri neresidir? 
P~ost kararını erdi ~ 

S ıı l tana hmettelci saha resmi 
merasimlere talısis etli/ecele 

Şelıir bostanları! Tramfltlga 
Dışarı Kaç golcu 
Çıkar ılı gar Biniyor? 

Bir •fl•k bir lstatlsUlc 
Bunl•rm ılllldl •zfıet• Beledtyece yapılan bir istatistill 

lerl tetkik edlllJor göre, tramvay firkeü haziran •JID-
Şehrimizdekı bostanlarm sayası. da ŞifU - Tünel hattında Ml,11'1, 

• Şijlı • BeyU1t hatunda 234,481, Har-
sabipleri, bu bostanlann yerleri ve ı.t· biye. Fatihte 48'1,0GS. Harbi,e ·Ak· 
gal eyledıkleri sahanın miktarı, ne- sarayda 188.'14.\ Taksım - Sirkecide 
ler yetıştirdiklerl hakkında tetkıkat 3.1566, Maçka • Beyazıtta at.412. 
yapılıp derhal bu ma1Uınab ihtiva Maçka • Emınonünde 21~,639._ Şışlı • 
eden birer llste hamlanması lüm· Sırkecide 234.391. Mecidiye köy • E-

mınönünde 80,319. Taksım - Beyazıt· 
mu Beledıye şubelerine bildirilmaş- ta l2S,294. Kurtu!U§ • Beyazıtta 
tir. 31'1,894. Kurtuluş • Eminönünde 

187,864, Bebek - Emininünde 552.418. 
Ortaköy • Aksarayda 414.CU, Top-

· Dülai.nlar 
Cam.e 
Olacak 

Açık .... le, •• 

.. ,._. ___ _ 
lstanb11l 
Ne icatlar 
Elktrilc gakıgo. 

--Yeni bir istatistik 
h•&1rfandt 

Bn lasteler, Beledıyede icap eden 
mQtaıeasım UAve ettikten sonra Sıh· 
hat Vekllettne gönderllecektlr. 

Malüm old\liu. bere bmtalllar. 

kapı - Sırkecide 441,496, Yedikıde • Sırtecldıe 383.'121, Fatih • Beşiktat- Beledıyc tarafından yapılan bir 
ta 388 619 we lclirnebPI • Sirkeci talisbge pe ık• &eDe evvel şehri-

1 ıecek tlkblharda phir dııma nak· hattında 451.225 oıınat milde bin kilovat •at hesabile 
ıecm.-lderdir· 5,695 499 y eu ,..,.....,.. 3IO kilovat elektr• tatDallık .W-

Kızllayın Kermesi bu 
l:!ıı;C::><><::~..c:::,.<:::.-::::::.<:::,.<::~~-<:>-~::::..<::><:::~.<::>~:::::.<=><::><::~~~::::.-c:::::ı.<:::ı. mı~tır. Bun n n - knovatı traın

v ylarda. 44,586 sı t brıkalarda. 

akşam yapllacak 
1719 u hukümel daırelerınde 2 3•7 si 

'hulaimeti ait ....ı tatbikatta. :MM 
Beledi,e ft ... ta ..... ..... 

fl'l,131 9eleıti,eye d ...ı _. ... . -------
Bu sabah Bebek-Hisar arasında ::·~='~=~ 

miisabakası yapıldı nuftu'_. -~--.. . 
guzme 

F 
estivahn ıkınci haftası bu. alqam sona erecektır. Bu sabah saat ıı de 
boğazı yuzerek geçme milsabaka~ı yapdnufbr Kadın w erkek bir 

çok alakadarJann iştirak ettiği bu. m"'58bakaya girecek olanlar sablıhleyin 
Bebekte toplanmışlar, oradan sandallarla Hısara 9'Çs'ı•er. Hiurdan 
yumuye başlamışlar ve Bebek sahiline ılk gelen mü•bakayı llm .. .,. 

br. · ı~ ..... - ... _ 
Yine bugün Taksim stadyomunda saat 15 le herkesın a ..-mı «:el~· 

den itfaıye şenhkler1 yapılmasına başlanmıştır Bundan başka bugün Talr· 
ıırn, Beyazıt ve Fatihte bandolar ~alacak, gece Salacak ve Kalarrttşta 
festival galllan verilecektir. 

Festivalin uçüncü haftası bu ııcce Kızılayın kermMıle başlıyacaktır 
Kermese dun Afrikadan gelen üç kışilik orijınal Afrıka • Habeş şar • 
kıcıları ela iştirak edecektir. Necıp Celal ıle bayan Janın de kermeste t;ır 
koneer wrec:e'tlerdır. 

Yarın ~ndJ hattanın ilk gunudür. Dağcılık khibüniin BaJkanlar 
arası tenia final maçı w Yakacakta kır ve Jroy •llenttlt-ri yapıJaeütır. 
Yaraa aM oaı Wıde ..... mukavemet yarap yapılK"akhr Yarışlar 
Bellekten 11-,. kadanhr; Bundan başka yine yann atlama, sutopu mO· 

ubakaları da 1apılaeaktır 
iıiıliıi Pnma TtyatmsUBda kanserntavar tıraltndan kllsık 11rp 

musikfll kon1erl verılecektir 

Dol~ araymda....,... 
tarıh kongre ı munasebetılP. kulla • 
aalacak pmta pmlarıaa DupbanMıe 
be ..._ _... Umhtlan ....... • 
nu tır Pullarua 'Mhplm.bir ıkı gıi· 
ne kadar hazırlanacak ve baskıya 
başl nacaktır. 

Av mevsimi geçti, 
avlanmak yasak .. 
Av mevsama baz1 mı•takalarda 

gıeçmifür Bi:Jle alclula ltalde. bir 
lasU:a avcaı.nn a.wt .... kta ._. 
ettıklerı .ıörulmuştiir Ziraat Yeki· 

leti. eWıı...,. ~len j61ııd111lij• 
btr taamde. .. mevsum olmıJH 
nraıalar'cb avlanan avulan" \ak•li 

tee7.ıye ed •il btktınnişür 

mektup yazar. Gw:>.qlen ıyı haberler 
alırım 

Butun bu darmadağmhğımı um'1· 
7orum ki Salıhfen aynim k gidere· 
ctk w ba m rahata varacak. 

Faw fan« inrine 
Babbmdu yıklJltrn kadar talliat-

tatbik fırsatını bana verirken, blr ta· ıyor ve muhakkak ki. bir &fin ken • teki .-aftli!M' tRalwaaDMIM tle ytf.. 
raftan da içh jçli düp.m • dtlerine kalac .. ımw ve aralanndL dlm lhli1• kOMiserin fik•tı ıM
meme sebep oldu. Hakikaten bir bü· pay edllecelimizi ihsas ediyorlar Al· ğer ne 1uM1aı bellh imiş. Yfty&dn• 
)'ilk melele karşısındayız. Ne olu • lah bndflerine bu fırsatı verecek mi, dt ve luanlar .....aa a.aet an • 

1 
• Harp felaketi her yüreğe bilmıyorum. fıkat, Allah ellerine yor. ~ pkipt ttli,._. 

• flrUZ.l •• nc1•- vermekle kalmıyor, bir clilşiinneeln. Asıl halraahk, wl ........mil ma-
.,a nız e "'r da bi h-LIL h•'•'--L. ki 1..~- -..kul -~ - 1..1..& 
izmihlal ipret ve ıstırabını . r Nihat enlftiem de cuuaalen me • _ _. ua.:: ....,,..._ ~ __ -· 

arada geüriyor. Duyduğu habe~lenn rak ecltlece• vaziyette. Bız de iten- sevk ve idare edeA taneale. Ne• 
hepsi doğru. Düşman kuvvetlen Mu· dısinden bugüne kadar tek satır aı-· ıu.'<. ne aarıp bir kuvvetiıa bihMGi
ıul önlerinde. Bu taraftan Şam ka· madık Ne oldu acaba? timiz, gormedilmuz. tuynadtlmm 
pılarında denecek kadar biı.e yakın. Her halde kendısine bir mektup sahiplerinm esirıyiı. ki. bir fikiyet 

hali d Şa merciimiz bıle yok. Şikiyet ve isti-
Şark ordusu da bozgun n e. • yazmak yerinde ol etk! 

- Yarab ! .. 
"b" b · daları mm : 

ının içinde tek zabit kalmad~ 11 1 • ır Hele biçatt ablacılJmı ve .. Güneif 
fey. En neş'eli ve bitkin zabı~er. bıle daima bir kibus fecaatile hatırlıror 
ınıtıerinı kaybetmiş hale duştüler. ve onların ölumü, ma16liyeti ~ 

Bu vaziy tler karşısınra Arapların miın önünden gelip geçerken bunal-

tı la de çok şayanı dikkat. ihanet gün tı terleri döküyorum. • 
Reçtikçe coşuyor, kabarıyor, bir sel Salibin kaygısızlıtı, Mnim kendf 
d lga ı gibi yuztlmiıze çarpıyor. Çar· başımın derdine düşmem Nihad! da. 
f da, pazarda bır çok Arapların me- Güneti de bana ıhmaJ ettirdı. 
ınur ve zabıt kadınlarına şımarık bir 1 .. -ııah in .. Uah, 0smancılt da 
t içmde likırdı attıklan piilü • 'tt- r 

Diye yapıyoruz. Fakat, ea 'biiyiik 
baht pkiyetlerimlı de yıu ondan. 
Kimi kıme fik'yet ediyoruz. ne bek· 
liyoruı'.. Belkıs ıblamm fecı ölll· 
monden. Gihıep mallll kalıpn8ın 
sonra Nihadın da ıtır bır kwpA ya
rası alıp ölümcül hale ı bak 
mıdır! Bundan daha bQ ük zu m 
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Fransız 

• 

istihbarat 
bürosu nasıl çalışır? 

Dünya ahvali 1 ) 
,lngiltere-ltalga· 

.: Anlaşması f i Ki RANDEVU ·ıVeFran_sa f 
ispanya meselesini 
Çıkmazdan 
Kurtarmak için 

Yazan: H. Nusret ErtUz 

rasındaki muhaberatı zaptetmek, 
deşifre ederek tercüme etmek vazi
fesile mükelleftir. 

Bunun zemin katında yeni bir ser
vis daha vardır ki, o da fotoğraf ser
visidir. Burada ecnebi memleketler: 
de bulunan ajanların gönderdikleri 
fotoğrafların ağrandısmanları ya • 
pıhr. 

MERKEZ VE ŞUBELER 
İstihbarat bürosunun altı katlı bir 

e\'İn karşısında yalnız bir kapısı var
dır. Bu daire yalnız tehdıtkfır diş • 
]erile birkaç kurt köpeği tarafından 
muhafaza edilir. Geceleri etraftl 

İşitilmemiş ve görül
memiş bir manevra 

yapılıyor! 

ı• ngilterc ile İtalya arasındaki an-
laşma ihtimalleri, pazarlıkları 

Fransayı ciddi surette düşündürü • 
yor. Fransızlar bu hareketten uzak 
kalmamak için can atıyorlar. 
Fransız gazetelerinin mütaleaları 

bunu gösteriyor. 
Pariste çıkan Journal diyor ki: 
•···Bu kadar ayan bir manevra gö

rülmüş değildir. 

İngiltere İtalyaya el uzattı. Çünkü 
1 İspanya ateşini söndürebilmek için 
ı bundan başka çare olmadığını gör
müş bulunuyor. Fılhaklka ademi mü
dahale polıtikasını, girmiş bulun -
duğu çıkmazdan çıkarmak için bJŞ· 
lıca maniayı izale etmek icabetmck· 
tedir. Bu husustaki müşkülat Ber -
lınden ziyade Romadan sadır olmcık· 
tndır. İtalya, bazı kimselerin dedik
leri gibi, Balcar adalarında ve F"sta 
yerleşmek değil, İspanyayı bolşe • 
vikleşmekten kurtarmak istemekte
dir. İşte İngiltere . İtalya anlaşm~sı 
bu esas üzerinde yapılabilir.> 

clntransigcant• dıyor ki: 
devriyeler dol•zırlar. Her tarafta .e: .... Bugün ilk hatları tebellür ct-
kktrik zilleri vardır. Kapıdan hırı mckte olan anlasmanın mahdut bir 
girince bu ziller çalar. Kasal.ar, yalnız şümulü vardır. Bir kaç haftaya ka • 
zebitlerin ma!Cımatı olan bır takım daı İngiltere, Habeşistan işinde mü
şifrelerle gızlı bır yerde bulunur. saadekarlık göstermiye başlıyacak -
Burada çalışan memurlar son der~- tır. İngiltere, İtalyanıtı Habeşistan 
cede ketum davranacaklarına da.ır üzerindeki hakimiyetini tanımıya 
yemin ederler. Evrak ve vesaıkın razı olacaktır. Buna mukabil İtalya, 
mahfuz bulu~duğu mahzenler, bir !ngilterenin Akdenizdeki hakları 
metre kalınlıgında duvarlarla çev- hakkında yeni teminat verecek, Hın
rilmiştir. Vesaik te anahtarlarla ka- distan yollarını garanti edecek, 1tal
panan zarflarda muhafaza edilır. 

M elin sabahleyin erken kalktı, ldüf, senden iki saat sonra rande\'İ.ım. 
bir iki gerindi, banyosunu yaptı, var ... 

ıraş oldu. Son günlerde Metine bir - Yalan söylüyorsun .. peki amma 
şey olmuştu. Evde herkesle kav - şimdiye kadar bana bir şey söyleme
ga ediyor, kimseyi gözü görmü - dın! .. 
yordu ... Annesi Nermin hanım, çok - Öyle amma, azizim .. sen de nc
sakın bir kadındı. Oğlunu çok sever- ye söylemedin?. Artık biribirimize 
dı. Evde hep onun dedıği olurdu, o ~öı söylcmiye hakkımız yok. 
ne isterse derhal yapılırdı. Zengın - Rica ederim Taci.. beni tahkir 
:diler, Maçkada Boğaza bakan güzel ediyorsun .. bana öyle söyleme .. ben 
bir evlerı vardı. Tabii, bir evl5tlarını onunla evleneceğim. Eğlenmek için 
üzmc•zlerdi ya .. Küçükten böyle a- konuşmuyorum ki .. 
iı~tırm15lardı. Başka da evlatları - Pardon azizim .. biraz alay et -
yrıktu. mek istemiştim. Fikrinde ciödi i-

Metin, büyümü~, koca delikanlı sen düğünlerimizi beraber yaparız. 
olmuştu. Yirmi yaşında kumral, art1 Ben de yalnız e\·knmek için konu~u
bcylu bir gençti. Fakat bir kaç gür.· yorum ... Fakat kız çok kibar, gözü a
dür hep böyle kendini lüzumsuz ye- cılmamış .. Konuşuncıya kadar neler 
r0 hırpalıyordu ... Zavallı anne bu- çektim bilsen, ha .. sen benimle gel, 
nun .ebebiıı i çoktan aramış, fakat bir gör .. saat altıda Suna'da buiuşaca -
çare bulamamı~tı. ğız .. beni tanımıyormuş gibi yapar-

••• sın .. istediğin bir masaya oturur gö-
Mt'tin hiddetle giyindi, bir şey ye- rürsün .. uzak olsun, konu~tukları • 

nıedcn sokağa fırladı ... İçi içine sığ- mızı işitme ... 
mıyordu .. evet bugün Şermin ile ran- _Çok teşekkür ederim .. rahatmı-
devüsü vardı. .. Şermin çok ciddi bir zı bozmıyayım .. 
kızdı, onu nasıl kandırmıştı. Ne mu- _ Yok canım, nasıl olsa görecek
vzffakıyctti bu... Bir aralık kendi ,sin .. yarın da pazar .. plaja gideriz .. 
kendine: ötesi malüm. 

- Taci'ye gitsem .. hem Mualla i-
çin ondan havadis alır, hem de ona 
Ştrmind~n bahsederim, dedi.. ondan 
bir şey saklayamazdı. 

- Bakalım .. söz alırsam, bizim kü
cük hanımı da beraber getiririm. 
· - Sen de zorla .. belki gelir. Şöy-
lo bir gezinti yaparız. 

İstihbarat bürosunun kendisine 
mahsus bir elektrik santralı vardır. 
Şehirde elektrik cereyant kesildiği 
zaman burası karanlık kalmaz. Bu 
dairenin hariçte bulunan ajanları i
çin senede takriben 10 milyon frank Bir kör casus, takma gözünün altına gizli vesikalar tahsisatı vardır. 

yerleştiriyor İstihbarat bürosunun, Pariste vı-

Yalnız ona Şermini söylememişti.. 
Ne iyi olmuştu? Taci'yi evinde bul
du. Arkadaşı bile, halinde bir ba~ka
lık olduğunu kapıdan girer girmez 
söylemişti. Taci evinde yalnızdı .. 
Metinden 3 yaş büyüktü. Hizmetçisi 

1 de yoktu .. biribirlerinin sözlerinden 
ar.larlardı. İlk söze başlayan Metin 

••• 
Yemekten sonra ayrıldılar. Metin 

sinı•maya gitti.. memnun .. buluştu
laı·. Genç kız, habersiz evden kaçtı
ğını söylüyordu. Çok mahçup bir kız
dı. Sarı saçları yüzüne çarpıyor, he
le yeşil gözleri ... Metin, çılgın gihi 
vurgundu bu kıza ... Ne ıı.>ş konuşu
yordu. Yüzüne bakamıyordu ... 

F ransız erki'ınıharbiye ikinci şu- ı l.ıe, harita zabitleri, ressamlardan / ıayetlerdc ve ecnebi memleketl~rde 
besi, erkanıharbiye reisinin ida- mürekkeptir. Bunlar topçu ve tay • şubeleri vardır. Bu şubeler, burıuva 

resi altında çalışmaktadır. Bu dai - yare istihbarat şubesile beraber ça • evlerinde yerleştirilmiştir. 
rPnin vazifesi şudur : lışırlar. ••• 

ı - Düşman hakkında malıimat 3 - Şifre şubesi. Bu şube, elde edi· Almanyanın Paris sefaretinde U· 

toplamak, len bütün vesıkaları deşifre eder. . zun müddet müsteşar olarak bulun-
2 - Bu malumatı tefsir ederek on- 4 - Tetkik şubesi. Bu şube de di- muş olan ve Fas itilaflarını müzake-

ô•n netıce çıkarmak: ğer şubelerden kendisine v~rilen ma- re eden ve Briand ile de hafi müza-
(Bu maltimat ikinci büronun kal- Jürrıatı tetkik eder. kereye girişmiye teşebbüs etmiş o-

btırundan grçnck mecburiyetinde- Bütün bu servisler bittabi çok !(iz- lan Baron Von der Lacken, bir gün 
eir.) lidir. Bütün vesikalar bir zabit tara- istıhbarat bürosunun bir şubefru 

3 - BLı malüınatı alakad ırlara ta- fınclan dle veya makine ile yazılır. kqfottiğini söylemiştir Baron Von 
r. ın etmek. Uurnda telrfon mükiilemeleri l:ıile der Lacken, Mil sokağında, sefaret-

Diı<ınon kfınciir?. Veya kim ola • hı;susi hücrelerde yapılır. hJne kar<ısında bir evde kiraladık-
<' k ıı ?. İk'lci büro, dnst olsun. düş- Fakat bundan başka diğer bir ikin- ları bir odada bir gün arkadaşlarile 
ı~~n ol -.n, bütün ordular hakkındJ ci hüro daiıo vardır ki bunun mer - birlikte yemek yiyormuş. . bunlar 
r' ll;:nat toplamaktadır. kni Harbiye Nczarr:tinde değıldır. yemeklerini evin kapıcısına hazır-

Bu nıalÜ"'lat ta asker toplama SC· ,, !atıyorlar ve kapıcı kadın önünde Bu yer ~özde gizlı tutulmakta ise oe 
:crb<>r ik, tc kil[ıt, mal/.cme, sil'ih- serbestçe konuşuyorlarmış... Nıha-

b. h k bu. duşman için bilinen bır şeydir. 
iar, t-lim ve ter ıye, ta iye ,.e U\'· yet görüştükleri şeylerin ikinci Fran· 
YN m ncviyc•ye dairdir. Ayni zamar.- İşte bu şube mahut istihbarat servi· sız bürosuna taşındığını anlamışlar
c'a düsman devlc•tlcrin siyasi, eko- sidir Bunun da bırç<ık şubeleri var- d 

ır. nc,mık ,.e manevi ahvali, maksat ve ciır. Bunlar da Alman. Rus, İtalyan, _ Buna dair tahkikat yaptık. Ve 
niyetleri hakkında malümat topla • tngiliz şubeleridir. Son zamanlar- öğrendik ki, istihbarat bürosu bizim 
nıı. da bir de radyo şubesi tesis edilmiş- yemek yediğimiz odanın üstünde bir 

Bıı müthiş bir vazifedir. Mes'uli- tir. oda kiralamış ve ocağı delerek bir 
yeti pek korkunçtur. İkinci büroda Bu şubenin iki uzun anteni var • mikrofon koymuşlar ve yüzükoyun 
i-osan çabuk yıpranır. Bu esrarengiz dır. Bu şube ecnebi devletler arasın- yere yatarak konuştuklarımızı din· 
trşekkülü idare etmi? olan şefler, bu da teati edilen telgrafları, erkfınıhar- !emişlerdir . 
ı-,cyanda Miralay Lainey, Dumont, biyeler, sclaretler ve konsoloslar a- ( 6 ıncı ıagfadarı duıam) 
Laurent ve kaymakam Martin bunu 

pekala bilirle.r 
İkinci büro nedir? 
Hürriyete karşı kullanılan kor -

kıınç bir harp makinesi mi? Yahut 
l<aranlık işlerle uğraşan bir mağa
ra mı? .. 

Yahut içinde çizmeli evrak me -
murlarının fenni surette vesikaları 
tetkik ederek düşmanın maksadı 
hakkında başkumandanlığa ma!Cı -
mat veren askeri bir. sorbon mu? 
Fransız Harbiye Nezaretinin ikinci 
bürosu biribirini tamamlayan iki kı
~ımdan mürekkeptir. Bu iki kısım, 
bilhassa memurları itibarile ikiye ay
rıimıştır. 

Bir kısım memurlar resmidir ve 
meydanda çalışırlar. Bunlar Har -
b;ye Nezaretinde bulunur. Bu kısım 
birçok şubelere ayrılmıştır: 

Bir taraftan hazırlonan 
ln~illz donanmasından 

bir cüzü. 

yan propagandacıları Arap memle
ketlerinde İngiltere aleyhinde tah • 
rıkattan fariğ olacaklardır. Velhasıl 
kat'i surette tesbit edilmiş bulunan 
bir nokta üzerinde bir ademi tecavüz 
paktı aktolunuyor demektir. Fran • 
sa dıkkatli olmalı ve peyk olarak 
yürümek politikasını bırakmalı ... • 

cEpoque. diyor ki: 

.... Başlamakta olan sadece bir ln
giltere • İtalya müzakereleri değil, 
Fransayı birinci derecede alakadar 
eden bir diplomatik harekettir. Bu 

harekete geç iştirak etmemiz iyi ol
maz ... Taktik hatları bize pahalıya 
mal olur .• 

cHumanite. diyor ki: 

cLondra bir senedenberi vaziye -
tini, ademi müdahale politikasının 

B!Cım kabinesinin eseri olduğu iddi
ası ardında gizlenmek suretıle ka • 
mufle etti. Filhakika bu meş'um te
şebbüs İspanya harbinin aylarca de
vam .etmesini mucip olmuştur. Çün
kü Berlin ve Roma bu harbi körük • 
!emek mezuniyetini haiz bulunuyor
lardı. Fakat İngiliz Muhafazakar zi. 
mamdarları da City'nin alçak men -
faatlerini muhafaza için bu harbin 
devamından istifade etmiştir .. 

Esperanto kongresi 
toplandı 

oldu: 
- Hayırlı bir haber getirdim .. bil

sen ne sevineceksin. 

- Hayrola bakalım .. ne imiş ~ ~ · 
vineceğim şey? .. 

- Yok canım, kendim için .. san1 
söylememiştim. Bugün beşte Tak -
simde bir kızla randeviım var .. gör· 
şen Taci, ne şeker şey ... Öyle ciddi, 
öyle kibar, öyle nazik bir hali var ki .. 
hele gözleri. Zaten beni de vak•ın ,, 
gözler değıl mi?. Ah görme Taci .. fa. 
hat kandırıncaya kadar ben de akla 
karayı seçtim. Bir görsen sen ıl~ hak 
verirsin bana .. ne saf bir duruşu var 
onun ... Sinemaya gelecek, gel, gör, 
olmaz mı? .. 
-Teşekkür ederim, rahatsız etmi

yeyim, çünkü benim de bugün tesa-

Çarın torunu 

Sinemadan çıkıyorlardı. Metin, 
B~voğlunda bir yüzük gördü, h~r i
kisi de beğendiler. hemen aldılar .. 
Kıkük Şermin çok sevindi. Şimdi, 
annesine ne söylemeli idi? .. Yalanı 

da Metin buldu. Sevinç içinde ay • 

rıldılar. Metin artık Tacinin rande-
\ ilsünü unutmuştu bile .. tam eve g;. 
d•ccği sırada aklına geldi.. saatine 
baktı, 6 idi. Oradan geçen bir otoya 

1 

atladı. Sunaya geldiği zaman altıyı 
beş geçiyordu. Tam zamanı idi.. yu
karı çıktı. Bir de ne görsün? .. Küçük 
Şermin Taci ile değil mi? .. Kendini 
tutamadı .. orada •masaların üstüne 
bir külçe halinde yıkıldı kaldı ... 

H. Nusret ErtUz 

Seyyah akını 
Kimsesiz,parasız ve Viyanaya 2 ayda 70 

tagv ında.. bin seyyah geımı, ! verem ya v· d .. f 'd 
ık . . Al k ıyana a seyruse er ı aresi var • Rusya çarlarından ıncı e · . .. 

sandr'ın torunu P rens Briatins- dır. Bu ıdarcde dunyanın her bir ta
ki clyevm veremde n mustarip ol duğu rafına karad.a~, denizden, havadan 
halde Paris hastanelerinden birinde yapdacak butun seyahatlerin bilet-

]] k' . !er ısatılır. yatmaktadır. Bu zava ı ımsesız, pa- . . . 
rastz, pulsuz bir halde veremin son Ayrıca da Vıyanadakı muhtelıf a-
layda vermediğinden hayatından ü- c~ntefor tarafı~~-an ~a.tlıan biletle • 
rr.it kesilmiştir. rın mıktan da ogrenılır. 

Prens Bariatinski, bir gazeteciye Viyana seyrüsefer idaresi bu yaz 
demiştir ki: !atili münasebetile Avusturyadan 

- Ben, Çar İkinci Aleksandrın harice tam 400 bin kişinin seyahat 
torunuyum. Çar, 1880 senesinde, hü- maksadile gittiğini teshil etmiştir. 
kümdar hanedanına mensup olmı • Bilhassa 10 gün evveline gelinciye 
yan büyük annem Dolgoronki ile l<adar bı.ı idare her gün en az 6000 
evlenmişti. Çar, büyük valideme bilet satmıştır. 
Prenses Yurlevski adını vermiştir. Buna mukabil ayr>i aylarda hariç-

Büyük validemin bilahare İmpa- ten yalnız viyanaya t.::ı?m 70,000 
ratoriçe olması mukarrerdi. Fakat seyyah gelmiştir. 
Çar, bir sene sonra ö 1 dürü l düğünde n ""'""""""""""""""",....=""""""'"""'""""""""""' 

param var ... Şimdiye kadar hayatıbu kararını tatbika imkan bulama -
mı kazanmak için en müşkül san'atmıştır. Büyük babam bundan sonra !ere girdim ... Nihayet bu gördüğü _ 

Rusyadan efnyedilmiş, Nişte yerleş- nüz hale geldim. Ölüme mahküm ol
rniştir. Kızı Katerin, Prens Bario - duğumu biliyorum ... 

l - Düşmana ait vesikaları tetkik 
eden şube . Bu şubenin zabitleri, ve
sikaları ayırırlar, tercüme ve tasnif 
ederler. Bu şube harp zamanında e• 
sirlerin isticvabı ile meşgul olan şu
be ile tamamlanır. 

2 - Arazin in tetkiki şubesi. Bı> şu- Kel bir casus. takma' saçının altında başına lstedlCıi 
gibi notlar kaydediyor. 

1937 esperanto lisanı kongresi Var
şovada toplanmıştır, Kongrede es -
peranto dılile müzakereler cereyan 
etmektedir. Esperanto kongresi bu 
yıl müthiş kalabalık olmuştur. Muh
telif memleketlerden kongreye işti· 
rak edenlerin yekunu 1000 den faz. 
la dır. 

tinski ile evlenmişti. Fakat her şeyden mahrum olmak 
Ben bugün 35 yaşındayım ve dün- np feci şeydir. Mesele tıraş oacak 

yada kimsesizim. Ne akrabam var, bir usturam, bir fırçam, hatta bir 
ne beni himaye edecek kimse, ne de çift çorabım bile yok!. 
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Denize girenlerin nelere dikkat etmesi lazımdır, bilir misiniz? 
· .. ~ 

Canınız ıstemıyorsa de· Çocugunuzu zorla denize Moda diye acelyp kıya- idman yepacağım diye Esmerleşmek için etrafınız· 
n ize girmeyiniz "uı"'"""""""""'"'"''""';,.~~.~.~Y.::.~.~:,_., _ __!..~.!.'.:!'! .... ~:..!:!:!,;~.~~!-..... - ... """""""""'"~'9,,~9..~.~"'9J.~.~.~!.~.!.~ ...... "''"""""""""11111111111111 da ki 1 eri rahatsız etmeyin ı z 

~i(j'8·m·a................ Bu güzel de Bir kızın Azllı .. ·-b·ı·r ...... h·a·y·d·ü·d·u·n· 
Mahklim Onlardandır Kaçması k a r ısı 
Bir adam ··· Fakat yaşı 17 ol- hapist~n çıktı 

---·--

Kıymetli bir 
Muharrir olduğu 
için affedildi 
Hapishanede yazdığı 
eserler pek büyük bir 

rağbet kazandı 

L ehistandn müsellah olarak bir 
çok yerlere tecavüz etmek, soy -

(;ımculuk yapmak ve adam öldür -

mek suçlarından dolayı küreğe mah· 

kum olan azılı haydutlardan Piascc· 

ki ahiren cumhurreisi taafrından af

fedilmiştir. 

Bundan on iki sene evvel bu hay-

dut Vnrşovada bir tüccarı vahşi • 

yane bir surette öldürmüş ve ma -

ı,nzasını soymuştu. Bir kaç gün son

ı a yakalanmış, muhakeme neticesin
<l idama mahkum edilmişti. İdam 
hukmhnün infazından bir gün evvel 

cı;mhur başkanı, Piasceki'nin İstik
lül harbinde gösterdiği kahraman -

lıkları nazarı dikkate alarak cez:ısını 

]5 sene küreğe tahvil etmiş, bu su

retle haydut kellesini kurtarmıştı. 

Piasceki hapishanede 12 seneyi hep 

kitap okumakla geçirmiştir. Haydut, 

okuya okuya nihayet kendisinde bir 

roman yazmak hevesi uyanm1ş ve 

iki S<.'ne çalışarak bir roman yazmış· 

tır. 

Bu kitabın mevzuu nedir? Haydut, 

h~yntında pek çok sergüzeştler ge • 

çirmiş olduğu için bu kitabı yazar· 

kcn mev?.ll bulmakta zahmet çekme

miştir. Bir haydudun hatıratından 
ıbarct olan bu kitap, çok rağbet gör-
mi:~tiir. 

Haydut, bundan sonra .ıBeşinci 

Ml'rhale• adında bir kitap daha yaz-

mış, bunda muharrirlik kudretini 

göstermiştir. Bu kitaplar o kadar çok 

olrnnmuştur ki, nihayet bir çok ede

bi feşl"kküller, bu katil muhorririıı 
afli için cumhur başkanı nezdinde 
teşebbüste bulunmuşlardır. 

Bunlar yaptıkları teşebbüslerde 

.. 1Jnydut Piasccki ölmiiştür.> ve ·Ro

mancı Piasceki doğmuştur.. demiş

Jerdir. Cumhur başkanı evveke bu 

teşebbüslere kulak asmamıştır. Bi· 

l:ıhare her taraftan vaki olan talep-

1 r, ricalar üzerine sabık haydudu 

affotmiye mecbur olmuştur. 
~~~~~-------~ 

Sovyet Rusyada 
--

90,000 yeni mUtehaesı• 
yetltti 

SoV)'otler Birliği yüksek mektep • 

krinden, geçen seneden 15,000; ev • 
'dki seneden ise kırk bin fazlasile, 

90 000 yeni mütehassıs çıkacaktır. 
Yüksek tahsıllerini bitirenler ara-

sında, maden, kimya, inşaat ve sa· 
ıre endüstrılerınde kullanılacalt 22 
hın 120 muhcndıs ve ziraatin muh -

t clıf sah.ıl.ırında iş görecek 9626 zıra· 
ntçi v:ırdır Yuksck muallim mektep· 

lcrıle tıb mektepleri de bu sene 42 
bııı 715 gence dıploma tevzi eyliye -
ccktır. 

. . v e manidar yüze bu b iraz mütehayyir 
B u t~ek~ 'r.'~!n faka t iç inde şeytanet ve ateşin bir 

i1uhıu~ ~~isle~iokunan kadında sinemaya .aittir v e 
rıen o z eray ısm ind ekl artıstlndır. 

M a ııııtnuuıt1nıuım1111uuuııı•nıuıt1111nıunıuunn"ttnnturuuuu11 

... A.V'f"U"ii'8'"i1'i"'İ1 b. i n 1 erce 
plajlarındaki bin tDrlD 
eğlencelerinden biri 
A vrupa plajlarınd~ bu. sene yen~ 

bir deniz ucubesı pe.> da olmu~ 
tur. Fakat bunu bir deniz aygırı, ba
~itıa balığı veya canavar nev'i~d~n 
korkunç bir hayvan zannetmeyınız. 

Bu ucube, bilhassa yüzmekte pı!k 
mahir olmıyan gençler tarafıntian 
idare edilen bir deniz atıdır. 

Deniz atı, şişirilmic:: bir gursaktan 

ıbarettir. Bunun üzerinde, denizde 

ata bınmek tecrübesi yapılmaktad:r. 
Gençler bunun üzerinde yüzmek 
bılmedıklcrı halde, tehlikesizce u -
zaklara kadar gıdcbilmektedirler. 
Dt'nız atı, ezkaza bir yere çarparrk 
süvarısini suyun içine fırlatacak ol
sa bıle at, hemen bir cankuıtaran si-
midı şeklini almaktadır. . . 

Deniz ucubcsınm nuıhtclıf şek•l
( Devmt 7 inci saı;Jadı: ) 

Bizde de taammüm eden 
p!Sj egıencelerinden 

Padetbod 

duğundan Sevgili- Haydu~ bu güzel ve zengin kızla 
Sİ ile evlenemiyor vaktıle. adeta zorla evlenmişti 

Maamafih kız bunun da 
bir çaresini bularak 
babas1nı kandırdı ! 

Ş utlandda Dumfries şehrine ya -
kın bir köyde geçen hafta çok 

gnrip bir vak'a olmuştur. 
Bütün Dumfries şehri halkının da 

bir an içinde duyarak heyecanlan • 
dığı ve her dakika (Ne olacak?), (Ne 
oluyor?) diye merak ettiği hadise ~u
dur: 

Bir gün öğleye doğru şehrin ya -
kınındaki boş ornzi üzerine birden -
bire bir tayyare inmiş ve içinden çı
kan iki yaşlı adam koşmıya başla -
mışlardır. 

İlk tesadüf ettikleri adama: 
- Aman polis merkezi nerede? .. 
Diye sorarak merkezin yerini öğ

renmişler ve oraya gitmişlerdir. 
On dakika sonra iki polis ile iki 

yaşh ndam, ellerinde bir kôğıt ol -
duğu halde bir sokakta ufak bir ote
lin önünde durmuşlar ve burası ol
duğuna kanaat getirerek ikinci kata 
çıkıp 2 numaralı kapıyı vurmıya baş
lamışlardır. 

Fakat evvela odanın kapısı açıl -
rnamış, sonra, o :zamana kadar ses 
çıkmıyan odadan birdenbire bir ka
dın çığlığı kopmuştur. 
Kapıyı açıp i~eriye girenler, bir 

delikanlı ile bir kız bulmuşlar ve 
kızı n1arak tayyareye doğru sürük
lemek istemişlerdir. 

Fakat kız gitmek istememiş, er
kek kızın kolundan tutup sürükle -
miş, diğer ihtiyarla iki polis de kızın 
götürülmesine yardım etmişlerdir. 
İşte tam bu esnada kapıdan içeri u
zun boylu, siyah elbiseli şık bir a
dam girmiştir. Polis kızı zorla almak, 
götürmek isterken, siyah elbiseli a
dam müdahale etmiş, velhasıl 6 er
kek ve bir kızın mücadelesi karma -
karışık bir safhaya girmiştir. 

Polis nihayet kızın eşyalarını, pa
ketlerini almış ve şimendifer istas
yonuna naklettirmiştir. 

Bu nedir? 
Tayyare ile gelenler Amerikanın 

tanınmış milyonerlerinden G. R. Garr 
ile dostu Gavenitz idi. 
Amerikalı milyonerin 17 yaşındaki 

kızını bir Macar delikan1ıs1 kaçırmış 
ve bu otele götürerek kapamıştı. 
Kız da derhal babasına telefonla 

haber vermiş ve babası tayyare ile 
yetişmişti. 

Bunun sebebi kızın şikayeti oldu .. 
ğundan zannetmeyiniz. 
Kızın yaşı henüz 17 dir. Kanunlara 

göre 18 yaşından aşağıya evlenil~mez. 
Bir sene evvel bir toplantıda göre -
rek aşık olduğu Macar delikanlısı ile 
evcnmekten başka çare bu1amıyan 
milyonerin kızı nihayet delikanlıya 
kaçmıştır. Fakat hakim evlenme mu
amelesi yapmayınca. kız babasına ha
t.er vermiştir. 
Babası, arkadaşile gelince kı z çok 

sevinmiştir. Fakat delikanlı İngiliz 

kanunlarını çok iyi bilmediğinden 
evvela mümanaat etmiş ve kızın 
kendisini istemediğinden kaçacağını 
ve babasının yonma gideceğini zan
netmiştir. 

Halbuki kızın maksadı başka idi. 
Nitekim babasile birlikte şimendifere 
binerek Londraya gidinciyc kadar 
(yaşının 18 olduğunu söylemesi için) 
babasını kandırmıştır. Londraya gi
de gritmez yaş tashih cdilmiş ve 
milyoner de kızmı Macar delikanlı
sile evlendirmiştir. 

Hapisten yeni cıken Maoıen Mançını 

f ransada 1928 senesinde müeb - Romanetti o zaman jandarmalar 
bet küreğe mahkum olan Mad- taı afından şıddetlc takip edilmekte 

len Monçini adında bir kadın, 10 se- 1di. Fakat Korsikada hayduthıra kar
ne hapis yattıktan sonra affedilmiş- şı kapıları açık bulunduıınak öteden
tir. beri iıdet olduğundan ev salııplcri 

Madlen Mançini, Korsika haydut- de hayduda hüsnu kabul göstc miyc 
l2rmdan Romanetti'nin karısı idi. mecbur olmuşlardır. 
Romanetti ise Fransayı senelerce Madlen o uıman çok genç, fakat ol
uğraştırmış, azılı bir hayduttur. Bu dukça güzel bir kızdı Valdeı;i öldü
kndın son yirmi sene zarfında Kor- eündcn, hem ev ışlerilc meşgul olu
sil:a haydutları arasında yaşamış, yor, hem de babasının hayvanlarına 
blrçok haydutluk işlerine parmağı- b. kıyordu. Babası esasen oldukça 
nı karıştırmıştı ve nıhayet Romanet· dunyalıga malık bir köylü idi. 
ti'nin zevcesi olduğu içın müebbet . Romanetti, Madleni beğenmiş ve 
küreğe mahklım olmuştu. ertesi giın bab:ısına : 
Har!ılen sonra Madlen, Korsıka • - Kızınla evlenmek istiyorum .• 

nııı AJaksıyo şı.;hrıne yakın bir köy- j demiştır. 
de baba:.ı ~can'.m yanında oturmak- 1htıynr Jcan Mançıni de şu cevabı 
ta ~dı G~nun bırındc Romanetti, ev· vumıştır: 
Jerınc mısofır olarak gclmıştir (0 v dl ı / d · euamr ı. ~ ne say a a) 

Kadınlar, sizin için .. 

Demasko nevinden keten rop. Şapka, üzerinde 
muhtellf renkte kelebekler bulunan emprime 

kumaştan ve aynı kumaştan şemsivP 

- - - ~ -~-----
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Y azan: M. SUleyman Çap eft 

'lerriime •• \ktlbu hakk& ıınıı.tıhu.dıu 

Dayak yemekten de zevk 
duyulur mu? •• 

"Şöyle bir 
dayak 

gezindim, güzelce 
yedim geldim 1,, 

b ir 

c;idi)ormuş gibi yapar, benim dal -
uınlığımdan, nrkadaşlarla sohbet e
dişimden istifade ederek sıvışır, gi
dt•rdi. 

Bir akşam, Langada Maksutta iç
tim, kafayı der.kledim, yola çıktım. 
Se:kiz on adım yüriidüm, bir de bak
tım Rıza karşımda ... Herif benden 
o kadar yılmış ki,hemen söğüt yap
r~ğını kasıklarıma dayanıverdi. Bak
tım. barsakl:mm dökülecek, sol elim
le yaraya sıkı sıkı bastım, sağ elime 
de Trabzon işini aldım. Başladım 
arkasından koşmıya ..• Amma da ka
çıkordu hal.. Ha bire! ha bire! Kum
kapı. Cinci meydanı, Fazlıpaşa, Mah· 
mutpaşa yokuşu, Balıkpazarı, Tah
takale... Durmadan, aksamadan 
kovaladım. Herif ayağına pekti, 
köşlü gibi koşuyordu. Yavaş ya • 
v:::ş ben de halden düşmiye başladım. 
Knn paçalarımdan akıyordu. Taban· 
C'?.m yanımda yoktu. eğer olsaydı, ar
kasından mıhlamak bir iş değildi be
ı!im için ... 

İstibdat yıllarında palavracı kaba
dayıların en meşhuru Oduncu İsmail 
imiş. Zavallıyı bir gece tenha, karan
lık bir sokakta sıkıştırmışlar, at • 
mı~lar sopayı, atmışlar sopayı, öyle 
ı~latmışlar ki, iler tutar yeri kalma· 
mış.. Dudaklar patlamış, kafa ya • 
rılnıış, gözler çürük içinde ... 

J'(cndisi gibi meşhur bir kabadayt· 
nm böyle araba ile dayak yemesine 
.hciyrct edenlerden biri sormuş: 

- Kimlerdi? .. Nasıl olup da da • 
~·ak yedin? .. 

- Ne bileyim ben? .. Öidürme • 
c'iiklerinc şükür!.. 

Palavracı kabadayılardan, öyle • 
!eri vard~i, Köprü başında, Çar~ 
içinde, meyhane köşesinde dayak 
~·er, arkada"ları arasında: 

- Birinin gırtlağından. ötekinin 
ensesinden tuttum, l5iiyle çekince, bir 
tos )<Jptırdı1·.trm sonra silkip altım, 

İkisi de armut gibi serildiler. Bcı1 
bastım, geldim. 0!1lar ne mi oldu? .• 
Ne bileyim b('n'. .. 

D<.'diği halde. akşam üslü kara -
J.olda, komiserin karşısında: 

- Şu halime bakın komiser bı>y!,. 
Her tarafım yara bere içınde ... Çü
rümemiş bir tarafım kalmadı.. Yo
Jumu bcklcmi::ler, biri lobutla, di -
ğC'rı yumrukla hucum ettiler. 

Diye şika.vctte bulunur, davacı ol
du~unu söylerdi. 

Bunların, btı gıbilcrin arasında 

b'r de kücük beylik ılP.. palcıvracı · 
l lda ufak bir al:ık:ıları bile olm1yan 
bir kısım vardı ki. dayak ~·cmcklen 
adctn ZC:\ k du\·aı laı dı. 

Lehlikesınc uğrayan bir genci kur • 
tr.rmak isterken kendisı tekerlekler 
altında kalarak öldü - EnderunlLl 
Ayı Raşit - hılkaten zarif, mnmun· 
pHdaz bir adamdı. Mübalağasız ola
rak söylüyorum ki, Borazan Tevf ık, 
Muhsin gibi büyük ~an'atkarlardan 
daha üstün bir artist idi. Esprılcrinl 
şuunun icındcn çıkarır, gülroedcn 
güldürür, soğuk cinaslar yaprrıaz, ez
berlenmiş nükteler savurmazdı. Bu· 
Juşları çok orijinaldi. Balkan harbin· 
den sonra öldu - Karagöz gazetesi 
bc.şmuharriri matbaacı Bekir Efendi 
z~de Mahmut Nedim: Kadıköylü udi 
Nazif Galatada (Küçük Aynalı) bi· 
rahanesinde oturup içerlerken, ma
samızda oturanlardan tanımadığım 

birinin: 
- Sırtım kaşınıyor, biri çıksa da 

adamakıllı bir dövse ... Canım öyle 
dayak istiyor ki... 

Dedi4ini işittiğim zaman hayret· 
ier içinde kalmıştım. 
Şaşkın şaşkın yüzüne bakarken, 

Ahmet Rasim: 

- Şa§ma oğlum ... Yalan söylemi· 
yor. O hakikaten dayak yemek me
raklısıdır. 

Diye beni temin etmişti. Sonradan, 
ben de böyle hastalan çok rastla -
dım. Bilmem, şimdilerde böyle has
talar var mı? .. 

Kırk, elli yıl evvel de böyle dayak 
merakhları, canı dayak yemek isle· 
yen kimselel' varmış. Bunların en 
meşhuru Tını Hasan "Efondi im iş 
(•]. 

Onun dayak severliğini lahkiye 
eden bir fıkrasını naklediyorum : 

Tıflı Hasan Efendi bir gece, esbak 
seryaver Halil Paşa ile bir gazinoda 
oturuyormuş. Paşa, lavla meraklısı 

( Devanıı var) 

f•] Tıflı llasan Efendi Üsküdar
hiıı-. Vı1Jn zamanlar gü.ml'iik me • 
murluklarında bulurım1.(ş, mil.dür • 
lilğe lcadar yükselmiştir. Zarif, 1ıoi
soh oet, mazmurıtarraz bir adam~. 
Çok rakı içerdi. 67 yaşında, ço'k sar~ 
hoş olduğu bir gü.n, makasla damar
larını keseTek intihar etti. Fıkra!arı, 
1Likci.y~ler bir darbımese[ kadar me;· 
hurdur. Ve Tıci.lci söylenir ve tatlı tatlı 
dinlenir. 
t ___ . 

Tefrika No.: 40 .................................. 
biz dcnizcil8rin bütün ömrü karadan 
ziyad'! denizde geçer .. Seni mes'ut e
dip Nll"miycceğimi bllmiyorum. Şim
dilık bunu düşünmiye vaktim yok .. 
sadece seni seviyorum! İşte o kadar .. 

VP. ilk defa sevgilisinin boynuna 
sarıldı. kumral saçlarını okşıyarak, 
yanaklarından öptü. 
Ortalık kararmıştı. 

Rilslem, evinde, sevgilisile haşba· 

§a vererek şarap lçmiye başlamıştı. 
Gemide başlıyan dostluk, şimdi, 

şarabın verdiği neş'e ve hararetle çok 
cabuk ilerliyor, ve saatler geçtikçe 
biribirlerine biraz daha yaklaşıyor· 
lardı. 

Jüzetta bir aralık sordu: 
- Babamı bana göstereceksin, de

ğil mi? Bunu yolda gelirken vadet
miştin.. 

Rüstem ciddi bir tavırla başını sal
ladı: 

Benim yetiı-ti-im VP bildi~im da
yak sever!Nin aı JStnda Dragrın Ha
~ n, Acem Timur, - bir zam- nlar, 
Gı:latada esrar tekk':?si i~Jetirdi. Son 
zam:ınlarda seyyar esrar 5atıcılığı 

yapıyordu. Geçen yıl öldü - Balatlı 

Moiz, Galatalı Yani -şimdi Yunanis
tandadır - , kuru kahveci Kirkor -
Gcdikpaşada, Kumkapıya gidecek 
yolda dükkanı vardı. Umumi harp· 
tc birdenbiı·e ortadan kayboldu - en 
ba~la gelenlerdendi. Bunlardan bir 
de köçek (M.) adında biri daha var
dı!' ki, zilleri eline takıp ta oynamıya 
basladığı zaman, göbek atışlarma 

hayran olmamak kabil değildir. Kö
~ek çingene kızları bile oyun oyna
makta onun kabına varamazlar. 
Meşhur zurnacı (Arap Mehmet) 

tc dayak severlerdendi. Bu değerli 
1;an'atkara ne kadar iltifat etseniz, 

ne kadar bol para verseniz, istekle 
2urnasını üflemez, ancak dayak ye
d ıkten sonra nağmeler halkederdi. 
Bunun içindir ki, onun bu huyunu bi· 
lenler, para vermeden evvel güzel 
b ir sopa çekerler, sonra fesini, zur
tıc.sın ın ağzım para ile doldurur -
lardı. 

- Sözümde duruyorum.. gemiler 
gelir gelmez, ilk işim seni babanla 
görüştürmek olacak. 

Bir gün Ahmet Rasim, babam, 

Jüzetla sevindi: 

- Sen çok temiz yürekli bir er· 
k~ksin! Seninle konuştukça, Türli
leri sevmiye başhyo~um. 

- Zaman geçerse, daha çok seve
ceksin, Jüzetta! Biz durup dururken 
kimseye fenalık yapmayız. Fakat, 
yaptığımız iyilikler bize daima kötü
iük getirmiştir. Umarım ki, sen ve 

baban böyle hareket etmiyeceksintz! 

Fransız 
istihbarat 
Bürosu 

SüleyrnanınwSarayında 
... ~ .... - l"JiGtbTflleuı. 

( 4 üncü sagfadan tleoam 1 
Bastian admda bir kadın da yine 

ıstihbarat bürosu tarafından hizmet
çi olarak Alman sefarethanesine yer· 
le~tirilmişti. Alman murahhasları, 

mütarekeyi imza etmek için geldik
leri zaman da yine istihbarat büro
su, Alm~n murahhaslarının bindiği 
vagona metrdotel, hatta aptesane 
bekçisi sıfatile ajanlar ikame etmiş 

KtWJ.DDS KUZILARI 

ıci. 

Tefr ika No: 140 Yaıan : M. Necdet Tunçer 

Süleyman " Sarı Çiçek,, in gara/andığını du .. 
yunca, . odasına koştu.. Onu yara

laganha yaletin izini sarayda bulamamışlardı! 
Süleyman tıtredi: 
- Vurmak mi is~i.vor? 

- Hala uyanmadı mı.. Haydi, bir 
daha bakbakalım .. 

jyorstın? 
İstihbarat hiirosunun hedefi hep 

tecavüzidir. Büro, ecnebi memleket
lere kadın ve erkekten mürekkep 

d - Evcl .. işte hançer ini çekti.. bir 
memurlar gön ermektedir. d d h · ı ı d. 

ı .a ım a cı ı er e ı. 

Diye haykırdı. 

Sihirbazın alnından damla damla 
sıcak terler dökülüyordu. Tekrar gö-

r 

Diye bağırdı. 
Sihirbaz ateşin başrndan çekil • 

ınişti. i Bu memurlardan profesör Eyleux: B k k t ., 
Acaba sihirbazın sö.\'ledıkteri ha-

1 

. . . - u ızı ur ;namaz mıyız. 
;:adında. hırı katıbı Matmazel Geor · V k ' t k d ·· · · · . j - a ı yo .. net eyse uzerıne a-
ge.tte ıle beraber ltalyada tevkı f _edı.l- tıl;;cak.. · 
rrıış ve isticvabında şose ve kbpril r .. ' . -

l zünü ateşe dikti.. Mavi, siyah du -
mc.nların aarsında bir şeylct görü -
yormuş gibi, teessürle başını salla -
yarak: 

kikat miydi? 
Sarayda dolaşan hayalet kimdi? 
Süleyman çok heyecanlt idi .. 
Sihirbaza sordu: 

mühendisi ve ayni zamanda Paris Po-ı Sulcyman t~l~şla bagırdı: 
liklinık mE:ktebinin Müdürü oldu • - Haremdekı odaları ara~alım .. 
ğur.u söylemiştir. , Ve sa:ay muhafızını çagırtarak 

- Turing Klilpten size verilen kar· .meseleyı anlattı: 

- Geç kaldık, mella! dedi. Cana
var, elindeki bıçağı yatakta uyuyan 
kızcağızın göğsüne sapladı.. İşte bir 
dE:brcşme .. hazin bir feryat .. ölüyo
rum .. can kurtaran yok mu? diye 
bağırıyor .. İşte bir gölge .. kapı açıl -
dı~ . yaşlıca bir hizmetçi içeriye giri
yor.. bir feryat daha .. canavar, can 
kurtarmıya gelen bu hizmetçiyi de 
bır hançerle yaralayıp yere serdi .. 
Şimdi canavarın sesini duyuyorum: 
• Tamarayı öldürmiye karar vermiş
tim .. onu bugün öldürecektim, değil 
mi? İşte. onun öcünü alıyorum sen
den. kaltak!. 

- Yaralanan kadını tanıyor mu • 
sıın? 

tın ~zerine, bazı binalar, bilhassa as- j --:- Çab.~~· ded~, ha~emağalarım 
kerı işler hakkında not almışsınız. ,topıa. Butun carıyelerın odalarım 
Söyleyiniz he.kalım, İtalyaya niçin dolaş. Elinde hançerile cariyelerim
getdiniz? den birini 'öldürmek istiyen bir ~a-

- İtalyan - Yugoslav ve İtalyan • na var varmış. Onu yakalayıp buraya 
Avusturya hudutları hakkında ben - getir! 

- Çok genç bir kızdı .. iyrce seçe -
medim, mclla! 

Beni İsrail hükümdarı, Tamarayı 
ayıltmıya çalışırken, haremağal.:ırın
dc:.n biri koşarak içeriye girdi: 

- Yaralanan kızı bulduk, mella! 

den istenmiş olan askeri mahiyette Saray muhafızı şaşkın şaşkın hü· Fc.kat, yaralıyam bulamadık.. 
Süleyman tclO.şla sordu: 
- Kimdir bu kız? 

malumat toplamak için geldim. kiimdar~n yüzüne bakarak, bir ~~y 
- Bu malümatı kime gönderdiniz"! söylemeden salondan çıktı. 

- Paristcki katibime. Saray halkı telaş ve heyecan için-
- Ayni zamanda Paris poliklinik de koridorlarda koşuşuyordu. Hare-

- Çok güzel olduğu için, geçen -
lcrde babası tarafından saraya geti
r ilen cSarı Çiçek .. >. nı<:ktebinin katibi olan adc.mmıza mağaları cariyelerin bulunduğu dai-

ır.ı? reye geçmişlerdi. - Ne diyorsun? Safi'yi mi vurdu
for?! - Evet. 

- Bu katip, bu notları acaba kime 
verdi? 

- İstihbarat Servisi zabitlerine ... 
Filhakika yapılan tahkikatta Tüm. 

general rütbesini haiz olan profesör 
Eydeux'nun bütUn Yugoslavya hu • 

dudundaki askı>ri hazırlıklara dair 
elde ettiği malumatı Lubliana'daki 
istihbarat servisine gönderdiği dnta
şrlmıştır. Profesör ve yanında bulu-

nan hizmetçisi Matmazel Bonnefond 
~ş sene hapse mahkum olmuşsalar 
da bilahare siyasi sebeplerden d0layt 
affedilmiştir. 

- Siz Fransanın Almanyad;ı.ki ca· 
susluk teşkilatını idare eden bir a • 
damsınız. Hizmetinizde 26 memur 
vardır. Bunlardan bir kısmı hüku -
metin askeri talim ve terbiyesini ve 
bir kısmı da Grandenvohr kampın -
daki atrşlnrı tetkike memur edil • 
miştir .. 

Suçlu, Fransız yüzbaşısı Robett 
Pcndaries diArimont bunu inka -
ra lüzum görmemiştir. Çünkü me • 
murlarından birinin üzerinde bir 
mektubu bulunmuştu. 

Müddeiumumi, vatanı için cesu -
rane çalışmış olan bu zabite hürmet 
etmi~tir. Zabit iki sene hap~ m<ıh
küm olmuş ve bilahare affıe-dil<?rek 

Bütün kapılar ve menfezler nö • 
betçilerle tutulmuştu. 

Süleyman, sihirbazın yanma so 
kuldu: 

H lll Hltfttt ftfflltHUUtUltt .. Mt 

Fransız huducuna kadar teşyi edil-.... 
BİR CASUSUN .İNTİKAMI 

Harp gibi, casusluk da sevimsiz, 
fakat lüzumlu bir işdir. Her mernle
k~f.in istihbarat teşkilatı vardır. 
Casusları silahsız olarak bırakmak 

bir ihtiyatsızlıktır. İstihbarat bürosu 
Baş kumandanlığın gözüdür, bu göz 
kör edilir mi? 

İstihbarat bürosuna mensup yüz
başı Sambling adında bir zabit bir 
gün ancak romanlarda tesadüf edile
bilen bir tarzda: cfntikamch imza -
silP. bir mektup almıştır. Almanya -
dan gelen bu mektupta Almanyar.ın 
Fransaya karşı olan planlarını ver -
meyi teklif ediyordu. Zabit evvelce 
bu mektuba ehemmiyet vermemiş
tir. Fakat .intikamcı• bunda ısrar 
et.miş ve nihayet zabit şefleriM b1.ın. 

'dan bahsetmiş: Alman yada bulur.an 
btt zatla münası?bete girişmek em -
rini almıştır. 

Bu hususta üç mülakat vukJJbuI -
muştur. Biri Pariste, diğeri Brük.sel
d0?1 üçüncü de Niste. Her defasında 
clntik&mcı 1 •, yüzbaşı Lambling'e ba-
şınd::ır. :;ırrıı>liy;;t ı;ıeçırmis gibi sarılı 

Tamara bu sözleri duxar duymaz 
kendini kaybetti.. ve Süleymanın 

1 

kucağına düştü. 

Sül,eyman: 
- Tamara .. kendine gel! ne olu -

Ut11HIHl11111111.!,. 

olan başını göstermiştir. cİntikam -
c:ı ! • nihayet evrak ve vesaiki teslim 
etmiş ve umum Alman Karargahına 
mensup olduğunu ispat eden bir de 
vesika göstermiştir. İntikamcı: 

- Ben yaptığımın bir alçaklık ol
d1..tğunu biliyorum. Fakat amirlerim 
benim hakkımda daha alçakça ha -

reket ettiler. İşte bu suretle onlar -
dan intikam alıyorum, demiştir. 

Fransa, bund=ın sonra Almanyaya 

Haremağası önüne bakarak ilave 
etti: 

- Yarası çok ağır .. 
- Neresinden yaralanmış? 
- Göğsünden .. 

- Yarasını hemen sarsınlar .. 
- Sarıyorlar, mella! Saray muha· 

fızı da başı ucunda bekliyor. Bir em
riniz var mı? 

Süleyman sihirbaza döndü: 
- Çok iyi görmüşsün .. bütün de

diklerin doğru imiş! 

Ve harcmağalarma: 
- Tamara'yı odasına götürüp ya

tırınız! 

Dedi.. Süleymanın gözdesini ku • müt.hiş bir surette intikam almıştır. 
Ç .. k.. d·-· ı· 1 1914 t k cakla salondan cıkardılar .. Kollarına un u ver ıgı p an ar e no ta- . · .. .. .. 

kt t tb .k d"l · 1 S hl' gırerek odasına goturduler. sı rı o · asına a ı e ı mış o an c ı-

rf l • .d. Tamara cariyeler ve haremaoalan e en p anı ı ı. o 

B · · l'hb t b'' b" tarafından muhafaza altına alınmış-u ış. ıs ı ara urosunun en u- t 
yuk muvaffakiyeti idi. Bu planlar ' .. . . 
Fran 60 b. f 1 1 Sukyman gıttıkce artan merak ve saya ın ranga ma o mus- . · 
tur. , sabırsızlık ıçinde bir müddet boca • 

ladıktan sonra, sihirbazı yanına al ~ 
Fransa, bundan sonra Almanyyaa dı: · 

gönderdiği adamlar sayesinde bu 
planın sahte olup olmadığını tahkik 

ettirmiş ve Alman casusunun verdi
ği planın hakiki plan olduğu anla -
şılmıştır. 

Bu adam bir hain mi, bir casus mu 

idi. Bu bir tuzak mı veya intikam 
mıydı? İşte facia burada idi! .. 

- Haydi cSarı Çiçek. in yanına 
gidelim ... 

Salond;ın cıktılar. 

Harem dairesine geçtiler. 
San Çiçek .. 

Bu adı ona Süleyman ve•mişti. 
Fakirlerin güzel kızları on sekiz 

(Devamı ra r) 

Y.9.~.9..lJ: .. Ç.~.~.~-~.Ç,~~Q.~~ 
- Akdenizc \'C Cezayire 1ı;ıkim ol

mak istiyen Türkler, günün birinde 
nasıl (Bizans) ı zaptettilerse, vine 
günün birinde Venediği de ele ge
çirmek istemezler mı? 

Rüstem o gece Jüzetta ile başbaşa 
Venedik dilberi memleketine 

dönecegini düşünüyordu. 

kalmıştı. 
nasıl 

Rüstem, bu sifale rin .ıltmda gizle
mn alayın farkına varamadı.. Jüzct
tayı dınlerken kollarını kabarttı: 

- Kimbılir? dedi- Günün birinde 
belki bunun da tahakkukunu görü • 
rüz. İşte o zaman sen d<> bizimle be
raber Venediğc gelirsin .. Yurdunu 
bir daha dünya gözile görürslin,ı Tali 
bu ya .. BeJk i bu ~ercfli akını ıra biz 
de k;ıtılır, gidC'riz. Zaten padis:ıhın 
fil:ri de VC'nedigi zaptetmektir. Bir 
kaç yıl önce: 

- Murat Reis, acaba babam hak
kında neler düşünüyor .. bilıyor mu
sun? 

- Baban şimdılik bizim c:limizrle 
esirdir. Yarın ne olacağmı Allah bi
lir. Her halde ona, başka esirl~re yap
tığımız muameleyi yap<tcak değihz. 
&iki de kısa bir zaman sonra, bazı 
şutlarla kendisini Venedık Hüküme
tıne teslim ederiz .. 
Jüzettanın yüzü güldü: 
- Böyle bir ihtimal vaı sa .. 
- Bundan sana ne?! Hani ya beni 

seviyordun? Baban giderse. sen de 
gitmek mi istiyeceksin yoksa .. ? 

- Memleketime dönmek. ailtmc 
kavuşmak \ rzusunu nasıl yenebih -
rim? Böyle bir talPptc bulunursam, 
beni haklı görmelisin! Ben, yurdun· 
dan, aile ocağından ilk de-fa ayrılan 
bir genç kıırm. Günün birinde bunn 

1Bu VcnC'dıklilNôcn usandım .. Bü
yük bir donJııma dü?..üp Vencdik su
laı ına unınm:ıktan bnska care yok'.~ 
di' en padısah. bu siizü C'lbette bo ~u-
na sövleınemıstir. 

- Padişahın bu sfüü gen.:eksf', 
TiirkJer rr geç Venedik sularına ka
da!' uzan<ıccıkltttdır. Zaten Venedik
tc bu koı ku -yeni değil- cskidenberi 
var. Şövalyeler, Türke meydan okur
ken bıle, aı kalarından uzanan her 

gölgeden korkarlar: •Acaba Ti.irk -
ler ıni geliyor? .. diyerek sık sık, Vt--~ 
nedik sokaklarında bile arkalarına 
döııi.ip bakarlar. 

- O halde. onlaıda bu korku, biz-
senden ist~rsem. bana darılır mısın? de de atılganlık v~rken, hic merak 

Rüstl"m İC'ini cekerck cevc.p verdi: ı:lmC'. günün birınde sen de \'atanına 
- Ben henüz dür.ya evırıe girme - kr.vu~ursun! 

Gece yarısı .. 

Bektaşi babalarından Nuri Mahfi ba
ba - İttihat ve Terakkinin ekmekçi
ler cemiyeti reisi idi. İstanbulun em
salini pek ender yetiştirdiği zarifler

den ve nükte adamlarındandı. Ka

dıköylüler kendisini çok severlerdi. 
Çok mütekamil bir insan nümune-

siydi. Beyoğlunda Kanzuk eczanesi
nin önünde tramvay altında kalmak 

- Babam hesabına bir şey söyliye. 
mem. Lakin bana yaptığın iyiliği hiç 
bir zaman unutmıyacağım, Rılsteın! 
Beni kontun şatosundan ve haydut
ların elinden kurtardın. Onlar beni 

öldürecekti.. sen imdadıma yetiştin .. 
beni tekrar hayata kavuşturdun! Sa
na karşı nankörlük yaparsam, siz • 
den önce Allahtan ceza aörecdim -
den eminim. 

•su ~~r:.ed l k lilerden usanaın artı K. BuyOK o ır dona n
m a d uzup V enedik su larına göndermek isteyoru m ., 
·- Baban da çok iyi bir adam! Mik

ro adasında bize yol gösterdi.. bizi 

adalıların tuzağına düşmekten kur

tardı. Halbuki şimdi sen onun hesa
bına söz söylemiyorsun.. Baban -
elan şüphe" nıi var? 

- Hayır .. fakat, onun neler dü -
şündüğünü bilemem. Sizi bugün 
memnun elmiş .. yarın da rencide e
debilir. 

- lfor koyun kendi bacağınd::ın 

o:ınlır, yavrum! Bundan sana rı(.: •• ?! 

oim. Seni burada bayağı bır meyha
rıc rakkasesı gıbi k;,.ıpc:ıtmak niyetin
de değılını. Sr:nden çok hoşlandım. 
Seni nikahla almak fikrindeyim Böy

İkisi de .saı hoş o!mu~t u. 
Rüstem turkü söylüyordu ~ 

le olurıca, Venediğı bır daha rüyan- tSenden başl:asım sevmem, saram!'lm. 
c];ı bil<' gôrern€zsin! Seni serdim, ba~ka giızel aramam. 

.Ji.iz«t.t::ı vücudiinde he;fif bir ürper- Sensin beni zincirleyen, hapseden,. 
me duydıı. fakat, Rüs~Eme bir şey ıseni seııdim, başka güzel aramam!• 
r,ezclirmemive çalıştı: . ( Devamı var) 



Yazan: 
Ahmet Ce••lettl• 

Hatı raların ı söyleyen: 
Allllr•I Ramiz 
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Tarassut zabiti; Averofa 
isabet, diye bağırdı 

MOIAyimi bizimle ko
nuşmaya davet 

ediyoruz 
- ·-

----·----
kalınca, 
anladım 

Müliigi"!- Kampel lcarş1laş-
masını ıdare etmeyi kabul 
ederiz~ Fakat Vandervalta 

Geminin topları muattal 
bizi torpillemek. istediğini 
- Stun tutunuz! Tam yol ile hare· ladı. Maksadını derhal anlamakta ge-

yenilmemesi şartile .• 
ket... cıkmedim: Geminın toplan muattal 

Sonra da ih\' c ettim: kalınca sür'atinden istifade eder~k 
- Dü mandan çok ve şiddetli ateş tizı torpillemek ısti) ordu. 
İJ ecegiz. Bogazdan batmadan çı - Zırhına ve sur'atıne güvenen bir 

bn, bordalasm ve derhal ate,e baş- goni ıçin yapılacak şey ancak bun
las:ın. Tam yol ile ileri!.. dan ıbaretti. Gemıler ışar~t çektiler 
Gemıl •r altımızda kukremis bi - ve hepsi cAverofı un hattı seyrini 

r~. asla~ gibi. ti~r~dı.l~r. Çok tehli- 1 h~ber vcr~yorlardı. ya~i) et tehlike~i 
k<'lı bır ışe gir tıgımızı onlar da an- ıdı Mermı rahnesını goze alarak bı
lamı lar gıbi homurdandılar. Efrat kfı 1 ze sokulan düşman gemisi torpilde 
mılen top ha a geçti; zabıtan mev- isabet yapaısa .Barbaros, buna güç 
kiler ni işgal ettiler. An bean ölıimlü mukavemet edebılecekti. cAverof, 
\ <. atesli bir Jıarb·n başlıpcaği mu- ilcrli) or, bittabi işaretler daha faz· 
} .. kkaktı. Bütün sinırler gerılmiş, lalaşıyordu. Mesafe azaldı. Biz de 
çehreler takallüs etmişti. o istikamete dönduk. Sahilden iki 

Acaba bu cebri taarurz inki af e- mıl açıktayız. 
ô~ek mjvdi? - Atıldı ... 

F'akal Be oluyor? Düşman kaçı • Torpil, kudurmuş bir deniz cana • 
)Cr!.. varı gıbi saldırıyor. Asker: 

Kondoıyoti..-,! Yunanın sahte mu - - Bey baba ! Torpil ! .. 
7.c.fü r amırali'. İşte ben söylüyorum, Diye bağırırken, torpil yanımız • 
ını ih{! geçsin! Bu adam bir amiral can geçti, gitti. Ben bir taraftan as-

~r:_ l 
~ 

J. Kampeı 

degil, bi: geil}iddil'. Biz yüklenince, kere: 
tahtı kumandasındaki donanma) a - Torpil değil, yunus balığı ! .. 

d 
.
Evvelki günkü nüshamızda nu·· la"_ 

iırar emri veren (Kondoryotis) dün- Diyor um; bir taraftan da (Ave· l\'l ycının en tallhli donanmasına bir rof) un yanlış mane\•rası ve yanlı~ y:m - Kampel güreşi etrafında çıkan 
mılyon senede bir defa tesadüf eden hareketi yüzünden elimızden kurtu· b~ dedıkoduyu yazmıştık. Bu habe· 
fırsatı birnza terkediyordu. cKon- lainıyacağını düşünüyorum. .Bar • rın ded~_odu olduğunu yazıya baş • 
doryotis, bir amiral olsaydı, imkanı baros~ un süvaTisi ile konuşuyoruz: Jarken ilave ettiğimiz halde Müla • yim pehlivan yazıyı, bizim ı:t·-un1·2 

yok, nıevkiini terkedemez ve bizi - (Averof) u batıralım mı, teslim .uıu 
l ( 

olarak kabul etmiş ve dünkü gaze _ 

tekeı· teker ~vlamıya çalışırdı. mi a alım? Devamı var} 

S 
~ ·ı a·· ·-"""'"'""'""'"'"'"'"'"""""''""'"""'"'""''""-" telerden birinde bıze cevap vermı'q. agmıız torpil, solumuz toı pı, o • tir. :s 

ne meyiz, önümüzde dü§man, kaça· Azılı bir M'T mnyız; manevra sahamız yok, istih· ~~~)'.İm. pehli\'anın para ile galip 
b&ratsızlık yi.iziinden eli, kolu bağ· Uagdudun geldıgı ıddıası bizim fikrimiz olma· flj dığı içın Mülayimın sözlerinı· mu • 

lanmış vaziyete düşmüşüz. Herif ka· V dafaa etmek ,·azıfemizdir. Ancak 
.ft GTISI Mülayimin bize yaptığı teklifi hay-

(5 inci sag/odarı Jeoam) retle karşıladık ,.e bizden cevap is-
cıvnr .. 

DNhal işaı et kaldırdım: 

Mül~ylm pehlivan 

Müsabaka 
" Hangi klUp taraf• 

tar1sınız?., 
İsimh müsaba.kamızın son ku • 

ponu dün çıktı \'e bu suretle ku
pon neşri bitti. 

1 - Müsabakaya iştirak edebil 
mek için okuyucularımız 30 rey 
kuponunu 21 ağustos cumartesi 
gününe kadar göndermelidirler. 

2 - 21 Ağustostan sonra gön _ 
derilecek kuponlar kabul edilmi
yeccktir. 

7 - SON T e L G R A p - 14 Alntoa 1937 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK Pi YANGOSU 
5 inci keşide 11 - Eylül - 937 dedir 
Büyük . . 
ikramiye: 50.000 lıradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
•• 8.~let alan herkes 7 • Eyliil - 937 

gunu akşamına kadar biletini de· 
Aittirmiş bulunmalldır. 

. Bu tar ihten sonra bilet üzerinde· 
kı hakkı !" :ı kıt olur. 

SA T IŞ IL AN I 
fstanbul Dördüncü icra Memu 1 ... d r ugun an : 
P enbe tarafından Vakıf paralar id esinde . 

borç alınan paru mukabilind b" . . n. 2"1631 ıkn:ız numarası1c 
.. c ınncı t recede ıpotek gösterilm' olııp 

borcun odenmemesindcn dola ·ı t 1 ı lŞ 
ehlivukuf tarafından tamamın;~; lı:ıas~n- rnrar v:rilcn '\'c ye mınlı uı.; 
B ıra n 1ct takdır cdıkn Kumkapıda 
ayranı çavuş mahallesinde, Kuyulu soka~ l eski 1?. . ı 

maralarla murakkaı ı: ı ft 
7 

~ \ e :ı C'nı 8, 20 nu-
·ı · . . .n " pa c, 54 ada, 8 ı arscl numar .. L (h<ıı it. ... ı:ı ş:u t-

na!lli'ye ı ışıktır.) kargir evin evsaf 1 - .. _ ve ~c.a 1osı aşagıda gostcrilmi~tir. 

Gayrımenkulün beden duvarları kagir ve dahili k h . a samı a şap olup, 

.. ZEMI~ K.AT: Zemini karosiman döşeli ve mermer musluk ta"ı olan 
hır taşlık uzerınde zemini kırmızı çini döşeli malt k helası ve arkadaki ara) ~ k , ız oca ve tulumbası ,.e 
bilezikli bir kuyu. ıga apısı olan bir mutfak, arkada etrafı çimento 

ASMA K AT: Zemin kattaki taslıktan m d' lık üzerinde birinin altında bod 4 l . ~r ıvenle çıkılan bır sahan-
rum o an ıkı oda. 

Bİ~İNCİ KAT: Yük \'e dolabı ol an bir sofa üzer· 
camekanla kapalıdır.) büyük bir odadan ibarettir. mdc (mcıdivenbası 
. . Hane.~in zemin kat pencereleri demir parmaklıklı olup hı ine· k tt 
ıhbaren on ceph d d 

1 

ı a an e e ve orta an bir çıkma vardır Elektn'k t . t cuttur. · esısa ı mc\· 

- İleri! .. 
Donanma son kudretıle yürüdü. 

JJıentzıme Jıı:öpükte'r yapa yapa bo
gazı arkamızda bıraktık ve derhal 
dü:;.mana muvazi bır hal aldık. Bir 
müddet seyrettikten sonra (telemet· 
ı e) lcr (5000) metreyi gösterdi v e 
dcı hal (Barbaros) ta ilk kumanda 

- Pekala. fakat ya kız istemezse? temesi rnünasebetıle kendısine bir 
- Sen de bundan sonra hayvan • ıkı cumle ıle vaziyeti kısaca anlat • 

!arının sütünü hiç kimseye satamaz- mıya mecbur olduk. 

3 - Gönderilen kuponları mu-b k k MESAHASI: Umum mesahası 35 5 metr 
sa a a omitesı 28 Ağustos cu • rine tamamen bina inşa ediJm· f ' e murabbrıı olup bu saha me-

martesi günune kadar lasnıf ede- . ış ır. 

duyuldu: 
- Ali feveranlı dane. Hedef, kar-

şımızdaki düşman gemisi, (Ave -
rof) un su kesimi. Mesafe 5000 metre. 

- Hazır. 
- Aleş ! ... 
Miıthiş bir gök gürültüsü ... Düş· 

mana ılk mermiyi göndermiJlik. 
Güneşi aı·kanuza alarak düşmana 
bırakmak için başımız (İmroz) isti· 
kametinde seyr(! başladık. 

Harp bir emri vaki olmuştu. 
İLK MUHAREBE NASIL 
OLDU VE NASIL BİTTİ? 

Henüz beş on dakika geçmemişti 
ki harp bütün şiddetile deYama baş
ladı. cBarbaros , cTurguh ve .Mes
udiye ateşe iştirak ediyorlardı. 
Karşımızda cHidta>, .. ipsara:ı, "Spe
ciya> ve cAverof, zırhlıları vardı. 
Her iki füonun da başı 4'.İmroıı ada
sı istikametinde idi. To~ulanmızın 
çok muvaffakıyetli endahtları şaya
nı~ayret c.lacak dereceyi bulmuştu. 
Duşmafl'n rilennileri gah uzun, gah 

sın_. 

Romanetti, Mançini'nin zengin ol
duğunu biliyordu. Bu sebeple güzel 
Madlen ile evlendıği takdirde, hem 
Korsikanm güzel bir kızına malik 
olmuş, hem de iyi bir iş yapmış ola
caktı. Mançini ve k ı zı, haydut teh
diUerınin ne demek olduğunu bili -
yorlartlı. 

Romanelti uzun boylu, .sergüzeşt 
arayan ve ayni zamanda ihmal edile
miyccek derecede sevimli bir deli· 
kanh idi. 

Madlen bundan sonra yine mandra
dil, hayvanlarının yanında çalıştl. 

Fakat o günden itibaren Romanetti, 
hemen de her gece gelir, sevgılisinin 
yanında birkaç saat kaldıktan sonra 
~baha karşı ortalık ağanrken gi • 

cicrdi. 
Romanetti burada güıel geceler 

Mülayimin tekliflerine ce,·aphr: 

1 - Yukarıda da :yazdığımız gıbi 
senin ıki yüz lira mukabılındc Kam
pelı yendiğini biz iddia etmiyoruz 
Bu dedikodu, havadisler arasından, 
~'.ede~, beriden duyduğumuz bır şcy
aır kı, doğruluğuna inanmak iste
meyişimizden yazmayı ve senin fık
rini almayı ve bunun yalan olduğu

nu senin ağzından efkarı umumiye
ye duyurmak istedik. 

2 - Kampelle yenıden karşıla~mı
ya hazır olduğunu \'C bu karşılaşma 
için 1000 lira koyacağını, bizim de 
1000 lira koymamızı teklif ediyorsun. 

Bunu bizim kabul etmemiz mana
sız olur. Fakat sen bitaraf bir elden 
ıdare edilecek komıte huzurunda 
Kampel'i yenerek kötü dedikodula
ra cevap vermek istiyorsan matbaa
mıza kadar gel. Biz de Kampeli da
"·el edelim, aramızda anlaşma hasıl 
olursa Kampelle karşılaşır. kendini 

tek ve kur'aya dahil olan okuyu • Yukarıda evsaf ve mesahası yazılt gayrimc k 1.. 1 
culardan hediye kazananların isim. tırmaya konmuş olup sartnameslni~ 27-3-937 tn .uh.und aı:ı~mı açık art-

ı 
ter· ı ı ·ıd · d · arı ın en ıtıb, ren daire ı ey u c nesrcıdikcektir. 1 mız e herkes tarafından görülebileccni ,.,·h· 27 9 9 .. 7 . . ' • 

Son Telgraf kupasını kazanan ta- pazartesi günü snat l4 ( .. t> oı ı . - - " tarıhıne müsadıf 
r.u merasımle verilecektir. . et:~a ı ~ ~atılacakt~. Arttırma he deli muhamm<>n kı) mdinin yüzde 

1 
kıma kupa, 4 eylül cumartesi gü ı artt ·ı , on dort) ten 16 (on nltı) ya kadar dai cmizde a k 

Kuponları g&ldermek.ll ~ ş beşını bulm~~ıgı t~dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
~acele ediniz. uz.ere 12-10-937 tarıhıne musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar daın!-

mızdc yapılacak olan ikinci arttırmasında gayı·im nk 1 k t" . c u gene muhamm~n 

gösterirsin. Biz de senin hakkını mey
d~n~ çıkarmana, Kampelin de ha • 
kıkı kıymetinin ne olduğunu anla
mıya çalışmış oluruz. 

3 - Mülayim pehlivan 1000 lira 

koyarım, siz de 1000 lira koyunuz, 

ı~d~a~ı g1bi laflan bırakarak tekli • 
fımızı kabul edip edemiyeceğini ko-

nuşmıya gelmesıni temenni ederiz. 
4 - Ayni zamanda M" l" · . u ayınun Kam 

pelle karşılaşması i~ Vandervalta 
galıp gelmese bile beraberlik alması 
şartlarımız arasındadır. 

ıyme ının ""'< 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale ccn k 
bulmadığı taktlfrde 2280 numaralı kanun hükümler· t vf'k ı ece ve b k ı ıne e ı an satışı geri 
ıra ı acaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yu-zd d' b ~ b t · d . . . • e ye ı uçugu nis-
e ın c pey a~çesını veya mılh bir bankanın teminat mektubunu Jıal'dil 

bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf karesi ve Bel d" 
ait te · t . • e l) e,e 

. ~vıı:_a "': tanzıfat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Tavız 

bedelı muşterıye aittir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) 
maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenk 1 .. . d .ncı 
teki' lacaklıl u uzerm c ıpo-

ı a - ar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipl . • blı 

haklarını ve hususile faiz ve ınasarife-dair olan ·ad· ı .. ermıı~ 
den 

"t'b ı ıa arını, ıJan tarıhın. 
ı ı aren (20) yirmi g·· · · d . un ıçın e evrakı müsbitelcrik bildirme! 

vcı tnıamıştır. ,..,_""''""11111""1.!'""-11111111
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Madlen ise, jandarmaların daima Avrupa ıokuyucufarra 

ge~irmiştir. Fakat yakalanacağını 
ahmin ettiği gibi evde hiç bir zaman 

aksı halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bcd r . en, 
masından hariç kalacakları cihetle atak da . e mm paylatf k .. a ranın ışbu maddenin me-1-:'-
ı ra!jlna gore hareket etmeleri ve dah a fazla ı· t l ~1111" 

93 
m:ı um a mak ist enle · 

7/374 dosya numarasiJe müracaatıeri ila ı ey nR n o unur. (5226). rıc:-zaret altında bulundurdukları bir B 
··d• oturmayı ade• edinmişti. l!D.. Plii :1nJa a s b a s a 
m~nctti kıskanç bır adamdı. Butün '.J B k d l 

1 ~~~::.~t~;ç g~~~~~!:si~~~~a ~si;~g~~:~ 1 E,f !.~~yCJa~~e~ .. m l c-.o~gşleaneni de HALK OPERETi l ~i:r~:~çıt:r: cı:~:~u;:!:zd=~P pa-

Madlcn• bile itimad• yoktu. " gun ıJI "' ·ı 
h be 

!eri vardır. Bunlar moozzam bir at Şıarkılar •°,ya çcvrı mesinc karaı \'erilen Pcn-

Modlcnin, saklandoğı yeri a r ver- dokte G · diğindcn s_üphcye dü,,mü., zavallı !i<kHnde oldugu gibo, muhtelif cı.ıs- Bu Akşam azıpa~a caddesinde 10 met e 

t bal 

k f 1 k sk b' t bahçeyi havi 70 No. la ve 500 ıı·ı a 

kadını atının kuyruğuna beğlayarak en ı ' ı ' o oca ır avşan ve Biiyiiadacla Yedek Askeri S Ç v Bebek te, Belediye 1 dağlarda sürüklemişti. hatti kedı şeklini bole almaktadır. 1 . . · ag- bahçeslnde nymeti muhammencii tatlıcı dük .. 

G 1 
1 .. 1 d b l l v ayan ımzasıle aldıgınm: mektupta ka 

I Romanetti nihayet 1928 senesinde ı•n' er, P aı ar a un a" a eglcni- deniyor ki' · nının nısıl hisse•i 15/9/fm çar • 
bir gece karısının evinden çokarken ycrlar. .sayın bay, Kırk şamba günü saat 14 te kıymeti mu .. 
öldi>l'ülmüştü. D<>vil'de bu ucubelerden bir de Gazetenizde tü.kçemize hakaret yılda bir ham"."'nesinin yüzde ıetmiş beşi de-

Ölümünden pek az sonra Madlenin fek şek!mde olamna tesadlif edil • edıhyor ve gazinolal'da başka ditleO'- l'e<esındc ahoı bulundugu takdirde •kfab.asından Antolne Mançini ve miştir. le şarkılar söyleniyor, diye bir çok Operet 3 perde ohalesi icra kılınacağo ve bö\'Jc bir be-

iki oğlu, içlerinde meşhur Korsika Günler, seneler geçtikçe yeni eğ· defalar yazdınız. Hakikaten yazdık- •""" .... """"" delle talibi zuhur ctmedigı. takdirde haydutlarından Perfettini ve &u:toli· ı ı · ı G ~·-\ ı ""• ON BE~ g·· d h cA\'crof, o hale girdi ki, attığı ence er, yenı spor ar_. enç AU ar arınız doğru; yalnız dikkat ettı'ın 1 Zührevi v• cild hast hkl 01 un a a temdit olunarak 
nin bulundugvu bir çete tarafından b · d b k d • • a an ı 1/10/93'" 

mermilerde hlç bir intizam kalma<lı.. O!dürülmüştür. bu ucu e Uzerln e koşuyorlar .. deniz ~§ ~ illeıle değil, yalnız rumca H • Ô ı k t•· '. ~uma günü saat 14 te ih~ei Anlaşılan palikaryalar teliiş• düş - Madlen'in ve Romanelti'nln düş· üzerinde mükemmel bir süvari, ma- o ara şarkılar söyleniyor. Geçen gün Dr. ayn mer i a ıycsı ıcra kılınacağından mUıa-
" üşlcrdi. Kahraman topçulanmmn manian bu adamların. l!Dmaneıti'nin hır bir yüzücü oluyorlar .. ihtimal ki Av'.up:ıyı gezmiş bir vatandaş gaze.. S j yedeyc iştirak etmek istiyenlerin 

kısa düşilyor ve bizi bır türlü ateş al
~ma alamıyordu. Jı'akat ırur'atın ;ı 

tefevvuku bariz bir surette gônm
nuye başladı. Düşman gemilerı biz
den daha sür'atli seyrediyorlar v 
daha cabuk manevra yapabiliyor ~ 
}ardı. Kaldırdığım bir işaretle ate3i 
diı. manın en kavi gemisi olan (Av;_ 
raf) üzeride teksife çalıştım. Fil _ 
hakika tarassut zabiti ikide birde: 

- .. Averofı a isabet diye bağı

nyordu. 

isabetli endahtları nihayet (Avc • intikamın• almak ;cın Madlcn tara- be sayede daha çabuk ikincı bır u- te?•~de bu hususla bir yan yaznuştı. S ôttedea sonra Beyotlu Atac:ami ı k~ymeti muhammenesinin yüzde ye
rof) un elektrik te;•;atını da altüst fmdan öldürtüldüğünü işaa ettiler cube, fakat bu defa herkes tara!m- B.u~uk.~ılad• bu vatnadaşın yazdığı ı karşısında No. 313 Telefon: ı dı buçuk nisbetinde pey akçesile ve 
•dince düşman ~emıs• topsuz da kal- ve cinayetten bir gün evvel Bartoli dan tanınmış bil' ucube ola,ıı İıir dost, g>b• botun gıızh10larda sürekli ol - ı 43585 ı şartnamesini görmek istiyenlerin la· dı. Maliım oldugu veçhıle son ynpo- de suç ortaklarım. evinde mısafor et· bir lışok ve belki de bir koca bulacak· mak şartıl:yııln>Z rumca şark•lar söy- ... ___ .. • rihl ilindan itibaren Kartal )mı me· 
lan gemilerin gerek asansörleri . ve tiğmi mahkeme<! ispat ettiler. Fa- d lenıy~r. Eğ'." bu gaz.inolan tutanlar • - ı murluğuna m üracaatleri. (3-tti'l) . 

l kt 

"kl 'sleı' I t ı l d ild o !ar ır... Rum ıse muşterilerin kısmı • · • 
gerek topları e e rı e '· · ş e kat hakıkati hal böy c eğ' i. :ra- Tlirktür. Bu g.,in sah' ler' aza"".'ı Cild ve ıülırevl hastalıklar .-.. H••H••H••"""'f 
(Avcrof) un elektrik dairesi isabeti man hiç bir köylü, hiç bir c,:oban, müş, masum oldugundan hapishane k 

0 ıp 1 

Rum ıse mütebassı• ı ......,,.~ tt 1 k ld apıları üzerine burada yalnız rum- ....... _ a!ınc~ b_üı~n topları mua a a " lh'yd.ut Bartoh'y; evine. kabul etme· 
1
müdürü ,,. gardiyanlar tarafından ca şarkı söylenir, diye birer tabel' Dr. Feyzi Ahmet 1ı Ali Rıza C:...Alar 1 Gemilerımızde : mczlık edemezdı. Bu sebeple Madlcn himaye edilmiştir. 10 sene kürek ce- k 1 .. lb ~ .oysun a. r .. tisas No. : 53 iÇ HA S TAL 1KLAR1 

- Yaşa!.. müebbet küreğe mahkiım oldu. zası, bir roman hayatı yaşamış Kor- Ad b ı h k . • gı ı yer ere gidenler daha faz- Telefon No, , 23899 M OT EH AS S 1 S 1 

Sadalan ayyuka çıkarken ,Avc .. Bu işin alti atini ancak Barto!i sikah çoban kıımı zayıflatmıştı. la ıstırahat emtek için gidenlerdir. H • _ ı roı. un birdenbıre bizim haltı scy- anlatabilirdi. Fakat haydut o zaman Kendisine, Korsika sahillerinde Hel'kesin istirahati selbe.diliyor. Yal- lstanbul Ankara cad- f er ~an ~şıktaıta tramnr 
rimizc otuz derece karlar mail isti - kanun harici ilin edilmiş olduğ.:n- bulunan bol güneşli agılı hatırlatıl· nız gazinolarda değn, sokaklarda da desi No. 43 • caıldemndekı mua,yenelıaualnclo 
kamctte seyre başlamak suretile fi- 1dan, kendisini mahkeme huzurun• dığı zaman : gece saat 2 ye kadar hattl cumartesi Puonlan --.... ..ııu. li:.!ı saat on beşten sonra bastalaıa 
loSUD<ian ayrıldı ve .Helles feneri getiı;mek kabil olamamıştır. - Ben masumum.. günleri sabahlara kadar saygısızca ı. '*••• ıım. naı kalıul ediyor. 
istikametinde son sür 'a tle seyre baş· M&dlen, hapishanede hasta ıiüş - Demekten kendini alamamıştır. bu bağırmalar devam ediyor.. , '" .... ,.. ........... ._ 

• 



•• • POKEA·PLAY 

-------
lngiliz ve Avrupa meyva tozlarına müthiş ve ezici 

bir rakib. olup dört beş misli daha ucuzdur. 
Dans merakltlannaı 

mUJde 
En -kısa bir zamanda lyl dans öl· 

renmek istersenlz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe' .neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sındı Topçekenler IOkak No. 3Jı 

• • "'1\CI kat. 

1st_antiw Dördüncü ba Memurlu
ğundatı: 

Bır borçtan dolayı haczedilip bu 
kere paraya çevrtlmesine karar veri· 
len camekan, camlı dolap, camlı ma· 
sa makine ve yazıhaneye ait eşya 
16/8/937 tarıhine rastlayan paıar • 
tesi günü saat 9 dan itıbaren Gala • 
tada Kara Mustafapaşa Halilpaşa so
kağında klin İntibah hanının 4 5 6 
7 No Ju odalarında açık arttırma ile 
satılacaktır. O gün kıymetı muham· 
menesi olan % 75 ini bulduğu takdir· 
de istekhsine verılecek, aksi takdir· 
de ikinci arttıma günü tayin olunan 
20/8/937 cuma günü saat 9 da tekrar 
satlJCI devam olunacaktır. 

isteklilerin o günlerde yukarıda 

1 
yazılı yerde hazır bulunacak memu
runa ~ vurmaları ilin olunur. ____ .;...;. ________ ·----------1 
DEVREDlLEcı:K. .lHTlaA BEBAll t 

c.E&ektrik ocaklarına meMllı elek· ı 
ır~ ~aline-mahsus eme. 

Yeltr• hakkındaki ihtira içtn alın• 
mış olan 2 Eybll 1929 tarih ve 1260 
numarala ihtira beTatının ihtiva etti· 
ği hukuk bu kere başkasına devir ve· 
yahut mevkii fiile konmak için tca· 

la bu hususıa fazla malumat edinmek 

Diş macunile dişlerinizi her sabah ve akşam, 
her yemekten sonra fır,alamakla kazanaca• 

ğmız 1\Iİtlardır : 
OltlerfablD ....... ftbe,a

hjı. temin edilenktlr. 
Çürüklerle, diı etlerindeki ilti

bıblar ilerlemekten menoluucake 
tlf. 

Vücudün Jedltiaiı 11ctaJardaa 
tam istifade etmeli kabil Cliaqktu

Mide. barsak bonlduldan re
çecek ve bazım intizama tlrecek• 
lir. 

sebepleri meçhul kalan rÜdıt 
11ıhklarantı zail olacaktır. 

Mikroplardan. atız ifrazatsDdaa 
ııçen haatalıldarla, ıarl butahke 

. :,, Jara kar11 biinyeDiz makaa bir 
laale ıelecekUr. 

Alta kıamda, kulaca 
bu1'aa ettilimb 18 m• 
vef fık11etler ise. fÜpe 
betiı .-u.ı alıbMlnhlll 

~~==-~düzelmal; net'...W. 
artmuı ve baJattala 

. ......,J~":"!ırı,, ... -çok-- ..... ... ~. 
BUtUn bu 111Uketftmel netlcelerl dlfl.rlnl· 
zl gUndeasgarl 3deta RA DYQLI N le 
fırçalamak suretUe elde edeblllrslnl&ı 

O
~ ra verilmesi teklif edilmekte olmak· 

1
' istiyenlerin Galatada, Aslanhan 5 ••----• 

"'C2>..,,e} ~ • .s;. ~z .5.? .IJ I ınci kat 1-4 ntih\ar~lara müracaat ey· 
~~ · ~ ~·~ ~·~~m~e~le~r~l~ill~n~ol~u~nu~r~·---------- M•ntleketın en wllk aelc N natlrlrlarH• ltlrHkte 

Şekeri ve meynla oldp en leziz bir ı~oı vo eo nen, Mı ı••PllGY• hul&~11 ribl inıaaa zevk ve .. ,.t 9Wen bllhusa laıiltere ve ltalyada terbei ve içki yerine kuRaoılan en sıhhi bir ma7idir. Hasan 
,aom midevi " bi11mchr. Yemeklerden ıonta l veya 2 çorba •••it içilebilir. Yazın ••takt. don• 
..,.. ve terWt yerine HaAD Gaıos Ôd alaolL Çok ucuzdur. ~ınnoı içinde küçük 2S, iki misli 3S, 
din mbli 50. •b ..Wi 90 kurqtur. 

tstanbul O'çüncil icra Memurlu • s A F 
1
• y E 

ğundan: 

Bir borçtan dolayı paraya çevril • 
meslne karar verilen vttrin camekl· 

HASAN Meyva Özü 

nı ve saat ve saire 16/8/937 tarihine T A K s 1. M Bebahçe911edlf 8nde 
müsadjf pazartesi günü saat 14 ten 
itib11en Beyollunda Taksim Kltip 

Mustafaçelebf mahallesinin Meşelik I•••••••- 43703 
iOkajmda 1 No Ju .dükkinda açık _;......;.._.; __________ ~_..-ıl! ___ ,,_,.....,_..__..,,,.. 

arttırma suretile aatılacatından ta· f 
AA flfl'inik. aerı, ~ 1t1aı..&1a1r.- silM hallecde. 4olpb ve pıla ~ ,..ekten iGDra 

kiçiltiiie ı. büritlere 2 lallt kaptı midevi we. i1111mdar. W.baz ve barltaklvda atalet hılinct, sabah aç 
karma& 1·2 tath .kqata miUeyJİD ve çorba k&Nilo müıbildir. Meyvalano Cizünde11 yapılmııbr. Şekeni~ir. 
Şioesi 40, büJükı 60, d&t miıH tOO kuruiblf. 

up oı.nıatta me*6i ... v• :taaııe tanbul cra M~murlufanclaa 
mahaljinde hazır bulunacak memu • . 

ntivirD tedavi 
~ :pt.nl~ ol we a_,,k parauı.nom ar~ k111ntalar, 
do~ tllfme iltihabi " çatlaklar, flermollar, y..-ıklar, tıraı 

yaralan. errealikler. koltYk alb çablnlan. 

T edavisinj en erken ve en emin bir surette 
temirt eder. 

Uboratuvarı; İstanbul 

!Jı.8!937 Günii ıatdama1an Buik marku ve 2014 pllka numarala oto
mobilin Maçka prajında 16-8-937 rW.ü saat 10 da açak arbrma ile 
•blacatı ilin olunur. (8) (S247) 

• •• . 
Sablmak Gzere Mezat itleri Miid6rlQI ew• pbuine Ahmet tara-

lmdaa bvalolan konsol ve saire Hin tarlMIMlea ltibarea on bet rGn 
1ç1oc1e sablbl relip qyuuaı ıatürmediti takdirde a.abt~cakti,."" •s. •s2 44' 

• •• 

runa müracaat eylemeleri ilin olu • ~hlme, Hü1eyi11t Hayrettin, Tevfik, Nedime ve Sallha- tarafından 
25<165 ikraz numarasile vakıf paralar lctaresin1eit'"botf alma para1a 
mukabll birinci 4erecede ipotek ıöat.Umlf alup. IMwtun mlddetinde 
6diame..Un«ıem dolaya aÇlt artbrma ile aablawma kuv mı.ı. 
ve tamamına yeminli Qç fbUntuf wıfiaclaa ..,,._ tur-t takclr 
edilmiı ola• EfriklıPI~ baca bru mahallesinde bakkal aobtıncla 
eakl ve yeni 12 na.arala 8llli Ş9htnd0 hanesi sol tarafı çal11e& Ah ... 
dla hane ve bahçeal arkaa Ay11 hane ve verueli banefli ceplaell ta
rik ile maWud bir bab hanenin enaf ye ........ qatada yualadar. 

nur. 

De vlet Demlryolları lttet111e 
ıx Dlrekt6r lUIUnden : 

Mvhammen bedeli 3875 lira olan 2S.000 kllorram petrol 30-S. 1937 
tarihinde ... t 1S.30 da a~k ekılltme uaulile Slrkedde 9 aca itfetme 
biGU1ada satan alanacaktar. 

Bu ife rtrmek Ute1enleria 29 l Uraht muvakkat temlnatla kenpu• 
ta,U. eltili wellkalart n resmi pzetenin 7·S-1937 tarih ve 3297 11• 

11h nüabuanda latqar etmit ola• tallmataame dalreude ahnmaı ve
likalarile birlikte kom,ıyon reislitiH mlracaatlan llıamdar. 

ktDlmeler .,.,... Qlarak "•~ Mal..-e Dairesind4n ve 
Sirkecide ftletme Komiıyonaada datıtalmaktadır. (5214) 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi M, .. ._ rı ... ,toen ... mden: 

t - Mektep Lise ve YGkıek olmak üıere altı yıllıktır. Yatıh ve 
perAazdar. Ca7eaf tuccar remU~rine kaptan ve makinist yeuıtırmektir. 

Mektebe -'rdikten ıonra yiyim, ri1im ve saire mektep tır1tfandıo 
l4UDİn edilir..-

2 - MektelMn yalntı lite birinci ıımrına talebe alınır. Bunlann 
orta mektebi bitirmit ve yaflara on betten küçük ve on dokuzdan 
büyük olmUtLA(.,.ı 11rttır. 

3 - YaııJma ip için Peaartesi, Çarıamba, C&Jma ıün!eri mektebe 
mGracaat edDM.dir. • 

4 - isteklilerin me~lep Müdüriyetine karp yiıacaklara lalldaaame
lerine: 

A - H&vift!t eü&danlınnı 
B - Ap Klfltlaraaı 

C - Mekt•P dipfDlla a•I veya tUdllcD auret"1iıal verahut taıdik· 
...., • .t 

D - ı;olisÇe mUUİdak iyi bal kltıtıan.I 
t: - Veflletltıift t91hlt ildrel ve tetlik a...ıan.a 
P - 6 X 9 .-..·ac1a• aiti adet k~ l~ma 1'ptet ... 

leri ....... 
s - Ya11Jma 'ti 31. AlllltM. 1937 Sah ıüıahe kaclardar. 

. -fateUlet ... ,.... ...... ,. lçla o ...... , teldzde bbıat mektepte 

'*'-"d\r* 
6 - ,.. ....... ....... .... ~-· ..... .•. llaba............. ~ ......... . 

ZEMiN KAT ı Zemin topr• bir aw~ bir W& " lllr kapdan ,.. 
çllu aemiai toprak acil ocakla bir muu..k (1tkadakl llallçe,e kapla 
vardır) 

BlRlNCI KAT: Bir aot. illrlede kaqaW& iki ocl.tı11 lbueUlr. 

iKlNCI KAT ı 8klDcl k• apıdar. 
UMUflll EYWI: ... ILtp ve beden duvarla olab dalllJI Üll• 

abfapdlr. Elektrik tesisatı vardar. Birlnd katı çakacak merdite11 ta
mire mabtaçdar. Arkada ulak bir bellçesi Yardır. 

MESAHASI ı Umum....._ ~ »·~•-•Mlıl- ol • ._._.., 
metre ..rabbll ...._ ~ 1t.ı.. -... airıliçedir. 

Yakanda eVRf --ve me"'*• ruıh •• -••il!' t1••ır'•-"" 
açık arttırmaya konmuş olup prtnamestnin ~7 /8/937 tarihinden iübaren 
daıremizde herkes tarafından gori.ı lebıleceği gıbi 27/9/937 tarihine müsa-
dıf pazartesi gunü saat l4 (on dört) ten 16 (on altı) ya kadar dairemizde 
açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdırde en son arttıranın taafıhücltl 1Mkl 
kalmak ilııere12ı10/937 tarıhine müsadif sah günü saat 14 ten 18 ya"bdar 
dairemizde yapalacak olan ıkınci açık arttırmasında gayri menkUl eti fOk 
arttırana ıhale edtlecektir. Talıplerln muhammen kıymetlııin yüzde ~ 
buçuju niSbetinde pey akçesinı veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu hamll bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, 
ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satıı bedelinden tenzil olu
nacaktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflAs kanu
nunun (136) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayri men-
kul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diler alikadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, 
ilin tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı milsbitelerile bil
dlrn\elerl, aksi halde haklan t8'ttt slFillerile sabit oimadıkÇa satlf ~li-
nin paylaımastndan hatlç katacakları ciheUe alikadaranın l§bu maddenin 
meüılr fıkrasına ıareı hareket etmeleri ve daha fazla 1D*ltmat- ahnak 
ıat.,enlei'in 937/316 dosya numarasJle müracaatleri ilin olunur. (5223) 

DEVREDfJ.J!CEK 1HTİRA BERATI ' 
.,BiJU .... lya hal9de am~ e-

~ ~:tll~ tütün~ 
l'aklanııın ~ UIUIU• baJilHn 

, ..,_...,..._ ........ ,,...~~~~-.-..-~ ... ~İl!-~~--.... ~- daki ihüra için alınmıı olan 13 eylw 

-----.~------------ GlmrUk Muhafaza Genel komutiinfıiı 1932 tarih ve 1434 numaralı ihttra Bu r 11ta en . . ..... .... 
•• ı .. ' 1 nalm• ~ ............ 11. beratının ihtiva ettiii hukuk bu ke-

re bagkasına devir veyahut mevkii VENi ÇIKTI ı. - Metcat Dlm••• pi beılndea ıoxu lldllHe ,..,aanı..t 
4 tane liafr•tm 16-S.1937 Puartal ,Onl .. t 15 de açık ebllt
mOll rapalacakbr. 

t. - Tıulan-. det-' (1128) ita w ilk lenıiaat (85) liradır. 
3. - Şutna-. evsaf vtı pU nümuaal k_.,OıDdackr. G6riUeblJir. 
4. - lsteklUerin kanuni vetikalar ve ilk te.iaat lllMbua ftJ& 

teminat mektuplariııı. bitikte o ıün etki Galata ltW&t Gümrilti 
ID•Ddald komiılıona ıeı.eleri. (470J) 

fille korunak için icara verilmesi tek- T•-.f J h Yeni lrftttMI 
lif edilmekte ohiıakla-bu hıisUJ&8 _ıa.. 9ılitla kitapçl!arc9' da bulaaur. 

fiab : 40 Jı:-.. ··--la ıiaah1mat edinmek iltiyenlerln O.. !...-....-----iili-..__ .. 
laaida, Aslan han befincl kat 1-t nu4 

ınatalara Jiı~t eY.1~1- l~n 
o&Jmur. 


