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~ __________________________ .......... .........., ___________ ----- ~ -

ispanyada dahili ha .. p şiddetlendi 

G.F ranko, ltalya ve Alman 
Fener bahçe milli küme 
şampiyonluğunu kazandı 

yadan yardım istiyor 
____ __.. __ _ 

Gaiatasaray ikinci, Beşiktaş 
iiçüncü Güneşte 4üncü geldi 

Cumhuriyetcilerin taarruzları inkişaf ediyor. Dün ---------------Dünkü ma_çta : G_a~~asaraY_3-_1 Beşiktaşı 
bir çok mevzileri ve bazı kasabaları işgal ettiler Fener de:3-1 Güneşi maglüp ettiler 

Milisler taşınırk 
Madrid 12 (Radyo) - Ha

va kuvvetleri dün büy.ük faa. 
liyel göstermişlerdir. Almanon 
tayyare meydanında asilere 
rnühim telefat verdirildiş ve 
pek çok tayyare tahrip olun
ınuştur. 8 cumhuriyetçi tayya
re, Las Lavasın cenubunda 
asi mevzilerini müessir suret
te bombardıman etmişlerdir. 

Epsiyallevil harta arasında 
taarruza geçen cumhuriyetçi· 

. ler, bu aradaki sırtları tama
men işgal etmişler ve Gayna
ta cephesinde de birkaç mev· 
zi ele geçirerek asilere mühim 
miktarda telefat verdirmişler
dir Girnata tayyare meydanı 
bombardıman edilmiştir. Mad· 
rid cephesinde ileyliyen cum-

huriyet orduları , bazı şehirleri 

zaptetmişlerdir. 

Paris 12 (Radyo) - Gene
ral Franko, cumhuriyetçilerin 
zaferi karşısında Almanya ve 
italyadan yardım istemiştir. 

Paris 12 (Radyo} - Şili 
ve Pero elçilikleri, hükumet· 
)erinin general Frankoyu tanı· 
yacakları haberini tekzip et
mişlerdir. 

Pans 12 (Radyo) - lspan· 
ya sefarethanesi, tavassüt şa· 
yiaları üzerine neşrettiği bu 
resmi ttbliğte şöyle diyor: 

"Meşru ispanya hükumeti, 
bu hükumete ihanet edenlerle 
yapılacak her türlü tavassutu 
mesele haricinde adetmektedir. 

Bilbao 12 (Radyo) - Ge· 

-------------~ ....... -·~···------~~----

Romanya kralı S.M. Ka
rol Parise vasıl oldıı 

----------
/(,al istasyonda merasimle karşılanmıştır 

Pariste mühim görüşmeler oluyor 

Romanya kralı Karo/ bir ziyafetle 
Paris 12 (Radyo) - Ro- yapılacak olan büyük geçitres· 

manya kralı Sa Majeste Karo\, minde bulunacak ve müteaki· 
dün sabah saat 10 da buraya ben Elize sarryındaki merasime 
Vasıl olmuştur. iştirak edecektir. 

Kral, istasyonda büyük me· Kral, ertesi gün Fransa re· 
t • 1 asım e karşılanmıştır. Bugün, isicumhuru B. Lebrun şerefine 
l:.lize sarayında kendi şerefine biiyük bir ziyafet verecek ve 
v ·ı erı ecek ziyafette hazır bulu· Romanya pavyonunun küşat 
nacaktır. merasiminde bulunacaktır. 

Kral Karol, Çarşamba günü ( Devamı4 ünrji sahifede ) 

neral Franko, dün şimal cep
hesine gitmiş ve kıtatmı teftiş 
eylemiştir. 

İhtilalciler, Satander üzerine 
tayyarelerle beyannameler ata· 
rak, halkı teslim olmağa teş-

vik eylemişlerdir. 
Roma 12 (Radyo) -İtalyan 

gazeteleri, Fransanın kontrolü 

kaldırmak istemesinden dolayı 

şiddetle hücum etmektedirler. 
Fransa; kontrolü kaldır· 

makla beraber, Cumhuriyetçi 
İspanyaya silah ve mühimmat 
sevkiyatına müsaade etmiye· 
cektir. --····---Mis Amelia 
Bir türlü buluna. 

mıyor .. 
San Fransisko, 12 (Radyo)

Kolorado adındaki zırhlı, Mis 
Amelia hakkında taharriyata 
devam etmektedir. 

Şimdiye kadar hiçbir netice 
elde edilememiştir. 

Kadın tayyareeinin öldüğü 
sanılmaktadır. 

Şeyh Rıza 
Yaralı olarak ele 

geçirildi 
lstanbul 12 (Hususi muha· 

birimizden: Yıldırım)- Elaziz· 
den gelen en son bir haberde, 
hain Şeyh Rızanın, son tara· 
ma ameliyesinde yaralı olarak 
ele geçirilmiştir. 

Hain sergerde, derhal Tun-
celine getirilmiştir. Artık isyan 
tamamile sona ermiş, Şeyhin 
avenesi de teslim olmuştur. 

lstanbula geliyor 
Belgrad, 12 (Radyo) -Sa

bık lngillere krala Dük Do 

L 

Fenerbahçe takımı 
fstanbul 12 (Hususi)-Dün, Bu vaziyet, Galatasaray ta· 

dört buçuk aydanberi devam raftarlarının şampiyonluk ümit· 
eden Milliküme maçlarının so- lerini arttırdı. Bu ümit, bilhas
nuncuları ~e .. en mühimleri sa Fener • Güneş maçının bi
yapıldı. Dunk.u maçlarda ya rinci haftaymı neticesinde bir 
şampıyon be~I~ ol:ıcak ve ya- kat daha kuvvetlenmişti. Çün 
hut!a puvan ıtıbarıle çok yakın kü Güneşliler, birinci haftaymı 
vazıyette buluna~ Galat~saray 1 - O galip bitirmişlerdi. Sol 

Vindsor, bugünlerde Atatür· ve F enerbahçemn neticelere t "b·· b G l f 
göre tekrar karşılaşmaşı lazım· rı un, azı a atasaray tara • 

kün misafiri olarak Türkiyeye gelecekti. tarlarının tribün~ ~l~ıştan yıkı· 
gidecek ve Büyükada da bir ilk olarak Galatasaray ile lıyordu. Fakat ıkıcı devrede 
müddet istirahatten sonra Besiktaş karşılaştılar. Taksim vaziyet bü~b.ütün_ değ~şti. Gü-
Türkiyenin diğer şehirlerini de sahası, müthiş heyecana rağ· neş kalesın~ şut yagmuruna 
gezecektir. men mahşer gibi idi. Birinci tutan Fenerlıler 3 gol çıkar· 

\.. ___________ ..) haftayım 1-0 Galatasarayın ga· ~ıla~ ve maçı 3 - 1 galip bi-

• -•-- • libiyeti ile bitti. İkinci dev- tardıler. . • _ 

Ta,, \i 3 re pt• y gos renin 7 inci dakikasında Be- Bu suretle mıllı kume maç· 
J .J 3 0 U şiktaş penaltıdan beraberliği lan bitmiş ve F ene:bahçe 36 

temin etti. Fakat hakim oyna· puvanla şampiyon, Galatasa--5228 numaraya 45000 )ı•ra yan Galatasaray, 26 ıncı ve ray 34 puvanla ikinci, Beşik-
' 38 inci dakikalarda iki gol taş 29 puvanla üçüncü, Güneş 

38638 numaraya da 12000 daha çıkararak maçı 3·1 ka· 28 puvanla dördüncü olmuş-
zandı. lardır. 

lira isabet etti 
lstanbul, 12 ( Hususi ) -

Türk Hava Kurumu büyük 

piyangosunun keşidesine dün 
başlandı. Keşideye bugün de 

devam edilecektir. Dünkü çe· 

kilişte ikramiye kazanan nu· 

maralan bildiriyorum: 

Sosyalist parti· 
sinin kongresi 

-----+·•·---
Dün Marsilyada 

toplandı 
Paris, 12 

(Radyo) -
Fransız sos-

yalist parti· 
sinin umumi 
kongresi de
vam ediyor. 

Son top· 
lantıda, yeni 
mali projeler 
tetkik edil· 
miştir. B. Leon Blum 

Parti başkanı B. LeonBlum 

dün saat 10 buçukta buraya 

gelmiş ve kongreye iştirak 

eylemiştir. 

5228 
45 bin lira 

38638 
12 bin lira 
24722 13266 
3000lira 

39771 
1000 lira kazanmış
lardır. 

- Dcmmı 4 ncii sahifede ------· .... ------

Re s m İ 
tebliğ 

S. M. Şehinşah nazır
lara nişan verdi 
lran imparatorluğu, Irak ve 

Afgan krallıkları ve Türkiye 
cumhuriyeti hariciye bakanları, 
müzakere edilip Cenevrede 

Devamı 3 ncü ıahifede -

~--------....... ·~· ........... --~------
A m eri kada sıcak· 
tan 150 kişi öldü 

----~--------
İstanbul da da sıcaktan bayılanlar oldu diJn 
flzmirde hararet derecesi gölgede 33 idi 

Ban9olarda yüzenler 
Şehrimizde üç gündür baş· sire yerlerini doldurmuşlardır. 

lıyan müthiş sıcaklar dün de Karşıyaka, lnciraltı , Kozağaç, 
devam etmiştir. Evvelki gün Yamanlar, Bayraklı, Mersinli 
hararet derecesi gölgede 36 ve diğer mesire yerleri dün 
iken, dün üç derece farkla şimdiye kadar görülmemiş de-
33 e düşmüştürj. recede kalabalıktı. 

lzmirliler, dün biraz olsun Muhtelif şehirlerimizdeki mu ! 
serinlemek için banyolari, mc- - Devamı 4 ncü sahiftde -:-



Sahife 5 · 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 30 
Beyazıt meydanından kuv

vetlice beygirli ve sağlamca 
bir fayton çevirdi: 

- Yıldıza çek! dedi. 
Gideceği yer, müsahip Nişli 

Mahmut Beyin nezdi. Zaten 
bitinin kanlılığı da oradan. 

Fayton, çala kamçı, Köprü, 
Tophane, Akaretler tarikile, 
Ihlamurdan saparak doğru 
Yıldıza çıktı. 

Şahap, yine Nişli dolayı
sile, sarayda bir iki defa ra
mazan iftarlarında bulunmuştu. 

Mabeyinin dış kapısından 
içeri haber saldı: 

- Nişli Mahmut Beyi ziya· 
ret edeceğim! 

Çok geçmeden, içeri aldılar. 
Mahmut Beyin odasına götür
düler. 

Karin ve müsahip bey, Ke· 
mankaşın böyle vakitsiz ve 
pürtelaş çıka geldiğini görün· 
ce bu gelişte mutlaka bir 
hikmet bulunacağını hemen 
sezmiş ve sormuştu: 

- Hayırdır işallab, ne var 
ne çok evlat? 

Şahap, göğsünü kavuşturup 
yerle beraber bir kandilli te
mennah çaktıktan sonra: 

- Sağlığınız, efendimizi. i 
bastı .. , Enikunu aktörleşerek, 
zaptedilemez bir heyecan için
deymiş gibi nefes nefese, bil
iltizam kekeleye kekeleye: 

- Pek mühim ve müstacel 
maruzatı çikerenem var!. dedi. 

Muhatabı, gayet alakadar, 
tepeden tırnağa dikkat kesi· 
lerek, işaret etti: 

- Gel, şu bitişik koltuğa!. 
Odada başka kimse yoktu. 

Şahap girişti: 
Veliaht Reşat Efendinin 

mensubu ve müezini Hafız 
Kiramiye bir müddettir ne· 
zaret divanhanelerinde rastla
dığımı, oraya böyle sık sık 
gelip gidişinin hayır alamet 

olmamak dolayısile nazarıdik

katini celbettiğini, rengi bozuk 

müezzinin dün değil evveli 

gün gene daireye geldigini, 

ğizlice peşini kollarken men· 

husun, (Mürettabı ve Takibi 
tahsilat) komisyonu azaların
dan Şakir Bevi odadışarı ça· 
ğırttiğını, bir çeyrek kadar 
burun buruna konuştuklarını 
helecanlı helecanlı sıraya dizdi. 

Mabeyinci Bey, bütün mev· 
cudiyetilc kulak kesilmiş halde 
dinlerken, beriki devam etti: 

Hafız Kirami ile bugün de 
nezarette karşılaştığını ve der· 
akap uzaktan gözetlediğini, 
koridorun kuytu bir tarafında 
mel'unun gene Şahir Beyle 
beş dakika kadar fis kos geç· 
tiğini, artık tahammülü tüke
nip yanlarına doğru yaklaş
tıgmı, Şakir Bey denilen o 
bastıbaçak buna hitaben: (E
fendi hanede, it mandırada 
gerek.. Çek arabayı iti .. ) sö· 
zünü sarfeder etmez, beynin
den vurulmuşa döndüğünü 
söyledikten sonra sözü şöyle 
bağladı: 

O anda kendini kaybetmiş. 
O haini bidinin, o fasidi la· 
inin üstüne atılmış. Ne yap
tığının, ne ettiğinin hiç far· 
kında değil. 

Ortada muhakkak bir fesal 
dolabı çevirdikleri yüzde yüz· 
müş. Keyfiyeti serian utbei 
ıcniei bazrcli hılafetpenahiye 

bildirmek (vacibei zimmet ve 
ubudiyeti idüğünden naşi) 

hemen yıldızda soluğu almış. 

Bakındı şuna.. Doğrusu la
zımsa, şimdiye kadar bu yol· 
da işgüzarlıklara burun sok· 
mamış, halile hallü hamur 
olmuş olan Kemankaş Şahap 
ne işlere kalkışıyor. 

Kadın parmağı ve kadın 
yüzünden marifetler becerme 
buna derler. 

Mabeyinci ve mühasip bey 
bu pek mühim ihbaratı can 
kulağile dinledikten ve: 

- Varol evlat. Elhak bir 
bendei sadık bulduğun bedi· 
dar ve aşikar!.. Kelematını sar 
fettikten sonra fesini basıp, 

ist"mbolinini düğümleyip oda
dan çıktı. Yallah huzuru se· 
nıye .. 

Çeyrek saat geçti, geçmedi, 
Ağzı kulaklarında geri döndü. 
Maliye bedelat sermümeyyizi, 
rütbei mütemayiz eshabından 

izzetlfi Şahap bey, maasselamı 
şahane, tebdilen bir kıt'a üçün 
cü mecidi nişani zişanete ve 
50 adet lirayı osmani ihsanı 
seniyeye nail olmak bu yolda 
(vezaifi sadakatkaranesini de
vam ettirmesi) emrüferman bu· 
yurulmuştu . 

Akabinde de, Maliye neza
retine bir baş kitabet tezke· 
resi irsal kılınarak {mürettebat 
ve takibi mahsµbat komisyo· 
nu)ndaki Şakir veya Şükrü 
beyin Mamuretülaziz vilayeti 
defterdarlığına serian tayini 
hakkındaki işar, sonradan ma· 
lfim oldu. 

Edanın Keman kaşta 
karar kılışı 

Eda, dedik a, Kemankaşın 
kaşlarına, gövela gözlerine ve 
beyaz tenine meftun. 

Ondan, (beni Koskadaki 
muhallebeci Hakkı da bekle!) 
sözünü duyar duymaz, hemen 
maliyeden çıkıp cici annesi 
Hafizeye koşmuş, işi bertafsil 
anlatmış, Hafizenin: 

- Kız, deli misin sen?. 
Kaldın kaldın, bir mümeyyiz 
parçasına mı kaldın? Vallahi 
sen aklını bozmuşsun. Pabu
cu büyüğe okut kendini! söz
lerine kulak bile asmayarak 
hemencecik mutbağa ınıp 

ocağa su koymuş, bir ala yı
kanmış, ardından yaşmağını, 

feracesini ütüleyip ayna kar· 
şısına geçmiş, mükemmel bir 
çeki düzenden sonra kılavu
zunu da peşine lakarak, ezan· 
dan yarım saat evci, Aksaray
dan Koska caddesine boylan· 
mışti. 

Mahallebici Hakkı, Hafize· 
nin iç yüzünü bilenlerdendi. 
Edanın da nenin nesi olduğu· 
nu tanıyordu. Bıçkınlıktan 
yttişme adam. 

Bıyık burarak: 
- Buyurun bakayım, ne 

zuhurat çıkacaksa bekleyin! 
sözile ikisini de kadınlar böl· 
mesine, kafesin arkasına oturt· 
hı. 

Keman kaş, pek fazla ge· 
cikmedi. Akşam ezanını on, 
on beş dakika geçmiş, geç· 
memişti. Mahallebici dükka
nının önünde, şakır şukur . bir 
fayton durdu. 

Şahap, fesi sol ka~ına yıkık, 
di~lerini r,rrıc eme, yanlara 
tükiıre lı.ikürc, arabadan al· 

{Uluıal~8irlik) 12 Temmuz937 

r '!-~i~~~-1_1 ~ir yapr~~ 

Halk Tarafından Parc;a 
Parc;a Edilen Bir Prens 

\ 

raktı. Dış kapılara götürdü ve 
dışarıya itti. . 

Hapishanenin dışında b~r 
dehşet çığlığı koptu. Bu çıf 
lıklara üç adamın "Can kurt~· 
ran yok mu?,, nevinden yu· 
rekler parçalayıcı feryatları da 
karışmıştı. 

Kiyotinler insan kesmeğe kafi gelmevince, mah- Bu sırada La Force bapİS' 
'J hanesi içindekiler, serbestini~ 

·-·-
pusları birer birer tutarak halkın arasına ne demek olduğunu anlaınıf 

lardı. Titriyerek sustular. pe· 
atıp parçalatmak yolu bulunmuştu mek ki iki ihtimal karşısıod• 

F 
b~lunuyorlardı: Biri giyotiıı~ 

ransa hapishaneleri dile hapishane içindekilerin ahla· başladılar. d 
1 d l · · d k d" 1 k · d' G · f ı gidip sükun içinde ölmek, 

1

1'. ge se, uvar arı ıçın e cereyan mı uze tme ıste ı. ayrı sim eri çağırılanlar dışarı 

d ·· h' h~ d' ı · 1 k 1 g" eri halkın ortasma atılıp sa e en mut ış a ıse erı an ata meşru aş macera arına itiraz çıkıyorlardı. Giyotine gitmenin 
l b F k b K k d 

hanede imiş gibi kesilip par· 
an ata itiremez. a at ütün etti. uman durdurma iste i. zamanı geldiği anlaşılıyordu. 
bu hadiselerin en müthiş, 1792 Mahpusları dini hayata teşvik Fakat hayır .. Bu gardiyan ne- çalanmak.. Ye· 
senesi Eylülünün 3 üncü günü etmeğ kalktı. Hele kiyotinin ler söylüyor? Tekrar kapılar açıldı. k· 
Paris şehrindeki La Force ha- gölgesi, Üzerlerinde dolaştığı - Lefevere, Garncau, ve niden isimleri çağırıldı. 'fdı· 
pishanesinde geçmiştir. şu zamanda hiç olmazsa din- de Frise ... Siz serbestsiniz. rar erkekler ve kadınlar 

Tahrip edileli hayli zaman dar olmalarını istiyordu. - Ne, serbest mi? şarı çıkarıldılar. . 

l b 
Nihayet bir ses yükseldı: 

o muş u maktel, Fransız ih· Bu noktada pek az muvaf- Bu kelime, bütün hapisha-
tilali esnasında gayet meş'um fak oldu. Sözleri kemali• ne- nenin koridorlarını çınlatarak - Kadın yurtdaşı, Laıtl~ 
bir yer sayılıyordu. zaketle dinliyorsa da pek tu- dolaştı. halle. Hürriyete kavuşı:ıı• 
Meşhur Bastille hapishanesi tulmuyordu. Serbest olmak! strası sizdedir! ~i 

bir taşı bile kalmıyacak şekil· "Yarın Öleceğiz!,, İsimleri çağırılan adamlar Btl davet, bütün orad~.~ 
de yok edildikten sonra "La La F orce hapishanesinde· hayretle tekrar soruyorlar: mahpusların kulağına bir go 
Force" kullanılmıya . başlan· kilerin beğendikleri ve tabi - Yani, şimdi biz gidebi- gürültüsü gibi gelmişti. 
mıştı. oldukları mefhum şuydu; lir miyiz? Şişe geçirilen baş ·~ 
Demir parmaklıklar arka- - Keyfimize bakalım, çün- - Evet, yurttaşlar. Hapis- Prenses Lamhalle de hı 

sında aşk kü yarın öleceğiz! haneden derhal çıkabilirsiniz. endişe eseri göstermeksiı~~'. 
Çok muhkem bir yerdi bu· Ve bütün oradaki erkek ve Haydi. Tereddüt etmeyin. Çı- bluzunun tentelerini düzeltti 

rası. Duvarları çok kalındı. kadınlar, filhakika biribiri ar· kın! sonra kapıya doğru yürüd~;r· 
İçerisine gayet az ışık giriyor- nınca keyif içinde ölüme git- Mahpuslar, hayret içinde Dış kapıdan da dışarı .. t· 
du, hava cereyanı yoktu. Ra· tiler. olarak kapılara yaklaştılar. I )ayınca, Prenses kendini ırı;) 
tıptı. Yazın bu kalın dıvarlar Giyotinlere pek çok iş çıkı- Muhafızlar, onları serbest bı- (Devamı 4 üncü sahi/ı e 

~~-----._.~·~·~ -
içerisindeki sıcak tahammul yor. Keskin bıçak kalkıyor, B ·, r m ·ı krosko bl' 
edilmez bir hale geliyordu. iniyor. Gene kalkıyor, gene 1 
Kışın dahi. onun durgun mu- iniyordu. Başlar, sepet içeri-

hitinin buz gibi soğuğunu hiç sine düşüyor. Vücutlar, mezar- katı•ıı• ele verd•ı'. 
bir ateş ısıtamıyordu. lan olan kuyulara yuvarlanı· 

Çok sürmeden La F orce o yordu. 
kadar doldu ki, memurlar, mah- Bununla beraber, halk, da· 
pusları sadece içeriye tıkıyor da çok kurban istiyordu. Gi· 
ve yalnız dış kapıları bekle- yotinler, idamlara yetişemiyor· 
mek suretile onları muhafaza du. Bu kadar mahpusun ne 

Polisin sevgilisini öldüren adaf11' 
bir elbise ve küm taneleri.· 

ettiklerine kani bulunuyorlardı. yapılacağını bilmiyorlardı. 

Hapishane duvarları içinde Nihayet halk, !hunun bir 
ki betbahtlar, herhangi isti- çıkar yolunu buldu. Fakat 
kamete gidebilirler ve iste· müthiş bir yoldu bu. Mahpus· 
diklerini yapa bilirlerdi. ların, resmi cellatlardan daha 

Bunun neticesi olarak, ha· seri surette işlerini bitiriver· 
pishanede ölümlerini bekliyen mek yolu! 
aristokratlar muhtelif partilere Parisin yeraltı batakhane· 
ayrıldılar. Kumar oynuyorlar, lerinde yaşıyan serseriler, ka-

sevişiyorlar, flört yapıyorlar, na susamış olarak fırladılar. 
türlü dedikodular çıkarıyor- Katliam yapacaklardı. 
lardı. Hülasa Versayındaki 1792 senesi eylülünün üçün· 
gibi bir hayat ortaya koymuş- cü günü sabahı, Paris sokak· 
lardı. lan bağırışan bir kalabalıkla 

dolmuştu. 
Bir gün La F orce hapisha· 

nesine yeni bir mahpus geldi. 
Bu, memleket dahilinde ka· 

dınların en güzellerinden sa
yılan Prenses de Lamhalle 
idi. 

La F orce hapishanesinde 
kapalı olanlar, bir takım ayak 
seslerinin kendilerine doğru 

geldiklerini işitiyorlardı. Dışa· 

rıda andlar içiliyor, küfürler 
Prenses de Lamhallein o savruluyor, şarkı söyleniyor, 

zamana kadar lekelenmemiş, 
hakkında hiçbir söz söylenil
memiş, hatta fakirlerin dostu 
bir kadıncağızdı. Kocasının 

ölümünden sonraydan çekil
mak istemiş, fak al kraliçenin 
teveccühünü kazanmış olduğu 
ıçın orada kalması istenil
mişti. 

Nihayet Maric Anloianettc 
hapse atılınca, onu da tevkif 
etmişlerdi. 

dansedilordu. 
Kalabalığa atılan insan 
Bütün sabah sokaklar ayak 

sesleri ve silah şakırtıları ile 
çınladı. Bu sesler hapishane· 
nin içinde akisler yaptıkça, 
mahpuslar şaşkın ve korkak 
biribirlcrinin yüzlerine bakı· 
yorlardı. 

Birdenbire kapı kilitlerinin 
şakırdadığı işitildi. Gardiyan· 
lar ellerinde bir takım liste· 
le~le belirdiler. Ve birer birer 
mahpusları isimlerile çağırmıya 

İngiltere cinayet mahkeme· 
}erinden birinde bundan üç 
gün evel 24 yaşında bir ka
tilin suçu tesbit edilirken, en 
çok hizmeti görülen şahit, 
cansız bir elet olmuştur. Bu 
cansız bir alet, son fenni 
usuller Üzerine yapılmış bir 
mikroskoptur. 

Lesligton adındaki katil, bir 
polisin nişanlısı olan Rubi 
Kin isimli genç kızı boğarak 
öldürdüğü gün lacivert ve yep 
yeni bir elbise giyiniyordu. 

Kızı bir deniz kenarında 
boğduktan sonra bu elbiseyi 
çıkartıp üzerindeki kumları 
bir fırça süpürmüş ve elbise· 
yi bir kenara koymuştur. 

Aradan iki gün geçmeden 
de tevkif edilmiştir. 

Zabıta, elbiseyi de ele ge-
çirdikten sonra, işin en şayanı 
dikkat tarafı başlamış ve Da
hiliye Vekaleti mütehassısla· 
rından Dr. Linçin Laboratu
varına götürülen bu yepyeni 
lacivert elbise, birçok hakikat
lerin meydana çıkmasına yara
mıştır. 

. .. .,. ::: * 
Dr. Linç, katilin clbi!icsi ü

zerinde kiiçüciik ve beyaz, tel 
parçaları görmüş ve bunları 
tetkik ettiği zaman, katilin ya· 
tak odasındaki fırçanın tellerin 

Prenses de Lamhalle, ha· 
pishaneye girdiği zaman o 
acınacak sosyetenin baş ka
dını derhal kendisini tanıttı. 
O yer, bir mahpushane olma· 
sına rağmen, mahpus aristok· 
ratlar arasında hala derece 
gözetiliyordu. Bu itibarla pren
sese, l~yık olduğu tazimi yap
tılar. 

lzmirPamukMensucatı 

B~na mukabil Prenses te, 

ladı. Arabacıya parayı verir
ken, sesini yükseltti: 

- Yıldızdan buraya bir be· 
yaz (yani bir mecidiye) _kafidir 
d ğil mi hr.mşcrim? 

. ( .ArkdSI flOr) 

Türk Anonim Şirketi 
'irkdin Merkeı ve Fabrikası : lzmir'dc H lkapınaıdadın. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgr f adr j: Bay ak lzmi 

den olduğunu anlamıştır·d'~· 
Mikroskop, daha şayanı ı~i· 

kat neticeler vermiştir· ~ jş 
senin delikleri arasına gırrtl 0 

l . kıt' 
olan ufacık kum tane erı, d ~i 
cesedinin bulunduğu kıyı 8 ııİ 
kum tanelerinin tamamen 9Y 

çıkmıştır. 1· 
· yaP1 
ikinci bir muayene e· 

dığı zaman, doktor LinÇr ;eli 
kete takılmış bir çıkı ipek ııı· 
görmüştür. Bu tel, karışık 0 ~· 
rak sarı, kırmızı ve yeşil reıı 
ten mürekkepti. bİ' 

Ruhi Kinin bu renkt~ ı$' 
elbisesi meydana çıka11 111

851 

bu elbiseden bir iplik P81çcB• 

mikroskop altına konulf ~~ 
her iki ipeğin de ayni ol ıt 
anlaşılmıştır. b·diP 

Bu suretle sessiz ş3 Jıı~· 
vazifesi bitmiş oluyordu.. oW 
keme de en kuvvetli dehi Jiğİ 
rak bu mikroskobun ve~ 
neticeleri ileri sürülnıiişt~!~~Iİ 

b K
. · 5or 

Lesli Ston, Ru i ıoı .. 100r 
bir boğuşma neticesinde 0 

müş demekti. s~· 
Bundan başka katil Jc 

çunu itiraf etmiştir. 
* ~ * * bC• 

Bu cinayet dolayısileı 1,rı· 
mes'ut insanın hayaytı şu 
da bozulmuştur. d rl ve 

11 hafta evvel, 3 kıt 1';0 ve 

2 erkek dünyanın en 58 tıidı' 
mes'ut hayatını yaşauıak ı~ 

L l. Stoıı• ıı 
lar. Bunlardan es ı iye 

b
. . . . d. ysı ~· 

yaşında . ır ışçı ı ı. c t r v . 
yolnndaydı, kaz~~ıy~ 25 'f'J, 
hattı. Ruhi Kin ısımlı d ~ 
ındaki kız daima şerı ı. 

lcneceği günl geli~ordt rıişl11: 
Patrik Smit ismınde dı . Y~ 

İ I• ~ 
Iısı, bir polis memurll 1 ı8cş 
kında Ruhi Kinle yaPyo' -JC 

olan izdivacına haıırlanı 
seviniyordu. l · ı Jel

1
' 

Bir de genç k~zla ka ~ı'lııırıfl 
kanlının ann lerı var. ;ıede 

.. ~ırhı; . Dewmı ·l tılll • 

1 

l 

1 

.. 

ha 
ka 
SQ 

1 



Sahife 3 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 
L. K Mevkii Vakfı Cinsi No. def. no. 
24 
48 
36 
96 
ıos 

84 
lSO 

60 

48 
24 
24 
84 

24 
ıoo 
46Q 
84 
36 

36 
36 
48 
24 
30 
30 
30 
36 
48 
48 
48 
72 
36 
60 
36 
96 
48 
60 
36 
96 
72 
48 
60 
24 
72 
60 
60 
84 

120 

24 
60 

Pazaryeri 
Kantarcılar 
Emir Ahmet 
B. belediye 
Hisar mey
danı 
1 rgad pazarı 
Hisar mey
danı 

.. 

Halyuniye vak. 
H.Muhteremeyn 
Niğbolu 

Hisar 

" 

" 
" 

.. 

ev 69/63 
dükkan 72/37 

ev 88/21/2 
dükkan 116/12 

" 

" 

" 

128170/72 

130/95 
131/94 

" 132/84 
Yol bedes· Köprülii nısıf dükkan 161/22 
teni 
Kemer altı 
gön hanı 
Tamaşalık 
Burç s. 

.. 
Hisar mey· 
dam 
Kürt Ömer 
Karantina 
Hükumet c. 
Aliağa 
Salepci ham 
ıçı 

Salepçioğlu 

Selatin oğlu 

" 
" 

Hacı Beşir 

Pazaryeri 
Emine Belkıs 
Şamlı Saide 
Aliağa 

Salepcioğlu 

depo 183/46/5 

ev 186/56 
ev 189144 
ev 192/55 

dükkan 310/54 

" 313134 
ev 343/10 

dükkan 364/ 46 
ev 382/14 

dükkan 185,24/3 

n n " " 24/5 
., ., ,. ,. 24/7 

" " " " 2419 
,, .. ufak depo ,, '.l4/l 2 

1/ 113 
117 
151 
203 
227 

231 
223 

235 
289 

333 

339 
345 
351 

2/35 

2/41 
2/101 
2/143 
2/179 

.. " oda ,, 24/bila 

.. .. ,, " 24/ " 

.. ,. ufak depo " 24/16 
" .. dükkan .. 24/20 
" .. " " 24/29 
.. .. " .. 24/33 
.. .. " " 24/34 

Hastahane c. Arnavud oğlu ev 99/139 
Bozyaka Şerefiye camii dükkan 60/35 

.. ., fırın 61/33 
,, ,, kahve 62/34 

Eşref paşa Eşref paşa ev 71/617 
Dibekbaşı Piyaleoğlu ,. 83/128 
Soğukkuyu Soğukkuyu fırın 104/168 

.. " dükkan 106/182 
n ., ., 109/119 

Hasta s. Hasta mescit ev 157/49 
Damlacık Hacı Hafize ev 317/40 
Bornova Helvacı H. Hüseyin ev 343/11 

.. " .. dükkan 344/37 
.. n ,, kahve 345/26 

Kestelli Katip z. A.Reşit dükkan 327/ 133 
Yemiş ç. ,, mağaza 328/61 
Kestelli ,. sebil dükkan 329/35 
Yemiş ç. ,, mağaza 330/63 

65,68 
,, ,, dükkan 331/59 

Kestelli .. " 331/139 

3119 
23 
25 
27 
35 
59 
71 
75 
81 

115 
135 
177 
179 
181 
159 
161 
163 
165 

167 
169 

(Ulusal Birlik) t 2 Temmuı 93'7 

jOiivier ve şü-1 Fratelli Sperco Nakledilecek • muallimler Birinci sınıf mutahassıs 

Sıhhi sebeplerle bir vila
yetten diğer bir vilayete nakl
edilmesini istiyen ilk mektep 
muallimleri, 15 Temmuza ka
dar Maarif Vekaletine müra· 
caatla dileklerini bildirecek· 
lerdir, Vekalet, dilekçeleri 
Agustos bidayetine kadar tel· 
kik edecek ve nakledilecek 
muallimleri teshil cyliyecektir. 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

rekisı Limited vapur acentası 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. ' 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

"TRiTON" vapuru 9 Tem· 
muzda gelip BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

"OPORTO,, vapuru 10 tem- SVENSKA ORIENT UNIEN 
muzda LIVE~PO?L ve SWEN- "BIRKALAND,, motörü 5 
SEAdan gelıp yuk çıkaracak. T d b ki kt ı " ernmuz a c · enme c o up 

muzda LOND1:A ve HULL ve GDYNIA ve ISKANDINAVYA 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor POLO,, vapuru lO tem- ROTTERDAM HAMBURG 1 
ANVERSten yuk çıkaracak ve ı· 1 • • "k ı kt . ı man arı ıçın yu a aca ır. Atı• 
aynı zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A B 
HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI . . 1 Agilı 

THE GENERAL STEAM NA- "LECHISTAN t '" .. 21 Çocuk Hastalıkl:ırı 
VIGATION LTD. T d b kl " moktoru l mütehassısı • 

"ADJUTANT H emmuz a ~ enme c o up .. . . S k .. 1 . ·: vapuru a· ANVERS, GDYNIA ve DAN- IkıncıBeylcr o agı No. 68 
AMERICAN EXPORT LlNES ~·~an sonunda gelıp LONDRA ZIG limanları için yük ala~ Telefon 3452 
THE EXPORT STEAMSHIP ıçın yük alacaktır. caktır. • 

CORPORA TION DEUTSHE- LEVANTE LINIE SERViCE MARITIME navlunlardaki değişikliklerin· 
"EXCHANGE" vapuru 20 "DELOS" vapuru 11 Tem· ROUMAIN den accnta mesuliyet kabul 

Temmuzda bekleniyor. NEV- muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA,, vapuru 14 etmez. 
YORK ve BALTIMOR liman- ve ANVERSten gelip yük çı· Temmuzda MALTA, CENO- Daha fazla tafsilat ıçın 

karacak. VA ve MARSIL YA l imanları FRATELLI SPERCO vapur 
ları için yük kabul eder. T h 1 ı d k d d l ari ve nav un ar a i eği- için yük alacaktır. acentasına müracaat e i mesi 

" EXCUTIVE " vapuru 9 şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. rica olunur. 
Temmuzda bekleniyor, NEV- edilmez. ilandaki hareket tarihlerile Telefon: 4142/4221/2663 
YORK için yük alacaktır. • 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA" vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALATZ aktarması TU-
NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ~2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR· 
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman-

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahcinesinde 
l~~~~~~b~u~I~u~n~u~r~~~~~-~-§~~~! 

141 
60 ,, ,, ., 333/l3l 171 larma yük alacaktır. 

HAY/161TlM 
ÇİZER 

60 ,, ,, ,, 334/137 173 SOCIETE ROYALE HONG-
70 ,, •• 5 adet oda 335/135 175 ROISE DANUBE MARITIME 
Yukarıda müfredatı yazılı kiralık vakıf akarat 10 gün müd· 

dctle rnüzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 21-7-937 çarşamba günü 
saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine mürecaatları. 

12 15 19 2315 

lznıiı· Yün Mensııcatı 
'fürk Anonim Sirk eti .. 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
-!!ni yaptıracağımz elbiseler için bu mamuJatı tercih ediniz 

"DUNA" vapuru 10 Tem· 
muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLAVA, LINZ ve VI-
YANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK" motöıü 23 
Tem muzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
N o. 200- 2008 Satış Yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Tiirk anonim şirke ti istemiş ve ynpılan muhakeme so· 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMİR oz lu nıında bu soyadını değiştirnıcsi-
1 . . . . . .. .. . . · ·· nin muhik sebebe müstenit ol· 
zrnır ıkmcı hukuk mahke· Grı tutun şırkctı memurlarından d ~ 1 1 ld v d Ô 

llleai d . . ugu an aşı mış o ugun an z· 
l n en · Kıbrıslı Mehmet Zckı tarafından baykal soyadının rcf'inc Medeni 

h Ztnır Karşıyaka Donanmacı M. mahkemeye verilen arzu halda: kanunun 26 ıncı maddesi hük
k ane 382 cilt 166 sahife 9 da soyadı yasasına göre almış olduğu müne tevfikan karar verildiği 
"rtlı Karşıyakada Namık Kemal Ôzbaykal soyadını başkası aldı- maddei mezkure hükmüne tev· 
:a~nda 19 No. luevdeoluran ğından ref'inc karar verilmesini fikan ilan olunur . ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bi~ mü~hildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler ı 
rahatsız • e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Uzak şarkta vaziyet çok vahim 

Çin - Japon harhı devam ediyor. Japon 
donanması haı·eket enıri aldı 

Cin 
' 

orduları Vaşin Loka Ciyooda toplanıyor. Pekin Belediye 
reisi, Japonların tekliflerini reddetti 

Şangay 12 (Radyo)- Çin orduları, Vaşin Loka Ciyoo mıntakasında tecemmü ediyorlar. Bu tecemmü, Japon ordularının 
ileri harekatına mani olmak içindir. 

Şimendifer hatlarının mühim bir kısmı tahrip edilmiştir. 
Pekin Belediye reisi, Japnların teklifatını reddetmiştir. 
Çinliler, müdafaa tertibatı almışlardır. 

Japon hükiime~i, general Yaşi Kaçiki'yi Japon orduları başkumandanlığına tayin etmiştir. Mumaileyh, derhal Çin'e hareket 
etmiştir. 

Alakadarlar, vaziyetetin, çok tehlikeli bir safhaya girdiğini söylüyorlar. 
Japon donanmasının mühim bir kısmı hareket emrini almıştır. 

Bugün 
Berlinde B. Hitlerin 
riyasetinde bir top

lantı yapılacok 
Berlin, 12 ( Radyo ) - Bu 

gün, Hitlerin riyasetinde mü· 
him bir içtima olacaktır. Bu 
içtimada, vaziyet tetkik edile· 
cek ve mühim kararlar veri
lecektir. 

Tayyare pi
yangosu 

-Baştarafı 1 inci sahi/ ede-

500 lira kazananlar 
6307 8121 9132 9610 

13040 13890 18858 22666 
23000 23451 23458 26605 
29230 33521 34098 37974 

200 lira kazananlar 
1265 3346 4083 5048 
5537 7078 7263 9688 

10570 14148 15289 16243 
16444 17639 17633 19803 
22762 23585 24491 24575 
24634 27091 27805 28014 
28133 28133 28169 29731 
32353 3525 34120 36219 
37133 37336 38097 38203 
28791 39931 

100 lira kazananlar 
261 391 2283 2546 

2390 6106 5918 6561 
6762 7177 7262 7177 
7293 7599 8913 10057 

11263 11591 11954 12038 
12330 13342 15505 16651 
16906 17684 17604 17896 
20976 20976 21549 23837 
25025 25497 25745 25814 
27396 31179 31734 33406 
33757 34548 34842 36062 
38836 38995 39251 39385 
29819 

Romanya kralı 
- Baştaraf 1 nci sahifede -

Londra 12 (Radyo) - Ga
zeteler, Romanya kralı Karo· 

lün Parie seyahatinden bahs 

ile uzun makaleler yazmak· 

tadırlar. Deyli Telgrafın Paris 

muhabiri, Romanya kralının 

seyahatinin hususi olduğu bil

dirildigi halde Pariste mühim 

görüşmeler cereyan ettiğini ve 

küçük itilaf ile Fransa müna

sebatı tetkik edildiğini, bil
hassa Macaristanın, Almanyanın 
yardımile muhtemel bir selam· 
lanma hareketine karşı ne 
gibi tedbirler alınacağının ka
rarlaştırılacağını haber vermek· 
tedir. 

....... •·· .... 
Fransa-Almanya ticaret ~a;~~~~~2 bi~i.:h~:::.~k 

h d • • l d hiş surette galeyan halinde mua e esı ımza an ı bulunan bir halk kütlesi ara

Muahedeyi Fransa hariciye nazırı ile Al
manyanın Paris sefiri imzaladılar. 

Paris 12 (Radyo)- Fransa· Muahede, iki seneliktir. 
Almanya ticaret muahedesi, Yeni muahede ile kontenjan 
dün Hariciye nezaretinde im· ve klering usulleri de tesbit 
zalanmıştır. Muahede, Fransa edilecektir. 
Hariciye nazırı B. İvon Del· Muahede, 1 Ağustostan iti
bosla Alman sefiri arasında haren meriyet mevkiine gire· 
ımza edilmiştir. çektir. 

~~~~-------...--·.,......··-~~-----~~-~~-

Resmi Tebliğ 
Irak, Iran ve Türkiye arasında Irak, Afgan hariciye nazırları· 
2 Teşrinievvel 1935 de prafe na hümayon nişanının birinci 
edilen ve sonradan Afganistan rütbesini ve Türkiye ile Ira· 
tarafından da tamamile kabul 

kın Tehran elçilerine de bu 
olunan paktı, bugün 8 Tem-

nişanın birer madalyasını tev· 
muz 1937 tarihinde Tahran 

di etmiştir. 
Semiranda Sadabad sarayında - , 1 , .. 

imzalamışlardır. 

Bu paktı imzalıyan dört 

memleket arasında mevcud 

samimi ve kalbi münasebattan 

olduğu kadar onlara rehberlik 

eden ve gerek menfaati iştirak

lerini ve gerek sulha hadim 

kılmıya azmetmiş olduklarını 

kardeşçe tesanüdü teyid eyli

yen dostluk zihniyetinden mül

hem olmaktadır. 

Afganistan, Irak ve Türkiye 

hariciye bakanları Tahrandaki 

ikametleri esnasında başvekil 

Mahmut Cam. ve hariciye ba

kanı Samy ile müteaddid mü
lakatlarda bulunmuşlardır. Bu 
dörtler mülakatları tam bir 
görüş birliğinin müşahedesine 
imkan vermiştir. 

Majeste Şeyhinşah, Türkiye 

Amerikada sıcaktan 
150 kişi öldü 

/ Baştarafı 1 inci sahifede J 
habirlerimizden gelen telgraf
lar, oralarda da şiddetli sıcak
ların hüküm sürmekte olduğunu 
bildirmektedir. Dün Istanbulda 
sıcaktan bayılanlar bile ol
muştur. 

* * * Nevyork, 12 (Radyo) - Üç 
gündenberi devam eden şid· 
detli sıcaklar yüzünden dün 
150 kişi ölmüştür. Buradaki 
hararet, 44 dereceye kadar 
çıkmıştır. Havaların, bir müd
det daha bu şekilde devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Binlerce halk, serin yerlere 
hücum etmektedir , 

Bir mikroskop bir 
katili ele verdi! 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ ede) 
da evlatlarının mürüvvetini ve 

saadetini düşünmekten başka 

bir endişeleri yoktu. 
Fakat bu beş kişinin haya· 

tından sükünet zail olmuştur. 

Nisan ayının ortalarınea Ruhi 

katledilmiş, Lesli yakalanmış, 

Patrik işten çıkarılmış, ve iki 

anne ıztırabından deli olmak 

derecelerine gelmiştir. 

* .. %' 

Mahkemede Lesli Ston idam 
hükmünü yiyince, Ruhinin an· 
nesi gelip Stonun annesinin 
omuzuna dokunmuş ve: 

- Çok müteeşsirim, de
miştir. 

Katilin annesi, maktulün an· 
nesini elile iterek: 
~ Çekil başımdan. Seninle 

konuşacak vaktim yok, de
miştir. 

Bu iki anne, cinayetin vu
kua gelmesindenberi biribir· 
lerile konuşmuyorlardı. 

Maktul kızın nişanlısı polis 
memure lPatrik Smit'i başka 
bir yere nakletmiş oldukları 
için, o da istifa etmiş ve şimdi 
bir diğer iş aramakla meş· 
guldür. 

Diyor ki: 
- Hem sevgilimi kaybet· 

tim. Hem işimi .. Bununla be· 
raber, doğru yoldan şaşmış 

olan zavallı delikanlı Lesli 
Stona da acıyorum. 

Her hangi bir fevkalade 
vaziyet olmadığı takdirde Lesli 
Ston idam edilecektir. 

sında buldu . 
Binlerce el, kanlı bıçaklara 

oraklara ve baltalara sarıldı. 
Önce, içlerinden birinin ona 
saldırmasını bekliyerek bir 
müddet hareketsiz durdular. 

Birdenbire müstehzi bir hay· 
kırış koptu. sonra bu haykırış 
kan dökmiye davet şeklini al· 
dı. Bir lahza durdu durmadı
lar. Prensesin üzerine atıldılar. 

Prensesin bu dakika cesa
reti kırıldı. Dönüp hapısha· 
nenin kapısına koştu. Ve ka· 
pıyı yumruklarıle vurarak: 
Açın açın diye yalvar.:nıya 
başladı. 

İçeriden hakaretamiz cevap 
!ardan başladı. 

Abali, onun üzerine atıldı 
ve bir an içinde öldürdü. 

Ver Prenses Lamhallenin de 
cesedi, üzerindeki ipek elbi· 
seler, tenteneler parça parça 
olduğu halde bir gün, bir ge· 
ce sokakta kaldı. Fakat bu 
ceset başsızdı. Çünkü başını, 
bir şişe geçırmiş oldukları 
halde sokaklarda dolaştırıyor· 
}ardı. 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: D. No. 37/5241 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Bina Eski ambar so· 
kak, yeni Eğri sokak no. 1 
A. 1 üç odalı bir bap hane. 

Takdir olunan kıymet: İki 
yüz elli lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: Birinci icra, birinci 
artırması 13-8-937 cuma saat 
11, 2 nci artırması 28-8-937 
cumartesi saat 11. 

1 - İşbu gayri menkulün 

artırma şartnamesi 22-7 -937 
tarihinden itibaren no. ile bi
rinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardc.n fazla malumat al· 
mak istiyenler işbu şartname 
ve 37 I 5241 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat et· 
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacak· 
lılara diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
olan bu iddialarını işbu ilan 

-· Deli Petro 
Ve Katerina 

Tarihi Aşk Macerası 
Yazan: F. Ş. Benliojlrı 

-4-
- Ne demek arzu huyu· 

ruluyor asaletmeap .. 
- Beni anlıyabileceğine 

eminim. Burada hüküm süren 
mutlak intizam ve sükune işa· 
ret etmek istiyorum. 

- Haşmetmeap, çok güzel 
bilirsiniz ki ben ne kadar eğ· 
lensem, zevkime meclup olsam 
da işlerime çok dikkat eden 
bir adamım; zevk ve eğlence, 
beni vazifemden bir an geri 
bırakmıı; değildir, 

- Ben de bunu söylemek 
istiyorum ki .. Eğer geceki eğ· 
lencelerin sabahleyin seni i~in· 
den alıkoyması mümkün ol· 
saydı, tabii sen bugünkü mev· 
kiini elde edemiyecektinl Son· 
ra, bilirsin ki ben de vazife· 
sini ihmal edenleri hiçbir veç· 
hile affedenlerden değilim! 
Maamafih ben buraya büsbü
tün başka bir maksadla gel
dim. Ben istiyorum ki yeni 
harp sefinesinin güverte ve 
salonlarıda senin evin gibi 

tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitesile bir· 
likte memuriyetimize bildirme· 
leri icap eder, aksi halde tapu 
sicilile sabit olmadıkca satış 

bedelinin paylaşmamasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş at ve iti· 
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul 3 defa bağrıl· 

dıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin 

% de 75 ni bulmaz veya satış 

istiyenin alacağına ruchani olan 

diğer alacaklılar bulunupta be· 
del bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 

mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve on be· 
şinci günü ayni saatta yapıla· 
cak artırmada bedeli satış is
tiyenin alacağına ruchani olan 
diğer alacaklıların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 

sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa· 
rayı vermezse ilıa l e kararı fes
holunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 
kimseye arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona 
razı olamaz veya bulunmazsa 
hemen 15 gün müddetle artır· 
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler için 
% de beşten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde 133. 

Yukarıda gösterilen 13-8-937 
tarihinde icra memurluğu oda· 
sında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartoameside icrasında 

satılacağı ilan olunur. 

tertemiz olsun. Sen bu sıt" 
nasıl elde ettin? . e 

- Belki de bu sırrımı sıı 
tevdi etmemek lazım geliyor· 
Fakat bütün mevcudiyeti~ 
sizindir, bunun için sizden bıÇ 
birşey saklamak imkanı yok· 
tur. Buyurunuz şu halde! 

Dedi ve prens, roliiı1~~ 
usta bir aktör gibi odayı ırı 
adımlarla katetti. 

Kapıyı biraz aralıkladıkt1'1 
sonra, hala yerinde duran iııt' .,. 
paratora baktı. imparator, go 
düğüne inanamadı. İçeride bir 
dolabın önünde basit fak•1 

temiz geyinmiş güzel bir k'' 
dın vardı ! Genç ve güzel k': 
dının elinde bir gümüş tef 
vardı; bu tepsiyi parlat111ak' 

ı ·r çalışıyordu. mparatoru go 
memiş gibi bir müddet de~•111 

eden bu sayi neticesinde i'' 
müş tepsi bir ayna gibi pat11' 
P~ml parladı. 

~· 
Petro, hareketsiz duran pre 

sin vaziyetini bozmadan bO 
güzel ve çalısan kadına haf 
retle baktı. Şimdiye kad•f 
imparatöru hiçbir kadın b0 

kadar alakalandırmamıştı. 
Prens Minçikof kapıyl biit· 

metle kapadı. Fakat Petronll11 

derin bir ah çektiğini de his· 
setti! 

Petro, birdenbire alakadar 
olarak Prens'e : 

- Bu genç kadın kimdir? 
Diye sordu. 

- Bu kadın mı? Adı Mat· 
ta Skavronski'dir. 

A d 1 - Ala.. Sen, bu ka ırı 
nerede buldun? 

Prens, imparatorun yüziille 

hayretle baktı ve : 

- Gördüiünüz gibi köylii· 
dür, aslen litvanya'lıdır. ls"er 
te bir zabitle evlenmiş, fakat 

Marienburg'un istilası uzeriııe 
general Şeremetef tarafınd~~ 
bu kadın harp esiri addedı 
miştir. Ben de bu kadını ce· va· neral Şeremeteften aldım· 1 
kıa bana oldukça bahalı ın't 
oldu, fakat gam ve kaS~e, 
yemiyorum, çünkü evimin ~ 
tizamını fevkalade bir şekil e 
temin ve muhafaza edebil111e~' 
tedir dedi. . 

Petro, biran için düşüııdiJ, 
kaldı; sonra, salonu baştB11 

başa adımlıyarak dolaşıtı8k~ 
başladı; nihayet kapıyı a~~de 
Martayı görmek teşebbüsu11 

bulundu. 
Prens Mençikof, imparst~~ 

run bu hareketlerini sükônet 
1 

t k. . . b,ı 
a ıp ettı; o, ımparcıtorun bİ' 

kadın işlerindeki ahlakıoı 1 
lirdi. Ve... imparatora kaı1 
ne diyebilirdi? 

· Arkası fl0~ 

Lizbonda k•' 
rışıklıklar 

Komünistler iki pO' 
lisi yaraladı/arf'o" 
Lizbon 12 (Radyo) - .. jsl 

tekiz zabıtasi, dört Koııt0~,ı'• 
yakalamıştır , Yakalanan i~i 
tevkifhaneye sevkedilirken J,ı' 
polisi yaralamışlardır. s~:,st 
Bay Salazar'a yapılan 501 

ile alakadardırlar. 


