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B h d d-. . D.. d '/_Irakla yeni iktısadi an-
U ran evam e ıyor. Un e laşmalarınhemen 

-
anlaşma yapllamadı.. tatbikına_geçiliyor 

~ 

Asilerin Septe boğazını abluka altına alma· _Maliye vekili Bağdat mu
karrerafrmn neticelerini 
lktrsad vekili ile görüşmek 

)arından endişe ediliyor 

Avrupa en kararsız ve en karanlık günlerini yaşıyor üzere Ankaraya gitti 
Alman ve Italyan murahhasları yeni talimat almak 

·Londradan -ayrıldılar 

• • 
ıçın Cizre h'lttı sür'atle 

Iraktan dönen __ ,,,,, 
lktısad Vekilile 
R'Öruşmek üzere 

bitirilecek 

liükUmetçiler Burgosu bom- r------------""-.. Maliye Vekili fu. 
at A~ralı ve ma-

A Sya li ye siyasi mÜS• 
teşarı Faik Bay-

p k t sal An kar aya a ının gitmiştir. 

l Ba~dad'da frak bardıman ettiler! 
~er deViôtin iste
~iO ini yapmakta 
~ertıest kalmasma 
~oOru yol açıllyor 

Dostumuz ve komşumuz Sovy eı 
Rusya ile Türkiye arasındaki iyi 
münasebetlerin bu gün erde yeni 
tezahürlerine şahit olmaktayız. Bu 
cümleden olarak Dahiliye ve ifa. 
riciye Vekillerimiz bu ayın on ve
ya on ikisinde Moskovada buluna· 
c~klardır. 

;: 
l 

mZQSl hükumetile Türk 
Irak iş birliği 
etrafında mühim Pakt hiç bir bloka 

karşı bir tehdit ma· 
nası ihtiva etme• 
mektedlr. 

Tahrandan gelen haberlere 
göre, dost ve komşu lran payi• 
tahtında toplanmış otan Irak, 
lran, Ef ganistan ve Türkiye ha. 
riciye nazırları arasındaki son 
görüşmelerde, evvelce esasları 

parafe edilmiş olan Asya misa· 
kının teferruall üzerinde de tam 

1 
bir mutabakat hasıl olduğu gö
rüJn :)•, • Binaenale~ '1 Paktın 

ı<, ,.. t • • 
,... ~ ıt. ••• Gu-.i3 '-' ... '"'<i'W '-" 

nazırları tarafından imzalanması 

kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Yakın Şark memleketleri ara• 
sında elbirliği ve karştlıkh bir 
emniyet havası yaratan bu pak· 
tın hiçbir bloka karşı bir teb. 
det manasını ihtiva etme:iiği ve 
etmiyeceği de aynca kaydedil
mektedir. 

kararlar verilmiş 
olup bu karar. 
Jardan bir kıs· 
mı da malf siya. 
setimizle alaka· 
dar bulunmakta
dır. Bu itibarla 
Maliye Vekili fu. 
(Devamı 2 ncide) 

Balt!aa mukaı reTtıtının iceleri üzerinde görfişe-
celc fJe tatbikata girişecek alım iki c:ekiıimtz 

Fuad Ajralı, Celal Bııyar 
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Suçlu lspanyol kaptan-
lar şehrimize getirildi 

1 'F' ,, s e • lf 'frr · 
1.~upıuıııurı gerıren A.onya,, va-
puru da yolda bir tehlike atlattı 

·---
Bir İspanyol vapuru da az kalsın 

Konya vapuruna çarpacaktı 

ESRARENGiZ iSTANBUL 
Bu müheyyiç ve ıstanbulun 30 yıllık içyüzünü bütün teferruati le ortaya ko

yan eserin tefrikası heyecan ve merak uyandırarak devam ediyor. Bu eseri 
behemehal okuyunuz 

_San Francisco, 3 (A.A.) - Hono
lulu'dan alınan bir habere göre tay
yareci Am:elia Earhardt, BüyUk Ok

( Dev.mı z inci ıalıifedc) 

\ 
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Bizde fenni aksilikle
rin c i lvesine bakın! •• 

-·---
Aksilik bu kadar olur doğrusu: 

Biz her şeyi gökten ~·ağsın diye 
bekleriz •ı Son fki sene gökten de
ğil, hatta denizden de, tersine bir 
yağmur halinde, torik yağdı! San
ki seyyah bekliyenlerjmiz: 

- Uç baba torik!.. 

Diye bağırmış gibi seyyah akını 
yerine İstanbula, görül~miş bir 
torik akını oldu. Birçoklarımız, 
dövünüp vahlandılar: 

- İste bak ! Bizde daima at var, 
meydan yok. Meydan var, at yok
tur !.. (Hele meydanlarımızın bo
) una göre olan eşekler de kalktık
tan sonra ne doğru ' ) 

D niıler torik fışkırıyor: 
TC'k bir fabrıkamız yok ! .. 
Ah, bir fabrikamız olsa ! .. 
Denildi. Fakat n gezer? Bu mil-

yonlarca balığın göz gore gore zi
yan olmaması için, nihayet, bütün 
memurlarımı?.ı, bu toriklcri res -
men yemiye davet mecburiyetin

de kaldık .. Balolarda kotyon yeri
ne torik dağıtılmadığı ne mutlu !. 

Sonra, öbür tarafta aksiliğe ba
kın: 

Trabzon havalisinde de yunus 
balıkları çok olduğu için tutmuş

lar, bu balıktan istifade için fab
rikalar yapmışlar .. 

Bu sefer ne olsa beğenirsiniz ? .. 
Gazetelerdeki son havadisi okudu-

nuzsa hayretle g5 ... üşsünüzdür 
QU. ieieı Ü 'IIabwmia yunus ba -
lığı çıkmamış! Bu sıretle yunus 

balığı işleyen fabri,plar muattal 
kalıvermişler! .. 

Şimdi fabrika m6 messillerini al

mış mı bir telaş. İktısad Vekaleti

mize müracaat ederek balık çık -
mamasının sebebinin araştılmasını 

istemişler. Şimdt bir mütehassıs 
heyet gönderilecek, balık çıkma -

masının sebebi hakkında tetkikat 
yaptırılacak .. 

Mümessillerin hayretle Vekale
t<> miıracaatinden anlaşılıyor ki, 

fabrikalar bu sene yunus balığı 
çıkmamasının fenni sebeplerini bir 

türlü anlayamamışlar. İhtimal ki 
müteha~sıs heyet te araştırıp du-

racak .. Ve korkarız ki kim bilir ne 
!enni sebepler araştırılırken en 
basit sebebi görmiye yanaşan bile 
olmıyacak. 

Bize öyle geliyor ki, bu sene yu
nus balığı çıkmamışsa, sebebi ga
yet basit: Demek bitmiştir ! 

Demek - yine aksilik bu ya ! - bu 
sefer de fenni usulde o kadar yu
nus balığı tutulmuş ki kökünü ku
rutmuşlar!!.. 

Kızılay haf ta- (Manevralarda l Irakla 
sında verilen Bulunacak Erkanı Yapılan 
müsamereler Harbiye reisleri Anlaşmalar 
Kızılay haftası münasebetile Kı- Trakyada yapılacak büyük ordu (Birinci sahifeden devam) 

zılayın kaza, nahiye ve kolları ça- manevralarında bazı devletler er- ad Ağralı, lktısad Vekili Celal Ba· 
lışmalarına devam etmektedir. kanıharbiye reislerinin de müşahit yarla Ba~dad mukarreratının neti• 

Bugün saat 15.30 da Fatih Kızıl- sıfatile hazır bulunacakları yazıl - celeri ve tatbik tarzları hakkında 
ay kaza kolunun hazırlamış olduğu mıştı. görüşmeler yapacaktır. 
bir program mucibince otomobil Irak, İran, Romanya, Yugoslav- Türk - Irak iş birliğini kolaylaş· 
ve kamyonlarla Fatihten hareket ya ve Yunan büyük erkanıharbiye tırmak içi n herşeyden önce Oiya .. 
edilecek ve Sirkecideki Kızılay reislerinin manevralarda buluna - nbekir - Cizre şimendiferinin bir· 
merkezi ziyaret edildikten sonra cakları anlaşılmıştır. Misafirleri - Jeştirilmesi icabetmektedir. 
alay iıbideye giderek çelenk koya- miz merasimle karşılanacaklar ve Büyük Millet Meclisi bu i ş ıçın 
caktır. şereflerine müteaddit ziyafetler ve- beş milyon li ra sarfına veya bona 

Küçükpazar nahiye kolu da bu- ı·ilecektir. ihracma hükumeti mezun kılmıştı. 

gün öğleden sonra Küçükpazar na- "'"'""'"'""""""""""""""'""'•'"''""""''"""''""'"''" İ kh.;:..t ve Maliye Vekilleri ara .. 
hiye merkezinde üyelerine mahsus 1 sında yapılan görüşmelerde bu me· 
olmak üzere bir müsamere vermiş- KÜÇÜK HABERLER 1 zuniyete dayanılarak hemen bu 
tir. -------------- hattın inşasına sreçilmcsi için ha-
Öğleden sonra daireler kapalı içer d e zırlık yapılmaktadır. 

olduğu için Kızılay üyeleri mahal- *Yeni yıla ait pazar ruhsatiyesi Bu konuşmalar bitip yapılacak 
Je ve ticarethanelere uğrayarak ye- almayanların yarın dükkan ve mü- işlerin programı hazırlanır hazır· 
ni azo yazmak suretile yardım top- csseseleri Belediyece kapattırıla _ lanmaz mal;ye vekili tekrar şehri. 
lamışlardır. caktır. mizc dönecektir. 

Hafta münasebetile bir çok kaza * Polis mektebinden bu yıl mc- Diğer taraftan Iraktan petrol 
ve nahivelerde de müsamereler ve- alıp mukabilinde Türk emtiası 

.J zun olanlar dün saat 17 de abideye 
rilmiştir. vermek üzere de mühim bir iktı· bir çelenk koymuşlardır. 

Kızılay Şişli nahiye şubesi tara- * Sıcaklardan Gülhane parkın- sadi anlaşma yapılmıştır. 
fından Taksim abidesinde \·e şube d Alakadarlar Türk-Irak anlaşma .. a uyuyakalan Ziya adlı birinin ce-
merkezinde fevkalfide merasim ı.·a- sının iki memleket iktısadiyatı üze-

.J bındeki parasıle ayağındaki kun -
Pılmıştır. rine çok mühim tesirler yapacağı· 

duraları sabıkalı Mehmet tarafın-
İnce bir zevkle süslenmi~ otomo- nı söylemektedirler. - dan çalınmış, Ziya Mehmedi yaka-

biller içinde, büvük bir itina ile Yakında Iraktan bir th::aret he· " hyarak mahkemeye vermiştir. 
giydirilmiş Kızılaya mensup yav- yeti gelerek, Türkiyenin i ktısadi * Muallimlerin bilgilerini art -
rularla birlikte ŞMinin vüksck kalkınması üzerinde yakından mü-

:ı- J tırmak için tertip edilen kurslarda 
sosyetesinden ve Kızılay üvelcrin- şahedelerde bulunacak ve memlc· 

.J bu ayın 12 sinde tedrisata başlana-
den bazı güzide bayanlar, baylar caktır. ketlerinc döndükleri zaman bun. 
ve nahiye hey'eti idare azası, Tak- lan t atbik etmeğe çalışacaklardır. * Sekiz temmuzda Pariste top -
sim abidesine giderek, abideye çe- !anacak Beynelmilel Sigortacılar 
lenk koymuşlardır. Birliğine, Refi Celalin başkanlığın-

Beyazıt nahiye şubesi Vezneci - da bir heyet gönderilmiştir. 
lerdeki merkezinde de üyelere mah- * Dün akşam Sirkecide ağaçlar-
sus olmak üzere bir toplantı yapıl- dan birisi devrilmiş, fakat ağaç 
mıştır. Bu nahiyenin geçen sen.e ü- tramvay direğine çarpıp kaldığı 
yelerinin miktarı 2893 e baliğ ol - için bir hadise olmamıştır. 
muştur. * Bütün otobüslerin bir teşrini-

Uzak şarktan 
Muharebe 

'ihtimali uzaklaştı! 

•••kA ·ı B , Vali vekili .·u umetçı er urgos U Bu akşam 
evvele kadar dağılmaz, kırılmaz 

cam takmaları Belediyece kararlaş
tırılmıştır. 

Dışarda 

* İngilterede Çestertovn'da bir 
madende infilak olmuş, yirmi ame
le ölmüştür. 

Moskova, 3 (A.A.) - Havas A
jansının muhabiri bildiriyor: 

Japonya sefiri Şigemitsu, Amour 
nehri hadisesinin halledilmiş oldu
ğunu beyan etmiştir. 

!lombardıman ettiler Ankaraya gidiyor 
Japon sefiri dün Litvino( ile ye

ni bir mülakat yapmıştır. Sefir ha
lihazırda Bolşoi ve Senuka adala -

(Birinci sayjadan devam) 
bir formül aranacagı anlaşılıyor. 

Maamafih İngiltere ile Fransa a
demi müdahaleye devam etmiye 
karar vermiş bulunuyorlar. Eğer 
tcklıflcri kabul edilmezse, her iki 
devlet serbestçe hareket ederek, 
münasip görecekleri bir hattı hare
keti ihtiyar edeceklerdir. 
DÜNKÜ SON MÜZAKERELER 
Londra, 3 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra aktedılen Tali Ademi Müda
hale Komitesinin ikinci içtimaında 
murahhasların mensup oldukları 

hükumetlere İngiliz - Fransız ve 
Alman - İtalyan plfınlarını tevdi ey
lemelerine karar verilmiştir. 

Tahmin edildiğine göre muhte
lif hükumetlerin bu husustaki ce
vapları gelecek hafta aktedilee<?k 
olan Tali Komitenin toplantısından 
e:vvel belli olacaktır. 

Salahiyettar mahfellcr, muhtelü 
hükumetlerin Tali Komitenin ge
lecek toplantısına takaddüm ede -
cek günler zarfında kat'i bir aka
mete mani olmak için ellerinden 
geleni yapacaklarını beyan etmekte
dirler. 

Dün öğleden sonra yapılan top
lantı esnasında yalnız İngiltere, İ
talyan - Alman planına kat'i suret
te muhalefet etmiştir. Diğer bütün 
murahhaslar İspanya'daki muha -
sım taraflar için muharip hakkı ta
nınmasının bcynelmiid ckniz ti

careti için pek tehlikeli olacağını, 
çünkü şimdi İspanxolların ellerin-

de bulunan modern sfüıhlar vasıta
sile Cebclüttarık Boğazını bilfiil 
abluka altına alabileceklerini ve 

Atlantik denizile Süveyş kanalına 

doğru Akdeniz yollarını kesebile

ceklerini beyan etmişlerdir. 

Bazı diplomatik mahfcller, İspan

ya'daki muhasım taraflara verile
cek muharip hakkının kara suları
na inhisar etmesini ve deniz kara
kolu sisteminden vazgeçilerek bu
nun yerine bütün İspanyol liman
larına kontrol ofisleri ikame edil-

mesini telkjn etmektedirler. 
HÜKÜMETÇİLER BURGOSU 
BOMBARDIMAN ETTİLER 

Salamanca, 3 (A.A.) - İki hüku
met tayyaresi, Burgos'u bombar -
ciıman etmişlerdir. 17 kişi ölmü" 
21 kişi yaralanmıştır. 
SANTANDER'E DOGRU İLERİ 

HAREKET DURDU 
Bilbao, 3 (A.A.) - Bask cephe

sindeki Havas Ajansı muhabirin -
den: 

Sahil boyunca ilerliyen asi yürü-

yük kolu merkez kıtalarının bir hi
zaya gelmesi için durmuştur. San
Pedro'dan şimali garbi istikame -
tinde yapılan harekattan maksat 
Santander-Bilbao yolunun cenu -
bundaki blltün sırtları yan ate?iinc 
almaktır. 

Navarlı kıtalar perşembe günü 
milislerin mukavemetine rağmen 
Somorostro ile Castro - Urdiales 
arasındaki sırtları ellerine gççir -
mişler ve düşmana çok zayiat ver
dirmişlcrdir. 

Amelya Erhart 
Denize düştü 

(Birinci sahifeden devam) 
yanusa düşmüştür. 

San Fransisco, 3 (A.A) - Kadın 
tayyareci Earhart, şimdiye kadar 
bulunamamıştır. 

B' ır taraftan s:ıhll muhafızları 
ta · ' yyarenın sant 20.30 dan sonra ha-

vada kalamıyacağını ve tamamile 

madeni olduğu için suyun yüzünde 

duramıyacağını söylemekte, diğer 
taraftan da tayyareyi inşa edenler 

su geçmez hazineleri sayesinde tay
yarenin batmadan daima suyun sat
hında kalabileceğini iddia etmek
tedirler. 

Honolulu deniz üssü kumandanı 
ar~ştırmalara iştirak etmesi için e~ 
mır almıştır. 

Hfılen Honolulu'da bulunan bir 
kaç torpi?o muhribile 20 kadar tay
yare ve Itasca vapuru Earhart'ı a
ramaktadırlar. 

Borsada 
Öğleye 
Kadar vaziyet 

Türk borcu üzerine bu sabah 
borsadaki muarnelelerfyine tereddiütlü 
geçmişti r. Bıına sebep Paris bor• 
sasının vazi yetidir. 

Birinci tertip Türk borcu sabah 
saat onda (15,95) de açılmış ve 
öğleyin 16,05 de kapanmış tır. 

ikinci tertip Türk borcu tahvil. 
leri üzerine fiatlar daha düşüktür. 
Bu kısım tahviller 14,87,5 de açılmış 
ve 15,10 da kapanmıştır. 

Diğer taraftan milli tah villerimiz. 
den Sivas Erzurum tahvillerine 
raibet fazlalaşmıştı r. Dün akşam, 
97 de kapanan bu t nhviller ; bugün 
daha yükselmiş ve 97,25 de kapan· 
mıştır. 

Yeni Vali ve Belediye Reis Vekili 
Şükrü dün Floryada Dahiliye Ve
kili ve Dahiliye Siyasi müsteşa -
rile konuştuktan sonra akşam geç 
vakit işe başlamıştır. Evvela vilfi
yete, sonra Belediyeye, d;;ıha sonra 
Fırkaya git"lliş, her üç da: -c ac mü
essesenin muavin ve müdürlerile 
tanışmıştır. 

Emniyeti Umumiye Müdürlü • 
ğüne ait işler için orada bir vekil 
bırakmak ve mühım işler hakkın
da direktif vermek üzere Vali ve
kili Şükrü bu akşam Ankaraya gi
decektir. 

Bay Şükrü Ankarada iki üç gün 
kadar kalacak, bu işleri bitirdikten 
sonra ailesini alarak şehrimize dö
necektir. 

---·---
Adliye Vekili 
!3ugün 
lzmire gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Adliye Vekili Saracoğlu Şük
rü bugün öğleden sonra limanımız
dan hareket eden vapurla İzmire 
hareket etmiştir. 

Saracoğlu Şükrii İzmirde üç dört 
gün kadar kalacak ve tekrar şehri
mize dönecektir. 

* Atlantık hava ticaret servisi 
tecrübelerine bugün başlanmıştır. 

A vrupadan ve Amerikadan birer 
tayyare hareket etmiştir. 

* Alman Harbiye Nazın Mare
şal Fon Blomberg Macaristandan 
Berline dönmüştür. · 

Halk Belçika 
Adliye 
Nazırını dövdü 

Brüksel 3 (A. A.) - Adliye na• 
zırı La Yeleye, Mons adliye sarayın
dan çıktıktan sonra binlerce kişi· 
nin yuha sada lara arasında araba· 
sına binmiş ve bu aralık nümayiş• 

çilerden biri nazıra bir yumruk 
vurmuştur. Bundan sonra nümayi~
çiler, nazı rı baslonlarile tehdit ede. 
rek arabasından indirmişlerdir. 

La Veleye'nin şapkası havaya 
uçmuş ve polis kuvvetlerinin mü· 
dahaleaine rağmen nazır, bir yum· 
ruk yedikten sonra kaçmağa mec· 
bur olmuştur. 

Liberallere mensup olan La Ve· 
leye, affı umumi kanununun kabulü 
esnasında hükumete müzaheret et• 
miş ol<luğu için halkın gözünden 
düşmüştür. 

rında Japon - Mançu kuvvetleri bu
lunmadığını muhatabına temin et-

miştir. Bunun üzerine Litvinof se
iıre Sovyet hükumetinin şimdi bu 

adalarda bulunan kuvvetlerle Vo -
radaki filikaların derhal geri çekil
mesi için emir \'ereceğini 'Söylemiş
tir. 

Amour hududunun tahdidi mese
lesi bilahare müuıkere edilecektir. 

Sovyetlcr sulhu samimiyetle is

tedikleri için ecnebi mahfcller A
mour hadisesinin Japonya ile Sov -

yetler Birliği arasında bir ihtilafa 
~ebebiyet vereceğine bir an inan -
mamışlardır. 

Yemiş ve seb ze 
Götüren 
Ecnebi vapurları 

İhraç edilecek taze yemiş, sebze 
\ 'e balıkların evvelô buraya geti -
rilip buradan ecnebi vapurlara 
yükletilmesi maliyet fiatını yük -
selttiği için ecnebi vapurların doğ
ruca Marmara limanlarına uğra -
malarına müsaade edilmiştir. Bu su
retle hem vakitten, hem fiattan ka
zanç elde edilmiş olacaktır. 

ıl'--~-aba_h_ve_ak_şa_m_b_aş_m~_arr_irle_ri _n_e _ya_zı_yor_ıar __ ? 1 
cumhuriyet 

TUr k iye • So vyetler 
dostluğu 

Sovyetlerle dostluğumuz ilk za
manlarda olduğu gibi bugün de ay
ni kuvvetle ve belki mütezayit bir 
kudretle devam ediyor. Yeni Tür -
kiye ile yeni Rusyanın dünkü, bu
günkü ve yarınki münasebetleri -
nin ifadesi budur. 

Sovyetler - Türkiye dostluğu her 
hangi bir muahcdenin münakaşa 
edilmiş şartlarından değil, belki hiç 

bir münakaşaya sığmıyan hadise
lerin derinliklerinden doğmuştur. 
Onun için hiç bir muahede hüküm-

lerile kıyas olunamıyacak kadar 
kuvvetlidir. 

Kurun 
Moskovaya yapllan çifte 

s eyahat 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bu

gün Moskovaya hareket ediyor. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A -
ı·asla .Moskovacla buluşacaklar. Av-

rupa diplomatlarının uçan bulut • 

lardan nem kaptığı böyle bir za -
manda, Ankaralı iki mühim siyasi 

~ahsiyetin Moskov.ada bulunması 

her tarafta: cAcabn ne oluyor? Bu 
seyahat ne içino tarz.ında bir ta-

kım sualler sorulmasını mucip ola
caktır. 

Derhal ilave edelim ki, bu işde 

Türk - Sovyet dostluğunun en sa
mimi bir şekilde teyidinden başka 
merak edilecek bir şey yoktur. 

Tan -Moskova ziyareti 
Dahiliye Vekilimizle Hariciye 

Vekilimiz ayın 12 sinde Moskova-

da l>uluşacaklar. Bir hariciye veki
linin dost memleketleri ziyareti 

normaldir. Fakat Şükrü Kayanın 
da bu seyahate iştirak etmesi her 
tarafta dikkati davet etmekten hali 
kalmıyacaktır. 

Türk harici siyaseti daima açık 
prensiplere göre yürüdüğü için, 

Dahiliye Vekilinin seyahatinde ma-

na arayan bir sualin gizli, kapaklı 

bir cevabı olamaz. Moskova ziya

l'ctine sadece Türk - Sovyet dost -

luğunun kuvvetli bir •tezahürü gö
zile bakmak Hizımdır. 

Son Posta 

iki vekllimlzin Moskova 
seyahati 

Doktor Aras ve Şükrü Kaya, 
Yeni Türkiyenin bu iki mühim si· 
yasi çehresi Moskovaca çok iyi 

tanınmış devlet adamlarıdır. Tür
kiyenin iki devlet müme:ıısili, aynı 

:zamanda inkılAbın ruh ve fikrinin 
iki mümessili birden Moskovay4 

[gidiyorlar. 

Türkiye ile Sovyctler birliği ara· 
sında tarihi dostluk, Cumhuriyet 
Türkiyesinin en eski dostlukların. 
dan biri ve hatta bir incisidir. Tür· 
k iyenin yeni dostluk ları iı;e eskile
r ini nef f eden bir sistem değildir. 
Nitekim y anlış görenler de bu r ö .. 
rüşlerini değişlirme.)'e mecbur ol. 
dul ar. 

-oış-----1 1 SiYASA ,,, 

Üç hedef e:ı 
d sıınun General Franko or u ' tftleğe 

güvendiği unsurlarını dahi er~jlbB' 
razı olarak, son bir gayretle !;itt'ldl 
o'yu ele geçirdikten sonra, ~.arııll 
Saniander'i de alarak, !spa:~ ceP
b ükümetçiler elinde kalmış · ıJeınelt 
hesini kendisine göre tenıı gôre• 
istiyor. Anlaşılan maksadın~de \'e 

Santander'den sonra :Madrı çc .. • • 
· •va ayni zamanda da Almerıa • 

rilecektir. . b'r defB 
Franko erkanı harbiyesı ı dı.ığıJ 

hükumet merkezinin bulun daıcl 
. . . ıarasın 

Valansıya lle Madrıt :r.1ııtı-
münakaleyi kesmek istiyor. 

1 
t~ 

sur Madrid bir defa aç kaldı rn ' 
1imi kolaylaşacaktır. . tarııııtl 

İtalyan Mareşalı Bodoglıo 
11 

bil 
dan tanzim edildiği söylen\ bit 
pl§n tatbik mevkiinc gcçlllı 
haldedir. . ordil 

ı · bır Çok geçmeden kuvvet 1 rrılt' 
da Almeria istikametind~ taai$,:ıs
geçecektir. Şimdiden kesıf m 
ta hazırlıklara başlanmıştır, . bit' 

Santander şimdi cehcnnc~~ rıll' 
manzara arzctmektcdir. 600.0 di' !l 

fusu olan bu şehre mütertı!l · r· 
A ııecı 

gönderilen yaralılar ve mu .
1 

.0'1ıı 
le bu şehrin nüfusu bir mı ~ Jl ıı 
geçmiştir. Buradaki sivil nb~Jldt;!I 
harp badiresinin tehJikc~er~esl"' 
uzak bulundurulması da bır 
ledir. ıııil· 

Son harekatta Faslı kıtala: ıeJııl 
l . . 1 .. .. l d' Bu :ıtı um ış er gorınuş er ır. urelt· 
sıcak bilmiyen insanlardan m ııı· 
kcptir. Onun içindir ki Fra~~ohir.e 
şa bırakmadan bu işi kendı c 
halletmek sevdasındadır. fte de 

Acaba Franko bu üç hede sııllıll 
muvaffak olursa, Avrupa . ., 
kazanacak mı, kı:ıybedecek Jllı· 

Nazik mesele! 
11

, 
Ahmet~· .......... ....... ,..u 

o;hm;·~~v;kili 
Bugün . 
Moskovaya gitti 

(Birinci sahifeden dcı-a~~ıı d:ı 
Bu itibarla dostumuz RuSY~ 1'ı~· 

bu defaki ziyarete ayrıca hır 
met verilmektedir. blJ' 

Dahiliye Vekili Şükrü J{ayn rıb· 
gün saat on üçe on kala G~lata 
tımına gelmiştir. . de re-

Kendisine Rusya scyahatın 
1 

be' 
fakat edecek olan Parti .Gc~oı.to! 
yetinden Saylav Rahmı, ıırı:ı· 
Şükrü Ozan ve Hariciye mcm ıcell 
rından Nizamettin de rıhtınıda 
dilerinc iltihak etmislerdir. d şJııf· 

Dahiliye Vekili ve Ark~. 8 ,rıılİ 
rıhtımda Vali Vekili ŞükrU, ıı,, 111· 
muavini \'e ,belediye reis mtı şetı· 
leri, Dahiliye Siyasi Müsteşarı. b:I' 
rimizde bulunan saylavlardart ., • 
zılarile dostları tarafından 

}lar .. 

retli surette uğurlanmıştır. ·er• 
B ~·a' Reisicumhur namına _ 8~8ricİ' 

leri, Başvekil ismet lnönu, r.ıerıı:• 
ye Vekaleti ve:kili Nu~ıa\ ıe''st 
menci o~lu ve diğer bırço elfflW 
Şükrü Kayayı uğurlamağa g 
krdi~ 1~,~~ Vapur kalabalık halkın 8 

arasında limandan ayrılmıştı r. url" 

D h ·ı· V k'I' . bu ,,a.p a ı ıye e ı ımız 0r:ı· 

doğruca Köstenceye gidecek. ı ftO' 
dan Bükrcşe geçecek, dostum~., j\:İ 

b. \•C\'' 
manyanın merkezinde ır ğeçc • 
gün kaldıktan sonra Praga ı.ut· 

dCCe" 
cek, oradan Moskovaya gı ]t'Uerİ' 

Dahiliye ve Hariciye. Ve ~eş gıııı· 
mizin Rusya S<.'yahatlerı on. JlCll~ 
den fazla siırccek, kendilerı 0 

dÔ' 
aya 

Ağustosun başlarında bur 
neceklerd i r. 

Sıcaktan sonra 
Yag"mur bii· 

ıdar 
Şchrımizde bunaltıcı sıca iJ'etl 

tün şiddetile devam etmekte 50Jlrıı 
dün akşam saat 21,30 aıın ısıJldııJl 

yar ·r 
yağmur başlamış, gece ·nıerııiştı · 
sonra hava nisbeten ser~ vaı11 et· 
Yağmur sabahleyin de .;·ye ıc~· 

mişse de bugün saat on ı 1 
c; rııill' 

dar yağan yağmur ancak be;ın p!l' 
metreyi bulmuştur. Bu itibll ){tıd:ıt 
raret bu sabah 23 dereceye soll' 
d - .. ğü. h ld t on birdcll ·r uştu a e saa .. cJnıiştı · , 
ra yine 25 dereceye yukS dalın fllı• 

Hararetin 14 ten sonraJdtlğtı JtD 
la yükselmiye istidad ı 0 ·~c1.·d'· 

·1rrıc~· J ' sathaneden haber verı J{ıısıı11 
Dünkü sıcak yüzünde~ sı:ınd:ıJltl 

· ·sı • paşalı ve Vasıl adlı bırı·ınrın te c; 

Cibaliye geçerken, sıcak tutııltJl~: 
sirinden ani bir buhrana ,, aell 

dere~ ~~ 
ve muvazenesini kaybc v nsili 1' , 
ze düşmüştür. Sandalcı cıe ı11~ 
tarmıya çok çalışmış ?seboğ~tJl 
vaf fak olamamış, vasıl 
tur. 
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r-------~-----------------------·----~---r_--------11 KURAKLIK .. .. . ı . . J! 
unu~ mese e~ı. .. Bazı mahsullerimiz yağ-

8eledıye karasıneklerle mu- mursuzlukfan müteessir 
ele için hazırlıklar yapıyo 

Karasinek nerelerde fazta? 
Tütün ve üzüm mahsulümüz tah

minden daha az olacak 
1 H ..azitan ayı piyasasına ait vaziyet bakkmda alakalı makamlar rapor-" k b k J !1.arıını !hazırlamıya başlamı~lardır. f\Qrasineklerin mikropları nakletme Q fmtna·Qn Mayıs ayında yağan mebzul ve faydalı yağmurlar; bu yıl mahsul 
ırekoltesinin yüksek olacağını ümit ~tirmi~ti. Fakat !Haziran ayının ı..·ağ-

f eh/ik eli olduğu tesbil edildi =u:~"." havalann bau mıniakalarda kurak gibnosı bu ü~t-
llrasinekL.orle mücadele için Sıncklcr oldukları yerlerde der- delere zarar <&•ermeden, :fakat sür- !Kurakhktan en ziyade it.ütünün müteessir olduğu tahmin edilmekte-

. tapılan tetkik~er bitmiştir. Be- hal çiftle~erek :8'irfeler lıastl eden :felerıi imha eden kimyevi madde- rlir. Y.ağmursuiluk, ibilhassa Ege mmtııkasındaki b~ mıntakalanr.a da 
~dıye, İstanbulda karasineklerin bir mahluktur k i, bu sürjeler tam lerle tathir olunacaktır. tesir ettiğinden ır:ekolte nncak ~O ıbin :tonu bulabilecektir. Hazirau aym-
ı,,0. ltünd<:n imhası irin fenni ted - b Mücadeleye ne suretle ıbaşlana - d<ıki yağmursuzluk 3•alnız zahireler açin müsait telakki ctiilmi,.c;tir. Çün-
"'1' s ycdı gün sonra mikrop taşına ile-
t .~r€ başvuracaktır. Ancak, siv- cağı haklkında bir :talimatname ya- .kü yağmurlar, harımanlarıl ıs1a11p mahsulü sarartmak suretile daha bü-

[Halk F ilozofu J 
d iyor ki : 

. -
Harp, şarktan 
Kopabilir mi? 

Bir hakik::ı.ti öğrcnmış olmak için 
diplomat olmıya lüzum yok. O ha
kikat şudur: 

A\'rupada harp olamaz! 
Nazariye ı~ söylcr&e söylesin. 

Tecrübe bun~ isbnt etmiştir: Son 
seneler Avrupada harbi icabetti ·e
cek akla iher ne dch.c;ette sebep ge
lebılirse hepsi olmus, hı:ırp olma
mıştır. o!amnlllJ.Ştır. Hele İngiltere
nin korkunç sil5hlanmasından son
ra en aşağı 10 sene harp ihtımali 
muhakkak A\.Tupa üzerinden kalk
mış bulunuyor! 

Halbuki dün5ada harbi jmal e
den, yani mutlaka harp olması için 
çal1.ı.c;ınaya mahküm muazzam bir 
mekanizma bir taraf tan işlemıye 
devam etmektedir, edecektir. ~ekıe~ -olduğu gibi, karasinek- cek birer haşere haline gelmekte- pılmaktadır. '.ralimatname ısıhhat yük zararlar :verebilir:di. 

l~~ b:r yılda imhası imkansızdu-. dir. ve IBelediye memurları tarafından Gerek ev:&af. ger.ek ımik:f.ar itibarile bi1iunum hububat ve bilhassa 
::. le, her ·yill tekrarlanmak Belediye, ~plüklerin yirmi .dört birilikte yapılmaktadır. Mücadeleye ıbuğday, arpa ımemnuni}'-et aici bir !,\:aziy:et göstermektedir. 

J Şimdi Rus - Japon hadiscler.i bir-
denbire dünyanın korkulu gözlerini 
Şarka çevirdi: Acaba harp oradan 
mı kopacak? 

~re beş EP..ne sürecektir. saat geçmeden kimyevi maddeler bu ayın on !beşinden önce ba_şla- nımıııııııım1111muımuııttıwm1ttı_ı .............. -... .. -.-nnt11HllWfflltHWııtAhRtlWllftlUUmHt&Ammwuuww 
~i~ • :karasinclderıe yapa - ne kapatıldığını, binaenaleyh bu- nacaktır. Kıymetli Beynelmilel 
gı tniicadelcde het"ICl>yden önce ralal1daki sür.lelerin bu suretle ıi.rn- S1ca:klarm siddetlenmesi üzeri-

~ev! madde1eri;-bu sinek . ha edildiğini özönüne :alar.a'k fil - ne ıson zamanİarda Şişli, Ni§anta,_<;ı Ev.rıakr pahalıya Eczacılar 
ll -_, ,, .. ,~.L' ed ......:_ nek1erin, daha 'Ziyade gıda madde- civarında ylne karasinekler görül-\' 'SUn.ecıerlııi iı.ıuı. ecel\.~u. 

ctpılan «":tkik1ere göre karasi- ]eri satan dükkanlardan çoğaldığı meye başlanm~cutır. Gegen seneki Satanlar var Kon ar esi 
bilhassa kasap, tavu"'kçu, iş- kana:ıtindedır. çöp meselesllıde, şehre hücum e - o ' 

l l heci, ~et'Ci, yemişçi dültkan- Bu itibarla mücadele bu esas ü- den arasine'k.1erden bir kısmının 
~t'lle !ağam menfederinde bulun- zerinden yapılacak ve gıda mad - he.nilz ~r.i tetketmedilderi ;görül-

~dır. deleri iiatan dükkiınl.~ar..;.;,_ıb;;.u;;..,;.;ma_d_-_.;.m;,;;;ekt~efil;;;;;;;;:·.:.:r-~---------:ı 

'<oniisyonculardan na- Bügükadada 
Sil vergi allnacak? Su 

~ Aranıyor 
l\endi namlarına iş ın.ören ko- - -

6 ' Bir firma tetklk•ta 
"ıis goncular tüccar addedilecek b••'"' l\ ~ .6UTEtile !b.ay.a:tm.ı tanınan kimrelerden ınasıl v.ergJ alı- Büyükadada arteziyen suretile 

ınile<lğı ib;;ı'ldrnnda ~e V.ekfiletmce yeni bir lkanır ~tir. su tesisatı yapılması kararlaş'tırıl-
tr: \7~ lkarııra 85re; evtl'ela !komisyoncunun ge:tirdi_ği malları \kendi mıştı. /Bakırıköy ,,e lıavalisinae nr-
'İ!JJtiyeme ıge~ ıgeplımedi,ği m:am'lacaktxr. tcziyen tesisatı yapmayı deruhte 

ke lrroınisy.oncular 1bu mallan hndi miilkiy-e11erıine ıgeçirdılderıi '!l.'e;r.a eden firma Büyükadada tetkiklere 
ti!~ :nam 11."":e hesabına .aldilrumı malı 'Ea1tik arı tn'kdlııde incir addedile - başlamıştır. 

ı-c ana göre ·er~y.e tabi tırtnlnca.klardır. 
ili ~Oll:isyon ~ ımuamele yapmı ticaret ve fabrika mümessilleııi- Şimdi Büyükadanın hangi kı • 
~ tı J'~ Şerin konüsyoncıihik mu. ~ mümesSillik mi olduğu sımlarında su bulunabileceği 'Ve 

anılacaktır. nerede tesisat kurulabileceği hak -
iht İthalat, ihracat ve beyne1mil~l n~'ldiyat komisyoncu1arı, iflıaUi.t ve kında arziyat ilmi noktasından e-
~Clcat nıuameıatını bizzat kendi nam \.'e hesaplarına yaptıkları "takdirde tüdler y.apı1maktadır. 
!erdir ~Yılacaklar, bll§kası namına yaparlarsa komisyoncu addedilecek - Belediye, ge1ecek yaz mevSimin-

\.ı den önce Büyükadaya arteziyen 
~ 1 Ünhasıran Türkiye is:inde nakli~e ıişi yapanlara ıbcynelmiie1 nakli- suyu :ı:•erılmesini arnrla~ırmış 
~Oznisyoncusu denilemiyecektir. Bce 5ç nevi 'komisyonculuk işinden 'Olduğundan hazırlık ve ameliyat 
dE!tl :komisyonculuk işleri yapanların beyanname vermeyi istilzam e- ıbu esas gözönünde bulundurularak 
~Clksa, bunlnr beyannameyl iibi tutulmıyacaklardır. yapılacaktır. 

Devrilen lcra daireleri Hü.v-ig_e_t __ 
4ğaçlar Kolaglıklar Varak.ası itizım 
llozinenin Gösterecek Olan yerler 

~nız. ben bütün bwlları dii§Un
~asabım büsbütün bozu1uyor. 
~ arap saçına dönüyor, ne ya
l~ IDnu, bir türlü kestiremiyor, 
~ e &aplandığım fikir batağından 
~aya çalıştıkça bütün bütün ba-
~~. 

~~gariptir ki, bütün bu heyecan, 
~1 • en(tişe içinde daha çok bu
~1.t ~~a birden ağlamaya ba.Jladım. 
~C>r ~r sinir buhranı idi. Hem ağlı-

, ııern: 

~~ahım sen bana rahat yüzü 
\ı~ iyecek misin, nedir bu çck-

h. Çile? 
d,:'1;y-e •· ~a soyleniyordum. Göz yaşı 
~ ~ok kederi yur derler. Ağla
b~ lf ana da biraz iyi geldi, gali
bi~~ lÇkırıklarım dindikt"n sonra 
~~ :ırıldım, rahatladım ve .. kara-

erdim: 

Etem iz~ t BenJca 

- Gidip onu göreceğım! 
Bu karara verirken hem içimde 

bir merhamet hissinin ~er bu1du
ğunu, ihem de ona .kar~ı hislerimde 
bir zaaf belird~ini ve: 

- O ölmesin .. 
Diyen bir çırpıntının yer ve iz 

buld~unu duyuyordum. 
Bunun .sebebini tayin edebil • 

mem çok güçtü. Niçin: 
- O ölmesin! •. 

Diyordum?. Onu tahteşşuur.um
da kuvvetlenen bir hisle seviyor
dum da ıfarkında mı değildim. Yok-

sa lhissimck y~rleşen bir inancı 
mantığıma izhar etmekten mi çe
kiniyordum? .. 

Saate baktım. Biri çeyrek geçi -
yordu. 

- Hemen i itiem mi? .. 
D iye düşündüm. Fakat, nereye gi-

Bunlar hakkında laki· 
bat ;wapılıyor 

'Son ~n1erae şE!brin :bazı 'Yerle
rindeki tütüncülerin kıymetli ev
rakı, kıymetinden fazlaya satmak
ta oldukları göriilmü~ ve ~eyfiye1 
Ma1iye Vekaletine şikilye't edil -
ırniştir. 

Dün Vekaletten Defterdarlığa 

bildirilen bir emirle bu gibi bayi
lerin hemen tesbit edilmesi ::t"e lbu 
adamlar.ın, kıymetli e\Takı asli ve 
muayyen 'kıy.metinden fazla bedel 
ile satmaları hem vatandaşların 

kanuni miktardan fazla resim öde
meler.ini, hem de bavilerin b u va
sıta ile kendilerine gayrimeşru bir 
menfaat temin etmelerini intac e
deceğinden bu halin kat'iyyen ter
vic edilcmiyeceği bildirilmiştir. 

Bir aile vatandaş
hğa kabut edildi 
~312 İstanbul doğumlularmdan 

ıolap evvelce v~ bei kaşilik ailesile 
Türk y'ltandaşlığından ıskat edil -

,u~ 
mis olan Nesim kızı Vida hakkın-
dakj hu J1ükü.m ıkaldırılmış ve bu 
aile hakkında vatandaş muamelesi 
yapılması Viliıyete bildirilmiştir. 

Konsrere biz de iştirak 
edlroruz 

Gelecek ay, Kopenbag'da alelü
mum hükfımetlerin iştirakile bey
nelmilel eczacılar kongresi topln
ınacaktır. Bu münasebetle ibeynel-

milel eczacılık federasyonu tara~ 
fmdan Timk :famıakolog'lar birli-

ğine yazılan bir mektupla Türk ec
zactlan ıda on,greye :resmen ıda'\."et 
edilınlştir. 

Bu mektupta, dünyanın her ta
ratından kongreye gelecek murah-

t 

haslara \'e re.fi kalarına bütün şi -
mendiferlerde azami tenr.iltıt ya
pılacağı da bildirilmiştir. 

Dünya eczacıları içtimaı, ağus

tosun 26 ncı günü saat on beşte 
baŞlayacak ve 30 ağustosa kadar 
devam edecektir. 

Kongrede, bütün eczacıılar al'.a
ısmda mesleki ırabıt-aiar tesisi ve 
beynelmilel müstahzarlar gibi 

ırne\TZUlar üzerinde esaslı görüş -
meler yapılacaktır. 

Sultannhmet Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimlirin~n: 

Davacı Fatma Hasene taraifm -
dan lleşiktaşta Serenoebey yoku -
şunda Çitlembik sokak 16 No. lu 
hanenin birinci katında müstcci -
:rıen sakin Fatma aleyhine açılan 

Diplomasi ve teknik bakımm -
dan bu ihtimali muhakeme etmi
ye lüzum bile yok. 

V:a:kıa şarkta harp edebilecek an
cak iki devlet var. Bunu bütün dün
ya lbiliy.or: Japonya \•e Sovyet Rus
yo. 

Fakat, d~l diplomasi veya ıtek
nik cihetinden, yalnız manbk ba -
kımından böyle bir harbe imkan 
yoktur. 

Zira: 

J aponya sık adalar iistüne çık -

mıi bir devlettir. So\"}"et ihava hü -

cumları bütün Japonyayı cayır ca

yır yakabilir. Buna mukabil Ja -

ponya Sibetyada baştan başa ya -

kacak odun bile bulamaz! 
Binaenaleyh dünyanın hiç bir 

zaman, şarkta böyle bir cinnet ~ör
nrlyeceğinden emin olabiliriz! 

Halk Filozofu 

Üsküdardaki 
Müsamereler 

Kızılııy haf tası münasebetile 
Üsküdar Kızılay şubesi tarafından 
Kızıla~ timsali, Üsküdarm her ta
ırafında dolaştırılacaktır. 

4/7 /937 pazar günü öğleden son
ra saat 14 te Doğancılar parkında 
bir tören )·apılacaktır. Gece Halk
c-..i salonunda bir müsamere veri· 
rocek, şiirler okunacak, .söylev'.ler 
verilecektir. 
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HiKAYE 
15 GDnlDk izin 

Q gün bizim patron sağ tarafın
dan kalkmış olacaktı. Çünkü 

çok neş'eliydi. Arkadaşlara iltifa-
tını esirgemiyordu. Bu fırsatı ka
çırmak budalalık olacaktı. 

Kapıyı vurdum. Odasına girdim. 
Patron, mükellef yazıhanesinin ba
şında bazı evrakı imzalamakla meş
guldü: Yerlere kadar eğilerek se
lamladım. Ve: 

- Bir maruzatım var efendim, 
dedim .. 
Kaşlarını çattı. Yüzüme bakmı

yarak: 

- Ne var? dedi.. 
Yutkundum. Maruzatım iyi kar

şılanmıyacak mı idi, acaba? 

-~fendim, diye söze başladım, 

mallımu fıliniz olan küçük bir hi
kaye ile sözüme başlamak istiyo
rum. Fakat sabır buyurarak bende
nizi dinlerseniz, minnettar olurum .. 
. Patronun yüzünde her zamanki 
cali tebessüm dolaştı: 

-Söyle bakalım, dedi.. 
Bu sözlerden cesaret almıştım. 

,...cketimin yakalarını iki elimle 

·c.e~ 
miye verilerek iki ay mc:ttn ııa 
dilmesi •. 

' d"reı.tıır 
Bu cevabı alan umumı 1

. ıtı· 
hayret içinde kalır. Sinirlenır, k • 
zar, hatta - huzurunuzdan uza. e 

kE'till 
küfreder. Patronun bu hare ·aP-
bir mana vermeez. Fakat, ne ) f 

. i ıı· 

sın? .. Nihayet patron .. eınrını k 
dan başka, yapılacak bir şrY yo ... 

Iı'.ı!llu· 
İşte bay patron, esasen ına 'ı"'· 

l blf .. 
nuz olan bu meşhur fıkranıı dJ 
ci kısmı bu kadar .. ikinci kıs.ıtıı 
hulasatan şöyledir: Ol. 

Hörst hatıratında der ki: '.o btir. 
muharrir mühim bir şahsıye•da· 
Umumi direktör ıse iyi bir ~ 0 

11 
• 

mı, bir psikolog değildir. B~mı.aıı 
Jıarrir tembel değil, biUi.kis çalı§ kat, 
ve ııazifesirıe çok bağlıdır. F: bir 
uzun zaman yonılm~ş ve artık i1'' 
bıkkınlık gelmiştir. Üç maa§lı. bir 
ramiye, iki ay izin, onu yeııı W 
hayata kavuşturdu. Hakikaten.: a
nini bitirip vazifesine dörıdiibU \ 
kit, o eskisinden çok daha erıef_1~ 11' n ıçt , 
faal ve çalışkandı. Bir pcıtro ef1' 

i§çi haleti ruhiyesini bilmek eız 

bi'nin sarhoşluğu var.. · 
Musoliniye göre, İtalyanlar İspanyada dövüşmüşler, 

harp etmişler, muzaffer 
olmuşlar, şan ve şeref kazanmışlar 

çeKtım. Gôbeğimın üstuncıe kolları

mı kavuşturdum. Anlatmağa baş

ladım: 

.. , 
ve mühim bir meseledir>. 

Asya işleri gittikçe sarpa sanyor, ademi müdahale muvaffak olamıyor mu?. - Efendim, malumu alileridir 

~nlatacağım hikaye bitmişti. ~ 
niş bir nefes aldım. Mendilimle Y t .. 

zümün terlerini sildim. Bizim P8 t 
ron başını önüne eğrniş, bir kBğı 
üzerinde sabit bir noktaya bakıY0:~ 
du. Odanın içini derin bir sessizli 

A vam Kamarasında Başvekil Ne
vil Çemberlaynin söylediği söz

ler Avrupa, Amerika gazetelerinde 
muhtelif dedikodulara yol açtı. İs
panya hükumetinin sahillerinde 
müşterek bir nümayiş yapmak içın 
Almanların, İtalyanların ısrarı kar
şısında İngiltere ve Fransanın bu
na taraftar görünmiyerek ona gö
re cevap vermiş olmaları Berlın ve 
Romayı llK'mnun etmedi. 

İngiliz Başvcldlinin sözlerindeki 
esas şudur: 

İspanyada devam eden dahili 
muharebe Avrupa devletleri ara -
sında bir muharebeye yol açma -

malı, İspanya hudutları içinde kal
malı. Bu esastan hareket cdılcrek 
İngiliz Başvekili anlattı ki, İspan
ya topraklarına kimse sahip çıka -
maz. İngiltere olsun, Fransa olsun 
buna rnzı olamazlar. Harp çıkma -
sını istemiyor. 

İngilterede pazar günleri çıkan 

Sandey Ekspres gazetesi bugi.ınkü 
İngiliz.siyasetinin hedeflerini an -
latırken diyor ki: 

cingiliz siyasetinin bugünkü he
defleri şunlardır: 1 - İspanya me-

. ki, Amerikan gazetecileri arasında 
. 1 k K f t ~arı nmniyet altına alınacaktır. Al-selesile alakadar bütün milletler Imparator u on eransının op - ~ "' " Hörst zenginliği, yüzlerce gaze -

arasında bir anlaşma temin ederek }anması münasebetile Londraya manya bu suretle Fransaya, Bel • tenin sahibi ve gazetecilik kralı 
qdemi müdahale siyasetini bir ha- gelmiş olan dominyonlar başvekil- çikaya taarruz etmiyeceğini taah • unvanile meşhur bir zattır. Bu zat, 
kikat haline getırmek; 2 - Alınan- !erinin fikirleri, Londra hükumeti hüt edecektir. bir tarihte, tetkik seyahati için Av-
yanın tekrar Mılletler Cemiyetine üzerinde mı.iessır olmuştur. İngil- Buna mukabil Alman toprakları- rupaya gelir .. aylar süren ou seya- Asıl mevzua, sadede geırnek ı~: 
gırmeslnl. temı· n etmek. Almanya tereye düşman olabilecek bir ta- nın da her türlü taarruz ihtimalle- h t d · ı · · kt d 1 yarli" a esnasın a, ış erını uza an a- .zımdı. Bütün cesaretimi top ı 
Mılletler Ccmıyetine girmeli ve kım Avrupa milletlerile hoş geçi - rinden korunması için bir misak 

daha akdini, İngiltere çok düşün _ hi takip etmekten geri durmaz.. söze başladım: 
yaln!z başına olarak takip ettig· i ik- nerek sulhu devam ettırmek, do - G" 1 d b" .. H" t A 'k 5airfl 

mektedir. İşte İngiltere, Avrupa sul- un er en ır gun ors ' merı a- - Efendim, sebkat eden rne 'f 
tısadi siynsetl bırakmalı minyonların ileri sürdüğü başlıca d b' t 1 f 1 T ı f .. d epe t hu için bunları yapmıya çalışacak- an ır e gra a ır. e gra • muşa- manzuru alinizdir. Havalar a 

3 - Ademi tecavuz misakları ak- esas olmuştur. Onun için şimdi n- rünileyhin gazetelerinden birinin on beş 
t d'l r Al G giltere ispanyadaki dahili harbin tır. ce ısındı. Bendenize eğer ...,1' 
e ı me ı: mnnya 'arp devlet - Diğer taraftan yine pazar günle- umum direktörü tarafından gönde- günlük bir mezuniyet ıutfedC'-"" 

lerile havai ademi tecavüz mısak- bir gün olup bır Avrupa muhart! - rilmektedir. Meali ise hülfısatan şu t ysP-
ları akdc·tmelıdir. besi halıni almaması içın uğraşmı- ri çıkan Sandey Dispaç gazetesi de olursanız, hem biraz istiraha 

İspanya meselesinde İngilterenin yoldadır: · e ye:-
4 - Beynelmılel ıktısadi bir ya karar vermiştir. cFilan gazetenin. bmmu1ıarriri mış olur, hem de, miiessescnız iıe 

bugün almış olduğu vaziyetin şu ''-' · .. · ı d d gıızctcrtı 
konferans toplanmalı: Bu sayede İngi.Jtere sulhu muhafaza için ica- bay filan i~lerinde, son zamanlarda nı enerJı ı e av et e er, . dC-

olduğunu söylüyor: )' daha müfit olurum, kanaatın 
bcynelmılcl tıcaret ışlcrı düzele - beden her -türlü teşebbüs ve faali- cİngiliz siyaseti bir taraftan Al- müthiş bir tekasül, ihmal ve dik-
ceği gibi .. Harbin iktısadi sebepleri:. yeti gostcrmekten gerı kalmıya - man ve İtalyan noktai nnzarlarını, katsizlik göstermektedir. Vazifesi- yim.. trO" 
ortadan kaldırılmalı. caktır. - ne nihayet verilmesi hususunda Söziim bitmişti. Dikkatle pad"ılec. 

diğer taraHan da Fransız noktai 0 Jd " 
Bnldvın hukumelı. bırakarak çe- İngiltere, Fransa ve Belçika ara- emir ve irade ol bapta cf endimiz nun yüzüne bakıyordum. c . ,,.,. 

nazarını uzlaştırmak esasına göre- d :kı ,.. .. 
kıldığı zaman Maliye Nazırı Çcm- sında bugün tam bır anlaşma var - t 1ıazrctlerinindir». miş, kaşlarını çatmış, elin c nfl dir. ngiltere şunları teklif etmekte- F rıtı"' 
?erlayn kabine rıyasetine gelince, dır. Bu i.ıç devlet icabında biribır- dir: 1 _ İspanvada bulunup ordu Hörst, okuduğu bu satırlar üze- lemi milsaya vuruyordu. eba1tıı· 
1 · ı · · " beklemek ne zor .. Yine önüne ngı ız sıyasetınde faal bir rol oy- terine yardım edeceklerdir İngil- işlerini gören bütün yabancı cgönül- rinde düşünür. Mevzuu bahsedilen 
namak istiycocği söylenmtşti. Şu tere şimdi Almanyayı da böyle bir ıu. !eri çekmek, 2 _Propagandacı başmuharrir, en kıymetli, zeki, ça- rak ağır ağır konuştu: J<İı 
son zamanlarda hakikaten yeni ffoş- anlaşmaya iştırak cttırerek bır mi- ve saıre suretile İspanyaya girmiş lışkan, meşhur elemanlarından bi- - Söylemcği zait buluruın ri· 
vekılin şayanı dikkat bir faaliyet sak yapmak ıstiyor. Bu takdirde in- diğer yabancı gönüllüleri İspanya - ridir. Fakat şimdi? .. Ne karar ver- bay Reşat Feyzi, ne burası A!Tl:rİ" 
sarfederek harici meselelerde rle giltere Fransa ve Belçika ıle Al- dan çıkarmak.• meli? .. Umum direktöre şu telgrafı ka, ne ben Hörst, ne de sen Aıtı 91 .. 
fikrı· nı· s·· 1 k f l k · cevaben yollar: kalı gazetecı· .. r·stedı·g·ı·n ~yi ınilııi ..... • oy eme ırsat arını nçır- manya arasında bir ademi tecavüz Diğer bir Ingiliz gazetesi de şöy- r , •. 

mayışı gözden kaçmamaktadır. Kra- misakı vücude getirilecektir. Bu mi- le diyor: cMevzuu bahs başmuharrir fi • esef yapacak vaziyette değ l 

kaplamıştı. 

lın tac gıymesı ve so r d ı· ·ı k '1 F B 1 'k k (D 6 z • b .. · b t. d 'k ·a ( De··mı 6 zncı sa11Jod•' n a a ngı ı1. sa ı e ransa, e çı anın topra - ef•nmı ncr sc Qf ıda) an aya uç maaş nıs e ın e ı ı - ... 

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~·~~~~~~~~~~~~~~~ 
Edebi Roman No : 45 trol memuruno bır şeyler söyledi

ler. Memur (herkesi rahatsız edi -
yorsunuz.) diye çocukları çıkardı. 

Vapur da kalkmıştı. İki dakika son
ra solda Ayaspaşa sırtları göründü. 

damın resmini niçin buraya bas -
mışlar, sinema artisti mi ne? 

kıyor. Arabacı bir kaç defa yan dö
nüp kendisine bakıyor. Dayanamı
yor, çekingen, fakat saygılı bir ses
le yavaşça söylüyor: 

p<ışafondi biraz rahatsız da. ., 
ınU· 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

boş başa, bir gazeteye bakıyorlar
dı. İçlerinden bir tanesi yüksek ses
le okuyordu. Mavişe baktılar. U
zaktan tanıyorlardı. İrkildiler, yer
lerine geçtiler ve sustular. Arala
rında kendilerinin anladığı bir iki 
göz işareti dolaştı. Benzi uçuk, 
gözlerinin etrafı morarmış, halsiz 
Maviş bunların farkında olmadan 

, bir kenara oturdu. Hiç bir şey dü
şünemiyordu. Yalnız yüzünün sarı
lığını, halsizliğini babasından nasıl 

saklıyabilecckti. Vapur büfecisi 
~atlak sesile dolaşmıya başladı: 

- Nane şeker! Limonata, gazoz! 
Küçük gazete satıcıları avaz avaz 

haykırıyorlardı: 

- Yazıyor! Anzavur paşanın mu
harebesini yazıyor. 

- Yazıyor. Ali Kemalin Mustafa 
Kemale hücumunu yazıyor. 

- İzmiri yazıyor. Ankarayı ya -
zıyor. Halife ordusu on bin milli -
ciyi esir aldı, hepsini yazıyor. İk
dam, Sabah, Alemdar, Serbesti, Şe
riat. 
Çocukların yırtık sesleri arasın

da gazetelerin başka şeyler de yaz
dıkları işitiliyordu: 

- Yazıyor! sarhoş kızın rezalet; 
lerini yazıyor! 

-Yazıyor! polise kama çeken 
paşa kızını yazıyor! 

- Karakoldan kaçan sarhoş Nu
riyeyi yazıyor! 

Köşedeki kadınlar biraz telaşlı, 
biraz heyecanlı, fiskos ettiler. Ma
vişin bulunduğu tarafa ynn gözle 
baktılar. Mavişin dünyadan haberi 

yoktu. Ne çocukların yaygaralarını 
işitiyor, ne kadınların üelaşlarını 

ıörüyordu. Bir aralık kadınlar kon-

Bir duvara~ bir kağıda, bir ağa
ca bakar gibi oralara bakıyordu. 

Ne kafasında, ne yüreğinde oraya 
karşı bir duygu yoktu. Bir tahta 
mankenden daha tahta idi. 

Şu yukarıdaki satırları ben mi 
yazıyorum, benim için başkası mı? 
Etrafımda hiç bir ayna bulunma
dığı halde beriki benliğim öteki ben
liğimi görüyor. Gözlerimi kapamı
yorum, hayır, gözlerim açık, işte 

görüyorum. Rodosun önünden ge
çiyoruz. Deniz dalgolı, gök bulutlu. 
Evlenmek kuruntusu ile satılmağa 
giden iki mahalle kızı sol tarafta. 
Biri sakız çiğneyerek konuşuyor. 

ötekisi sahifelerini çevirdiği mec
muada gördüğü resimleri niçanlı -
sına soruyor: 

- Köprü remıi mi bu? 

- Lafı! bu bir dikiş makinesi • 
nin rekJamıdır. 

- Dantelli fistan giyen bu ma-

- Lafı! Bu bir madam değil ya 
sitti, bu baharda çiçek açmış bir 
ağaç! 

- A, hiç te iyi basamamışlar. 
Evet bütün bunları nasıl noktası 

noktasına görüyorsam, işitiyorsam, 
bunların arasında öteki kendimi de 
öyle görüyorum. Bazı iki benliğim 
birleşiyor, bazı -şimdiki gibi- ayrı

lı)'Ol'. O zaman ben iki ayaklı bir 
objektif oluyorum da öteki kendi
mi olduğu gibi tesbit ediyorum. İş
te: Maviş ayağa kalkıyor. 

Kadınlar manasız gözlerle bakı -
yorlar. En son o çıkıyor. İskelede 
bulunanlardan bir çoğu bakıyor. 

Her vakit bakıyorlardı. Zevkle, 
sempati ile, iştiha ile bakıyorlardı. 
Fakat şmdi öyle değil! Şimid bir 
az hayret, biraz fiskos, biraz bu -

ruşmuş bir yüzle bakıyorlar. Kim 
bilir niçin? Maviş bu bakışları gör
müyor. Görse bile anlayacak halde 
değil. Her zaman bindiği bir araba 

yaklaşıyor. Arabacı saygı ile ayağa 
kalkıyor. Biniyor. Atlar tırısa kal-

- Geçmiş olsun küçük hanım. 
Maviş duymuyor. Faytonun kö

şesinde dürülmnip, bağlanmış bir 
bohça gibidir. Arabacı kızarıyor, 

konağın kapısına kadar bir şey söy
liyemiyor. Kaç para verdiğini bil
meden içeriye giriyor. Alt katla 
kimseler yok. İki hizmetçiye de 
sesleniyor: 

- Hacer, Eleni. 
Yukarı sofada ihtirazlı bir ko -

şuşma, merdivenlerden gürültü çı
karmamıya çalışan dikkatli bir iniş. 
Hizmetçilerin kıp kırmızı ve yaş 
dolu gözleri, küçük hanımlarını gö
rünce büyiiyor. 

Hayret mi? Korku mu? Ne? Bel
li değil. İkisi birden küçük hanım
larına sarılıyorlar. Ağlayorlar. Ö
püyorlar ve parmaklarını dudak -
lar!nın uçlarına götürerek gürültü 
edilmemesi lazım geldiğini anlat -
mak istiyorlar. 

- Ne var, ne oluyor? 
- Hiç hanımefendiciğim, şey, 

- Rahatsız mı? Yatıyor k il· 
Maviş biraz kendine geınıe bCrl 

zeredir. Babasının hastalık haÇ'1'' 
onda bir kamçı tesiri yopıyor. ait' 
şaf ını çıkarırken izahat istiyor. 
metçiler kısa kesiyorlar: rıı' 

· b'rıı.7. - Bu sabah birdenbı.re 1 
8 , 

hatsızlandı. Korktuk. Doktor ;ıarı 
ğırdık. Doktor da başka dokto fen· 
çağırttı. Şimdi dördü de p:ıfl 
dinin odasında. ktorl'r 

Durunuz, gitmeyiniz! Do Jtiıll' 
tE:nbih ettiler, izin vernıccle0 j\rtınl'l 
seyi yanına bmıkmıya::ağız. 

1 
J{oJl· 

hanıınefendic:ğim çıkmayınız 
sültasyon daha bitmedi. tılı .. 

. d' ııerc a Mavış hızla mcr ıver ,, def" 
k kaCll"' yor. Dizlerinde çabu çı tutuoı.ı " 

man yoktur. Trabzanlara . çıırPıı 
yor ve yavaş yavaş, kall.ıl sofıı· 

kı"·Ol'· l'l çarpa, nefes ala ala ~ı " basıııı 
. r ba .... da durup kulak verıyo • r JÇ'-' yo. 

odnsında ses yoktur. YaklaŞ'.or· J(ıı• 
riden hafif bir mırıltı geJı) l\{s~ 

ııyor· 
pıyı açıyor ve adımını 8

• yıı.Ydstl 
vişi gören dört doktor bıt, vol} 

(DeVaff' 



l 

_J 

~sırhk 
arın ruh 

•• •• ar goru 

] 

•• u 
Bir ruh hareket etti. ve 
habis olacak ki, bir karga l 

ki. . . ' 
şe ıne gırıyor ·~ 

~ Müzedeki mumyanın başına alimler toplanıp ~ 
ı tetkikat yapıyorlar, yeni bir keşif çıkacak mı? 

Bir haftadan beri oütün Londra
. Yı heyecana düşüren çok ga

tıp bir hiidise cereyan etmiştir. 
k l3ütün Londra gazetelerinin hak- parken pencerenin açık olduğunu ta her gün kargn gelerek cama ga-
ında sütun sütun yazı yazdıkları farketmiştir. Hemen pencereyi ka- gasilc tak tak vurmuş ve adeta ca-

hadise şudur,· h d ğ k 1 · · ı arm .,.+ r F patmış ve a emeyi ça ırara pen- mı açma arı ıçın ya v ı:i.ı . a-
d ı--ıew Barnet'deki Mısır ]\füzesi cereyi açmamalarını tekrar tekrar kat kimsenin camı açmadığını gö. 
•rektorü bir kaç ay evvel Mısıra tenbih etmiştir. rünce gagasile camı kırmış ve oda. 
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~aPrnış olduğu bir seyahatte muh- Fakat ertesi gün yine mumyanın ya girmesile çıkması bir olmuştur. ~ 
~Clıf ınumyalar arasında elbisesi ve yanına giden direktör, pencerenin Direktör ve arkadaşları karganın ı 
1 ıçlıni itibarile rahip olduğunu an- yine açık olduğunu görmüş, hade- odaya girince ne yaptığını gizlice 
~dığı bir mumyayı alarak müze - mclerc bağırmış, çağırmış, fakat öğrenmişlerdir. 
:ın~ götürrnüştur. Üzerinde yaptığı hademeler pencereyi açmadıklarını Karga içeriye girince mumyanın • 
etkikatta mumyanın Milattan 580 söylemişlerdir. başına geliyor, sonra uçup gidi • ~ 
~ıl evveline ait olduğunu da tes - ÜçiincLi gün pencereyi mıhla - yormuş. 
ıt ctıniş ve mumyayı, müzenin Mı- tan direktör öğle yemeğini yedik- Bu havadis bütün Londrada ya • ı 

~ır o3erleri salonundaki ufak bir o- ten sonra mumyanın yanına çı - yılmış, gazeteler de duymuştur. 
aya koydurmuştur. Bu odanın kınca ne görsün .. bir karga, gaga - Şimdi alimler, bu fırsattan istifade 

sokağa nazır da güzel iki penceresi sile. tan tan cama vuruyor!.. ederek ruh meselesi üzerinde etüd-
Vardır D · k ·· k k k · l 

}3· .. .• ~ . . •. . . ıre tor argayı ovma ıste : er yapmakta ve mumyanın ruhu • ı 
mu ır gun muze dırektor~ yme bu ı ~_ışse de karga ~a~~amıştır._Ertcsı n~n kargaya intikal ettiğini ileriye 
,,.., nıyanm başında tetkıkat ya - gun, daha ertesı gun. tam hır haf- surmektedirler. a·r ................... ii"O .. , ................ lJ"Fi ........... S'iik ... U.t'li'Jl"ü-·· 

a latan 
n güzel röportaj 

Şehir yanıyor, kadınlar, çocuklar bağrışıyor, 
yağmur gibi kurşun yağıyor. 

Tanklar ilerliyor. Tayyareler bomba atıyor 

.. Bllbaoda Bankalar caddesi 

} ~anya 1ıarbinde Bilbao'nun na
"e tı_ı sukut ettiğini gözlerile gö
~'~ bı,. lsv~reli gazeteci §tınları ya-
~or· 

& llbao sukut ediyor .. Görüyo -
~a./unı. Yavaş yavaş fakat siste
Veııık .olarak. Nasyonalistlerin kuv
'· erı yu" k k t 1 vndu se epe eri tutuyor. 
~arrı· <!r, yay1alnr, yüksek dağlar 

11
.'.1en nasyonalistlerin elinde. 

dorıUkunıetçilcr Bilbao etrafında 
ttı ll'letre yüksekliğinde beton yap-

ışıar 
llın ·· ve tayyare bombardıma -
bata karşı koymak üzere de terti-
luğu alnıışlar. 100 kilometre uzun -
§arıı nda~i bu hat arasında dola -
ı"Y'Jea.r . Bılbao'nun düşeceğine kat-

n ınanamazlar. 

1.tı;Ükin ikide bir nasyonalistlerin 
§ı"Y Yareıeri Bilbao üzerinde dola -
~Ot~r ve öyle müthiş bombalar at•- ı 

a.r kL 

Nihayet cuma geldi.. tayyarele - 1 
rin himayesinde olarak naıoyona -
listler ilerlemiye başladı. Nehrin ı 
sahili boyunca başlıyan hareket 
gittikçe şiddetlendi. 
Cumart~si sabahı oldu .. saat üç

tü .. Bilbao üzerine 15 tankın iler -
}ediği ve nehrin sağ sahilindeki 
şehre girdiği haberi yayıldı. Biraz 
sonra 15 zırhlı otomobil ile 7 tay
yarenin şehir üzerine ateş yağdır
dıkları öğrenildi. 

Hemen bir otomobile atladım. 

Yanımda iki gazeteci arkadaş da
ha bulunuyordu. Bilbao civarında 
dolaşmıya başladık. Ufak bir köye 
gelmiştik, köyün iki evi yanıyor 
ve çoluk çocuk sokaklarda ağlaşı
yorlardı. 

İkide birde uzaktan otomobiller 
geçiyordu. Bunlar kırmızı boyalı ve 
orak çekiç armalı olup içleri asker
le dolu idL 

Saat tam beşte .. her iki tarafın 
ateşi başı.adı. Top gürültülerine 
mitralyöz sesleri karışıyor ve ce
hennemi bir gürültü oluyordu. Ar
kadaşlar la otomobili terkederek at
lara binmek istedik. Nasyonalist • 
lerin yanımızdaki rehberi derhal 
bize at buldu ve atlara biner bin -
mez tepelere çıktık. Uzakta Bilbao 
gözüküyor. Askerlerin taarruzunu 
daha iyi takip edebiliyorduk. Hele 
tanklarla zırhlı otomobillerini tama• 
men görüyorduk. Saat 12 ye gel
mişti. Birdenbire taarruz o kadar 
şiddetlendi ki .. piyadelerin ilerle • 
yişini ve şehre doğru girişlerini bi
rer birer not ediyorduk. Bu esnada 
§ehirden müthiş bir gürültü koptu. 
Halk, çoluk çocuk etrafa dağıldı. 
O zamana kadar Bilbao'nun daya • 
nacağını zannedenler, artık şehrin 
düşeceğine değil, düştüğüne kani 
olmuşlardı. 

Nasyonalistlerin askerleri bir ta
raftan hükümetçileri kovuyor, di
ğer taraftan sokaklara büyük çığ • 
lıklarla dökülen halkı teskine uğra
şıyorlardı. 

Saat tam ikide .. birdenbire orta
lık karıştı.. Nasyonalistler zaferi 1 

elde etmişlerdi. Şehir üstünde ga
rip gulguleler yükseliyordu. 
Yanımızdaki rehber zabit de kay

boldu. Biz dört gazeteci ne yapa -
cağımızı şaşırmıştık. &ygirler altı
mızda, herkes gibi biz de şehre doğ
ru ilerledik. 
Şehre girdiğimiz zaman pence • 

relerden Franko taraftarları bay • 
raklar sallıyorlar ve: 

- Arriba Espana .. diye haykırıa 
yorlardı. 

(Devamı 6 ınct ıagf11mızda) 

Holivudda bir hükumet 
Dün ıanın en büyük film 

şehri olan Holivud şimdiye 
kadaı Losanjelosa tabi ufak 
bir ka :>aba mahiyetinde idi. 

. kuruluyor 
ı cekler. Böyle bir mü· 
1 

racaat yapılıp da ka· 
bul edildi~i takdirde, 
Holivud. Amerikanın 
48 kadar olan küçük 
r)lrleşlk Cumhuriyet· 

Fak6t 'günden güne büyü· 
yen Holivu..:ı içinde y,~şayan 
sinema artistlerinin hayatl.:irı, 1 

yaşayış tarzları ve muhtelif 
adet ve an·anelerf diQer mem .. 
leketlerin insanlarına uyma
dığından buraya mahsus bir 
kanun yapılması istenmek· 

te imls. Holivudun ayrıca 
bir hükOmet olması da is· 
ten:yormuş. Holivu dlular 
bu maksatla Amerika dev
let reisine müracaat ede-

erinden biri olacak· 
tır. 

•• 

,,.. 

Amerikada Universiteye girebilmek için kız-
ların mavi gözlü, 

kestane renginde saçları olmak ,/azım 

A merika üniversitesine devam e
den talebeler arasında eskiden 

muayyen bazı tipler vardı. Bun -
ları görenler derhal hangi üniver-
siteye devam ettiklerini derhal an
larlardı. 

Fakat harpten sonra bu tip kay
boldu Şimdi Amerikaclaki üniver-

siteliler tekrar bu tipi yaratmak 
sevdasına düşmüşlerdir. 

Üniversitelilerin yeni kararma 
göre şimal üniversitelerine girmek 

isteyen kızlar 56-57 kilo olacak ve 
1,60 dan fazla boyu olmıyacaktır. 
Saçları kestane renginde ve göz· 
leri de mavi olacaktır. 

Üniversiteye girecek kızların çok 

şişman olmaları lfızımdır. Bakalım 

Amerika hükümeti Üniversiteli • 
1 

lerin bu kararını kabul edecek mi? 

ikiz hemtirelerin ba,ına 
gelenler 

Amerikan garabetinden bahset • 
tikten sonra, çoktanberi unutulan 
ikiz hemşireler hakkında da biraz 
mallımat vereyim. 

Betty ve Mary ismindeki ikiz • 

ler biribirine o kadar benzerler ki,, 
biribirinden tefrik etmek imka ~ 
nını anneleri bile bulamıyormuş. 
Boy, bas, şişmanlık, renk .. hep ay

ni olan bu iki kız kardeşin başına 
bin bir dert geliyormuş. 

Meselii .. birisine aşık olan deli • 
kanlı yanlı.şlıkla ötekine gidiyor, 

yahut birisinin dargın olduğu bifı 
kadın sokakta ötekini görünce hid· 
detleniyor, kavga ediyormuş. Say

makla bitmiyecek derecede çok o-

lan bu gaflar karşısında iki hemşi

re bir giızellik enstitüsüne giderek 

yuzlerini değiştirmiye kaı ar ver -
mişlerdir. 

Fakat doktorlar iyice kontrol et
tikten sonra, kızların yüzünde hiç 

bir değişiklik olamıyacağını, belki 

burunlarının biçimini değiştirebi -
leceklerini söylemişlerdir. 

Nıhayet kızın birisinin burnu 
yassı olması için ameliyat yapıl -

mış ve kızlar da bundan sonra re
simlerini çıkararak gazetelerle ken

dilerini ilan etmişlerdir. Artık yan
lışlık olup olmıyacağını Allah bilir! 

100 kadın klUbU 
100 kadın birleşerek Pariste her-

kesin merakını celbeden garip bir 
klüp teşkil etmişlerdir. 

Klübün garabeti, azasının ade -

dinden başlamaktadır. Evvela bu 
klübe 100 kadın alınacaktır. Bu ka

dınlar Parisin birinci sınıf sosyc -

lesine mensup olacaklar ve en gü

zel tuvalet yapmak ve iyi giyin
~kle şöhret bulmuş olacaklardır. 

Klübe bu kadınlardan başka hiç 
kimse gircmiyeceği gibi, ~iç bir 

erkek de ayak basamıyacaktır. 

Klübün reisi Amerikada doğ -

muş olan .Madam Ettlinger'dir. Di

ğer azalar da konteslerden ve sefa
ret erkanının refikalarından mü -
rekkeptir. 

Blrlcat; Üniverıitıtl kı~ iıUrnlıat hallndı 
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"Küçük efendi,, Kara Kemalin adamlar1 

Kara Kemal rakıyı sever 'De iyice de içerdi. Daha 
lttihad ve Terakkiye inlisap etmeden bütün 

lstanbul meyhaneci/erinin tanıdığı bir sima idi 
Bu cesur, atı1gan, gözünü etaş

ten sakınmayan insanlar (İttihat 
ve Terakki) nin me.,.mur (Küçük 
efondı} si Kara Kemalin adamla
rıydı. 

Kara Kemal, rakıyı sever ve e
peyce de içerdL Daha İttihat ve 
Ternkkiye intisap etmeden, istib
dat yıllarında İstanbulun mtihtclif 
semtlenndeki koltuk, çağanoz mey
hanelerinde dolaşır. buralarda ça
kar, Balıkpazarı, Uzunodalar, Yeni 
kapı, Galata meykcdclcrinde, Kum
kapıda sarnıçlıda akşamcılık yapmak 
tan sonsuz bir zevk alırdı. Bu me
rakı, fttihat ve Ternkkinin gözdesi 
olduktan sonra da devam etmiş, 
şehrin her köşcbucağındaki mey
hane1crdc akşamcılık yapmış, ni
hayet Tcpebaşında Mihalaki adın

da bir Rumun tuttuğu Şanzelize 1 
ıazinosunda karargahını kurmuş-

tu. Bütün Umumi Harp yıllarında 
akşam rakılarını burada içtiği gibi. 
İaşe nazın olduktan sonra da, bu
radan ayrılmam!§, şöyle bir köşeye 
çekilerek, elinde marpuç, önünde 
kadeh, geç vakitlere kadar demlen
miştir. 1 

Kefalo ile kürt Memo ve kürt Hü
seyine Tavukpazarında Haci beyin 
saraç hanında görmüş, bir kaç kav
galarınn şahit olmuş, atılganlıkları
na, cüretlerine hayran o1muştu. 

Üçlerôen Kefalo ötekilerden da
ha yaman, daha gözü pek bir adar 

--· 

' Kejalo, Sülegmanigeli Memo, Kürt Hüugin, l>aşbafa vtrmitla, baskın 
tertibatını hazırlıgorlardı 

tebessüm taşıyor, olgun vücudünün 
ahenkli bükülüşleri ihtiraslı göz
lerde yangınlar tut~turuyordu. 

Sesi o kadar güzeldi ki... O de
virlerde çok moda olan: 

Küçücükten biT yar sevdim 
· Şiveli, cilveli 

Edası çok yakar beni 
Gözleri, sözleri 

Niçin sevdim nazlım seni 
Eri ezi ezli 
Göze, göze gözlü :vay! 

Kantosunu söylediği zaman, bü-
tün tiyatro alkıştan yıkılacak zan
nedilirdi. 

Abdülhamit devTinde, Galatada 
sekiz on baloz vardı. Fakat bunlar 

• 

birer birer kapanmış, 324 hürriye
ti ilan edildiği zaman, Galatada an
cak üç dört baloz kalmıştı. Kalan
lann en meşhuru da Doğruyoldaki 
Zorbanın balozu idi. 
Şarkı söyliyen, kanto okuyan, iki 

telli, gemici havaları oynıyan kız
!l.arm, kadınların öyle çirkin, iriya
rı, hantal, hoşur bıyıklı Ermeni du
dularile Yahudilerden değil, genç, 
güzel, hoppa. civeıek Rum dilber
lerinden olması, Zorbanın balozu
nun g.eniş bir şöhret ve rağbet ka
"Zanmasına vesile olmuştu. 

Baloza, on, on beş mardivenle 
çıkılır. kapısı caddeden, meyhane 
azmanilc gazino benzeri bir yerdi. 

(Devamı var) 
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Okuyucularla 
Bas başa 

Yalova 
Şoförlerinin 
Şikayeti 

Yalovadan gazetemize yazılıyor: 
cYalova plakalarını taşıyan tak

si ve otomobiller Bursada müşteri
almak için çok müşkülata uğramak
tadırlar. Bu otomobillere yer gös
terilmediği gibi, bazı müşkülat da 
çıkarılmaktadır. Halbuki, Yalova
da, Bursa plakasını taşıyan ve Bur
sadan gelen otobüslere en iyi yer
ler ayrılmakta ve beklemeler,, müş
teri bulmaları için, icap eden kolay
lık gösterilmektedir. 

Bursada da nyni muamelenin ya
pılması icap eder. Bu hususta Bur
sa belediyesinin nazarı dikkatini 
celbetmeniz.i muhterem gazeteniz
den bilhasa rica ederiz•. 

111111111ıııııuıııııııuuııııııııııııııım11uıı111111111111111111111111111111111 

1 HiKAYE 1 
15 günlükizin 

( 4 6ucü sag/ad"Jn dnıam) 
İlerde bunu teemmül ederiz. Yal
nız, bütün bir kış sebkeden iyi 
mcsaine bir mukabele olmak üze
re, asabını dinlendirecek, kafanı 

tenbih edecek bir küçük ikramda 
bulunabilirim. 

Patron yerinden kalktı. Odanın 
içinde, bir aşağı, bir yukarı dolaş- · 

tı. Sonra durdu. Elini şakağına koy
du. Bir müddet düşündü. Ani bir 
kararla dı~~mya sesle-ndi: 

- Osman efendi, Reşat beye ben
den bir ~ay yap! .. 

iLAN .. 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Harp malulleri ile şehit yetim -

lerinin tütün ikramiyeleri gelmiş
tir. 6/tem./937 den itibaren Kadı
köy llçebaylık binasında evlenme 
salonunda sabahları saat 9 dan 12 
ye kadar tevdi edilecektir. Salı Ye 
cuma günleri şehit yetimlerine, çar
S<tmba günleri de harp malullerine 
dağıtılacağı için pazartesi ve per
şembe günleri numara almak üzere 
şubeye müracaat edilecektir. Mü
rncaatte resmi senet ile nüfus \"e 
maaş cüzdanları ve üçer fotoğraf 
beraberlerinde getireceklerdir. 

HALK OPERETi 
Beylerbeyi iskele 

Tiyatrosunda 
I 
( 

ve içtimai fstanbul Sıhhat 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Muhterem Halkımıza 
Meccant Tifo aşısı hera-ün saat 9 dan 12 ve 13 den lS e kad~r 
Haydarpaşa Nümune, Haydarpaşa emr4zı istiliiye, Ha-eki, Cerra • 

paşa, Gurcba, Şişli Çocuk \'C BeyoA"lu huta.hanelerindo. 
Ve saat 9 dan 12 ye, 13 den 17,30 a kıdar aşağıdaki mahallerde: 

Cağaloğlu Merkez Hükümet tababetinde 
Eminönü 
Fatih 

Beyoğlu 

Beşiktaş 

Sarıyer 

Beykoz 

Üsküdar 

Kadıköy 

Adnlar 

Bakırköy 

Eyüp 

Hükümet ve Belediye Baştababetinde 

Hükumet ve Belediye Baştab:ıbclinde 

Hükumet ve Belediye Baştababetinde 

Hükümet ve Belediye Baştababetinde 

Hükumet ve Belediye Baştababetinde 
Hükumet ve Belediye Baştababetindc 

Hükumet ve Belediye Baştababetinde 

Hükumet ve Belediye B:ıştababeti ldc 

Hükumet ve Belediye Baştababetindc 

Hükumet ve Belediye Baştababetinde 
Hükümet Tababetinde 

Keza aşağıda yazılı mevki hekimli!de.-inde . 

Eminönü Mıntakasının: Beyazıt, Kumkapı, Alemdar, Küçükpaur Mevkı 
Hekimliğinde 

Fatih ,, 

Beyoğlu 
" 

Beşiktaş ,, 
Sarıyer 

" 

Beykoz .. 
Ü&küdar • 

Kadıköy 
" 

Adalar 
" 

: Şehremini, KarabJmrük, Eyüp, Fener, Unka· 

panı mevki Hekimliğinde. 
: Karaköy, Kasımpaşa, Hasköy, Şişli, Dotapdere. 

Taksim mevki Hekimliklerinde. 
: Dikilitaş, Arnavutköy mevki hekimtiklerjnde. 
: Emirgan, Yeniköy, Büyükdere mevki Hekill\" 

liklerinde. 

: Paşabahçe, Anadoluhisarı mevki hekimlikle· 
rinde. 

z imrahor, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Kısıklı ınev· 
ki Hekimliklerinde. 

: Erenköy, Kızıltoprak mevki Hekimliklerinde. 

: Burgaı, Heybeli Mevki Hekimliklerinde. 

Bakırköy ,. : Yeşilköy, Osmaniye mevki Hekimliklerinde. 

Tatbik olunacağı ilan olunur. M3884,, 

ÇOCUGUMt 
ARTIK 

,,PERLODENT!E 

OİŞlERİNİ Ufukta yeni bir 1 Bilbao 'iıun suku-1 

Ayrupaharbinin tunu anlatan en 
Sarhoşluğu var Güzel röportaj 6· 7. 937 ~ALI giınü akşamı 1 I 

öı. Daima gözler süzük, omuzlar 
kalkık, seyrek adımlarla yürür~ 
ayık bir zamanına raslarunazdı. O
nu bu halde görenler: 

- Kefalo g<me mastor! Aman bu
laşmasın! diye yollarını değiştirir
ler, sokak başını dönerler, bazıları 
da: 

- Şerrine lanet! 
Diyerek görmemezliğe gelirler

di. Akran gitmek istiyenler de, ta 
uzaktan: 

- Kalosto Kclalo! Akşama Ga
latada Zorbanın balozunda buluşa
lım, kafa ~afaya verelim, çakalım. 
Ben k-iras edeceğim, beklerim ha! 
Sakın gelmemezlik etme! .. 

İltifat ve davetile aşinalık eder
lerdi. 

İşte böyle bir davet akşamı !Kc
falonun başı beliıya girdi, elinden 
bir kaza çıktı. Ve bu val·'a İstanbul 
içinde şöhretinin daha ıgeniş ibir su
rette yayJlmasına sebep oldu. 

Kefalonun. Galatada Zorbanın 

balozunda kanto söyliyen E!eni 
adında bir dostu \·~dı. Galatanm 
eskıi külhanbeylerin'Oen Altftı~~tı 
TanaŞ!arın kızı olan Eleni, genç 
\'e gürel bir kızdı. On yedi, on se
kiz yaşında ya ~·ar, ~·a yoktu. Da
ha yedi sekiz y~ıc;,nda ibir yavru ;i
ken Üsküdarda Bağlarbaşı tiyat -
rosunda, Çamlıcada çadır ıi~de i
ki telli ovna?T- va, kanto söyleme
ye, !havai çelmeler atar.ak, paçaları 
süslu iç etekliğinı gôstermeğe all§
mı . 

Büyüdükçe güzeliesü, s€rpildik
Çe hakikaten lblr met oldu. Yaman 
bir afet •. . 

Koyu siyah kırpiklerinin süsle
digi lacivert gözlerınden tatlı bir 

( 4 üncü sayfadan devam) 
cİspanya kavgası bizi alakadar 

etmez. Fakat bundan İspanya mu -
harebesinin Avrupaya sirayet et -
mesine mani olmak için İngilte -
renin elinden gelen her şeyi yap -
maktan geri kalacağı manası çık -
maz. Hitlerin ka şmış olduğu İs -
panya muharebesi de bizi alaka -
dar etmez. İspanyollar ve Alman -
lar kendi davalarrnı ıistedikleri gi
bi halletsinler. Yalnız İngiliz mil -
leti için pek zjyadc ehemmiyetli bir 
cihet varsa o da, İngilız hükumeti
nin harp gemileri yaptırmasıdır, 

tayyareler yaptırmasıdır. Ancak bu 
suret'ledir ki, İngiliz menafii mtı -
dafaa edilebilecektir., 

Sinyor Musolini de Popolo d'ita
lia gazetesinde bir makale neşredi
yor. Bu makalesinde İtalyanların 
İspanyada zafer kazandıklarını, o
nun için İspanya vekayii karşısın
da İtalyanın bitaraf k.alamıyacağmı 
söylüyor. 

Diğer taraftan Faşist Meclisi er
;kanından Farinaci da yazdığı şid
detli bir makalede İngiltere ve 
!Fransa ıile artık lita1yanın daha zi
yatk! ımünasebe:tlerini devam -ettir
mesi caiz olmadığını, İspanyadaki 

( 5 inci .sagfndan Jevam) 
ESKi HAMAN ESKi TAS 

Bü ı•uk operet 3 perde 
8.7.37 Perşembe akşamı 

Beşiktaş ile parkında 
9. 7-37 Cuma akşamı 

Kadıköy Hale bahçeşinde 

S.rtıh KArgir Hane 
9 oda, 3 helfı, 2 mutbah, 2 bod -

rumu olup, alt katı ayrı bölük ola-

Üzerine kireçle orak çekiç ar -
maları yapılmış büyükduvarlı ev- 1 
lerin üstünde bile; - Arriba Espana 
sesleri yükseliyordu. Bu dakikada 
insan (Le ıroi est mort vive ie rois 
= Kral öldü .. yaşasın kral) diye 
bağıranları hatırlıyor. Şehir baş -
tanbaşa kıyamet içinde .. 

• rak kullanılmaya elverişli. tahmi
ııen 15 metre kadar bahçesi bulu -
nan, .merdivenleri tamamen mu -
şamba kaplı ve odaları kiımilen 

balkonlu olan 3 katlı, tem.iz havalı 
ve güzel manzaralı k5.rgir bir e:v 
accle satılıktır. 

Nasyonalistler tamamen şehre 

hakim oldu. Ve öğleden sonra şeh
rin her :tarafından Flranko bay 
raklan dalgalanmıya başladı ve be 
lediye dairesi .()nünde toplanan bin
lerce !halka 'karşı balkondan nutuk 
söyliyen bir genç nasyonalistin söz
led şu kelimeler arasına karıştı: 

- Arriba Espana .. 
c _ :es 

Va1ansiya hükumetine karşı şid -
detli hareket etmek zamanı geldi -
ğini ileri sürmektedir. 

Farinacinin bu malı:n1esi şu nok-
1adan ehemmiyetlidir: Farinaci 
ıeSkaden Jl.'aşist Katibi umumisi idi. 
Müfrit olan faşistler üzerinde bü-

yük bir nüfuzu vardır. Kendisi bu
gün de Büyük Faşist Meclisi erka

nından lbulunmaktndır. Bilhassa ha
ricıi işlerle meşgul bulunmakta -
dır. 

Adres: Edirnckapı, Acıçeşme, H.a
cı Muhittin Mahallesi, Odalar so
kağında No. 9 a müracaat. 

Fatih Sulh 3 uncü Hukuk Hfı -
kimliğinden: 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Oinsi 

Samatyada Sancaktar Hayrettin 
mahallesinde Pamukçu Tatyos so
kağında 26 No. lu hanede mukim 
iken 23/3/937 tarihinde vefat eden 
Melkon Akpapaz kızı Verjınin şa
hitlere vaki olan şifahi vasiyetinin 
mahkemece kabul olunması için dev 
Jet Dcmiryolları 9 uncu İşletme Cer 
Dairesi Masa şefi Zühtü Basri Sila 
tarafından talep edilmiş ve varisle
rinın bir kısmının adreslerinin ıneç
huiiyeti hasebile ilanen davetleri 
takarrür etmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren iki ay zarfında ve 
nihayet 6/JJ/937 tarihine kadar \'a
ris iddia ... ında bulunanların mah -
kememize müracaatları ve aksi 
takdirde 1Gıy1p varisler hnkkuıda bir 
ka;,;oum tayin cdılcrek 9/9/937 saat 
10 da vasiyetin okunacağı alaka -
darlarca malum olmak üzere ilan 
olunur. 

Miktan 

B:yaz peynir :2500 K. 
Kaşar 

" 2000 .. 

Un S03!l ~, 

IMa ·nma ısoo ,,, 
L-mik 500 ın 

~ir:inç u:ın 250 • 
Şehriye 300"' 

Kok kömür 225 Ton 

IMulıanımen 
bedeli -

37SO K. 
53.00 • 
16.50 • 

25.~ ,. 

16.50 • 

16.50 • 
:25.00 ,. 
17.00 Lira 

IJ< teminatı Eksiltme Saati 
tarihi --

1:50 14 

106 14.30 

290 15 
1937 ma f esi :zarhnda mektebin ihıiyaCJ olup ilan edilen cksilt-

melerine is'te'kli çıkmayan yukarııda ci .. s, miklar ve saireleri yazılı 

ımel.~ddm eksiltme!eri on gün uzablmıştır. isteklilerin hizalarıııda yazılı 
giin :ve Ucrdc Gümüşsoyundaki mektep binası dahilindeki ko
misyona müracaatları iltin olunur. (3875) 

A) valık Hukuk Hakimliginden: 
837 /45 AyYalık Zeki bey mahal

lesinde Hıfzı oğlu Mehmet Nuri 

namına bılveJaye anası Nadıre ta
rafından kocası ikametgahı meçhul 
Hıfzı alC'yhıne açılan nafaka da -

vasında müddcaaleyhe çıkarılan 

davetiye ikametgahı meçhul bulun-

ması itıbarilc il5nen tebligat yapıl-

·-----~ 
İstanbul Oefterdarllğından : 

Muhammen J(ır.a 
a•.;dd::ti :senelik :n·ı ... 

Cins ve mevkii 

';i~ası 

Lira 
Tophanede Necatibey caddesinde Kışla altında 343 

Nö:"' lı dükkan:: 150 2 Yıl 

Aynı yerde 371 No. lı dükkan : 72 2 " 
,, n 375 " 120 2 ,, 
,, ,, Askeri Dikime\•! altında 403, 403 No. lı dük. 

407 No. lı dükk!n : 
36 
S6 

2 • 
2 ,, 

" 221 ., " 24 2 ,, 
,, ,, 433 " n 3~ 2 ,, 
lcıtanbul Balıkhanesi içinde mezat yerindeki soğuk 

yiyecek satış yed: 73 ı ,, 
Yedikulede Fatih Sultan Mehmet mehallesinin cami 

sokağında 34 N~. lı dükkanın yan payı : 30 2 ,, 

Yukımda cins \'C mevkileri yazılı dükkanlann hizalarındaki kira 

ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile kfraya verilmeleri ~11 

g iin uz.adılınıştır. isteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyecterııı 
·ıo 12-7-937 Pazartesi günü saat on dörtte J üzde 7,S pey akçalnrı5) Mil i Em!ak Müdürlüğünde toplanan kon-ic:yonn gc·meleri M. (~ 

mış ise de mumaileyh muhakeme
ye gelmemış ve kanuni bir vekil 

dahi göndermemış olduğundan Hu
kuk Usulu Muhakemeleri kanunu
nun 401 inci maddesine tevfikan 

hakkında gıyap kararı verilmi.ş ve 

"b3 .. 
isbu ilanın neşri tarihinden itı ',,_ 
~ .,..., 

ren beş gün içinde itiraz etmez de 
va müteakibi celsede muhnkeJlle 
.; hn' 
hazır bulunmadığı takdirde mu ifl' 
kemenin gıyabında cereyan ":o. 
taç edileccgi ilan olunur. (38 



Tefrika No: 100 Yazan : M. Necdet Tunçer 

tamara tekrar Süleymanın gözüne girebilmek 
için, bütiin altınlarını bir sihirbaza veriyordu. 

Dokuz agdanberi hücresinde yalnız 
Yaşayan Mısır dilberi Ti-Pi serbest bırakılmıştı/ 

- Yapacağım iş karşısında, par
llıağın ağzında kalacak. O derece 
de şaşacak ve sevineceksin! Fakat, 
bu karşılık tam bir talan altın is • 
terim, yavrum! 

Sahra, Tamarnya yardım etmiye 
karar vermişti.. 

'l'ahiye döndü: 
- 'l'amara istediğin altınları v_e .. 

recek .. hemen işe başla! •• 
'l'ahi sordu: 
- Altınlar nerede? 
'l'arnara koynunu açtı: • • • 
- İşte .. burada. Hepsi hazır. Yal· 

tıız sen söz ver: Beni hükümdarın 
Cöıune sokabilecek misin? 

Sihirbaz altınları görünce göz • 
lerini açtı: 

-Bundan daha kolay ne var?! 
l3u, benim işimdir. Fakat, hüküm· 
darın yıldızı o kadar uzaklardadır. 
ki, onu her gece ve her istediğim 
S<ıatte bulamam. ' 

- Kaç günde olacak bu iş? 
- Bir kaç gün müsaade ••• 
- Pekala Bir haf ta vakit veri • · 

~0runı sana! -
- Ya ı.ltınlar .. ? 
- Şimdilik üçte birini veriyo • 

~ın. Ötekileri odamda sak1ıyaca
Rıtn. İşimi yaptığın gün hepsini bir
~n alacaksın! 

Tabi itiraz etmedi.. 
Altınları alarak yatağının altına 

~erıeştirdi: 
.. - Sadece Süleymaan şirin gö • 

liinnıek mi istiyorsun? yoksa ... 
'l'arnara, sihirbazın sözünü kesti: 
- Kupkuru şirinlik ne işe ya -

~ar? Ben Süleymanın karısı olmak 
lstiyorum. 

1
- Bu da güç bir iş değil .. Yüz · 

~ ı · 
h ı. ~adının arasına bir yosma da -
a ılave edilmiş olacak. 
- Eğer buna muvaffak olursan, 

~ana yalnız bu altınları değil, bun
lcan başka bir çok değerli hediye .. 

r de veririm! 
- Söz veriyorum, Tamara! yarın 

liecc yine bu saatte bir kere buraya 
C<:J.. belki bu işi bitirmiş olurum_ 

lt 'l'arnara dar bir koridordan geçer-
cn, Sahraya sordu: 

h.- Bu sihirbaza iş yaptırdın mı 
lç? 

-Neye sordun? 
d - Sözleri bana itimat vermedi 
e ... 

l - Geçen yıl Mısır dilberini Sü
;Ynıanın gözünden düşüren bu a-
arndır. Saraydaki sihirbazların en 

~ok söz ve halden anlayanı ve en 
,çok nıarifcllisi budur. 
'1 Sahra birdenbire Tamaranın ku-
ağına eğildi: 
tr- Lfıf ııçılmışken söyliycyim .. 
... ısır dilberi dokuz aydanberi hüc
•t . 
lt' 1nden dışarıya çıkmıyor ve hiç 

1llıse ile görüşmüyordu .. 
- Ya şimdi? 

.. - Üç gündür haremde herkesle 
t!Orüşmiye ve birdenbire yüzu gül
tı'ıiye başladı. 

- Ti-Pi dirildi demek? 
f!tt: __ 

O günlerde Sahra, Sülegmana • lfritle,tn rakıınnı 
hazırlamakla meıırıldü .• 

- Süleyman onu affetmiş olma- - Böyle bir sihirbaz tanır mısı.ıı · 
sın? sen? ~ 

- Dokuz aydır adı, sanı anılmı· - Evet .. tanırım. Bizim kabile•, 
yan bu kaltağın bugünlerde diril- mizin sihirbazı. ~ 
mesi hiç hoşuma gitmedi, - Bana neden şimdiye kadar on .. 

_ Niçin? .. Sen ondan hem çok dan bahsetmedin? 1 
güzel, hem de çok akıllısın! - ihtiyaç yoktu. 1 

- Bu, sadece güzellik ve akıllı· - Fakat bugün ihtiyacımız var. 
Iık işi değil. Eğer bu adam bir haf ta içinde be. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Demek istiyorum ki, bu bir 

cazibe meselesidir. Ti-Pinin cazibe
si benden kuvvetli olabilir. Ve Sü-

nim saraydaki vaziyetimi eski ha • 
line sokamazsa, bir şey beceremi • 
yecek demektir. O zaman, senin ka• 
bilen arasındaki o meşhur sihirbaz' 
gideriz. ı leyman bu cazibeye tutulur. Ben _Pekala. 

yine geride kalırım. 
- Knbil değil. Süleyman onun 

cazibesine tutulmuş olsaydı, onu 
gözünden aylarca uzaklaştırmazdı. 

- Yeniden büyü yapmış olabilir .. 
Ben Mısırlılardan korkarım. 

- Filistinde yapılan büyülerden 
mabutlar bile korkarlar. Mısırlıla-
rın yaptığı sihirler, güneş ışığının 
yere düş.mesine mani olamıyor. Hal
buki ben Filistinde güneşi bulutla 
örten sihirbazlar gördüm. 

Tamara bu sırada Hamoyu ha • 
tırladı: ' 

- Kardeşinden bir haber var mı?ı 
- Kraliçe (Smna) yı Asuriyeye 

götürmüş diyorlar. Başka bir şey. 
den haberim yok. 

- Sen Samanın Asuriycyc gitti
ğine inanıyor musun? 

- İnanıyorum. Çünkü bu işe Ha
mo el atmıştır. Her halde kraliçeyi 
Asuriyeye götürmüş olsa gerek. 

(Devamı var) 

,., ....... ,,. 
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Yazan: Çeviren : 

ıçınde her yere gidip gelebiliyor, is
tediğim daireye girip çıkabiliyor • 
dum. Büyük patronun hususi ka -
tipliğine medyun oldui;;rum böyle bir 
imtiyazım olmasaydı, kimbilir bel
ki de Dik olür, giderdi de, haberim 
bile olmazdı. 

Umumiyetle bir mahkum hasta
haneye girdi mi, artık diğer malı • 

pusların bütün alıikası hsilirdi. ~I Jenings Muammer Alatur 

Gayet yavaş bir sesle: ı 
ttı:- Pekala Jenings, dedi, ehem -

01ıYc:i yok. Ben sana bu işin böyle 
d·acagını galiba söylemiştim. Şim-
lt 

1 
sana yeminle söylerim ki, haki-

~en bu işin ehemmiyeti yok. 
~ .akat bu işin öyle bir ehemmi -
(} etı oldu ki, artık bu ümit kapısı 
~~k~apanıvcrince, Dik birdenbire 
.ı .. uvcrdi. Bir ay geçmişti ki, ken
"lsırı. h hu ı astahaneye kaldırmıya mec-

r <>lduk. 

İNSANLARIN YE'Sİ 
tı ))ik Prays ölum döşeğine yatmış
~i~tık hiç bir yerden hiç bir ü
hır ı kalmamıştı. İhtiyar anasına 

§eyler yazmak istedim, fakat 
\ 

yazsam, ne işe yarar? Bir defa a
nasını oğlu ile kat'iyyen görüştür
miyecekleri malüm bir şeydi! Du
rup dururken zavallı kadının kal
bini bir defa daha kanatmıya n.:! 
lüzum vardı? 

Şaşırmış, kalmıştım. Fakat her 
akşam gidip Dik'i hastahanede gö
rüyordum. 
Koğuşa giriyordum, demir kar

yolasının kenarına oturuyordum, 
konuşuyor<lum. Dik bana elini u
zatıyor ve gülümsüyordu. Fakat 
Dik art.ık ibtiyar anasından hiç 
bahsetmiyorou. 

O zamanli'r ben hapishanede im
tiyazlı bir ac\ımdım. Hapishanenin 

O ı-aman ha~nlnr günlerce, ay
larca yataklarında uzanıp kaldık • 
tan sonra, eğer ömürleri vefa etmez 

de, ölürlerse, zincir arkadaşların -
dan hiç birinin yüzünü görmeden, 

hiç birine bir tek söz söyliyemeden, 
hiç birinin elini sıkamadan göçüp 
giderlerdi. Sessiz, sadasız ıstırapla
rile uğraşırlar ıı.'e kendi kendilerine 
sönüp, yer yiızunden cekilirlerdi. 

Dik, her gün biraz daha eriyor 
du. Son kuvvetleri de kt>ndisinı bı
ı·akmak üzereydi. Bilhassa boğucu 

öksürüklerden nefes almıya vakit 
bulamıyordu. 

En son ümit ışığını bile kendisine 
çok gören korkunç bir adaletsiz • 
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s P. o 
Fener - Beşiktaş, G. saray Gü

neş yarın karşllaşıyor 
Mülayim -_Kı_o_m_a_r _____ ,._~ __ k_arşılaşıyor 

• Amerikah güreşci ~Uliyimln tekl;'ini kabul etti 1 
saat 16 da Amerikalı gü-

.feŞci Komar ile Mülayim Tak
sim stadında karşılaşıyorlar. Uzun
ca münakaşalara sebep olan bu gü
reşin neticesi alaka ile beklenmek .. 
tedir. 

Mülayimin ortaya attığı kemer 
meselesini Amerikan Boğası k~~ 

bul etmiştir. Yenilirse, Cenubi bj 
ınerikada kazandığı şampiyonluk 

kemerini Mülayime verecektir. Ta· 
bü ortaya konulan kemeri bir ta· 
raf kazanmak isterken diğer taraf 
kaybetmemiye çalışacaktır. Ko • 
ınar, Mülayimi yenerse Tekirdağlı 
ile karşılaşacaktır. Bu iddialı güre· 
§in zevkli olacağı şüphesizdir. 
Yarın G. Saray - Güneşle, Fe -

ncr de Beşiktaşla karşılaşıyor. Bu 
maçlar milli küme birincisini mey
aana koyacaktır. G. Sarayın Gü • 
neşl, Beşiktaşın da Feneri yenmesi 
bugünkü vaztyeti tamamile değiş -
tirecektir. Puvan vaziyetinde şim· 
atkl hnlde 30 puvanla Fener birin
ci, 29 puvanla G. Saray ikinci, 27 
puvanla Beşiktaş üçüncüdür. Gu
neşin de 25 puvaru vardır. Yarınki 
.1açlarda Beşiktaş Feneri yenerse. 

1 

Fikret 

çenin en kuvvetli tarafı hiç şüp • 
hesiz haf hattıdır. Buna mukabil 

Beşiktaşın muhacim hattı bozuk bir 
oyun oynamıştır. Yarın Fikret, An
geli, M. Reşat muavin hattını, Eş· 

ref, Şeref, Nazını, Suldur, Rıdvan
ö.an müteşekkil forvet hattını ko
laylıkla geçerek gol yapmaları ko
lay olamaz. 

Eğer Beşiktaş forvet hattı Güne
§e karşı gösterdiği beceriksizliği 

tekrar ederse Fenerliler gol yeme-

mek tarafını sigortalamış olurlar. 
Beşiktaş müdafaasmın vaziyeti 

bu hal karşısında çok ağır olacaktır. 

İstanbul Üçüncü Icra Memurlu~ 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 

karar verilen radyo ve ey eşyası 9 
temmuz 1937 tarihine müsadü cu

ma günü saat ondan itibaren Bey

oğlunda Taksimde Talimhane 

lll€ydanında kain yeni yapılan a

partmanlardan Tokatlıyan apart • 
rnanının 6 numaralı dairesinde açık 

. Kuvvetli Fener haf hattının mü
temadiyen Beşiktaş müdafaası ü
•erine yükliyeceği beş forvet mu
hakkak tehlikeli olacaktır. Yal -
nız G. Saraya karşı fena oynayan 
~i Rızanın değiştirilmesi mecbu • 
riyeti meydandadır. 

G. Saray - Güneş karşılaşması 

G. Sarayın geçireceği tehlikelerden 
birini teşkil etmektedir. Ancak G. 
Saray da geçen hafta cansız ve ö
tedenberi sahip olduğu enerjiyi 
kaybetmiş bir halde oynadL Yarın 
öa ayni hali muhafaza ederse G. 
Sarayın Güneşi yenmesi güçleşe - . 
cektir. G. Saraylılar Güneşi ye -
nerlerse şampiyonluktan ümitie -
rini kesmemiş olacaklardır. 
Güneş takımının forvet hattı da 

düzelmiş bir haldedir. Ancak sağ 
açık Melihin sık sık tesadüf edilen 
bozuk oyunlarını tekrar et~mesi 
Güneşin sayı çıkarııbilmcsinc ma
ni teşkil etrniyccektir. Bu.na muka

bil G. Sarayın Genç forvetleri de 
güneş müdafaasını hayli yoracak, 
beliti de mağlUp edecektir. 

Kanaatimize göre bu maçı G. Sa
ray enerji fnikiyetilc kazanacaktır. 
Federasyon bu mühim maçlara ha-

kem olarak İzmirli Mustafa ile An
kara mıntakasından Kemal Hali-
mi seçmiştir. ,a'akcmlerimizin çok 
dikkatli ve titiz bir bitaraflık.la 
maçları idare etmeleri lazımdır. 

Denizyolları 
1ŞLETMESt 

Trabzon pos
taları 

Pazar, Sah, Perşembe 12 de 

lzmir sür'a 
postası 

Hakkı arttırma suretile satılacağından ta- Cumartesi 15 de 

lip olanların mezkur gün ve saatte 
Fenerin 31, Beşiktaşın 30 puvanı 

mahallinde hazır bulunacak me • olacaktır ki, Beşiktaş G. Sarayı ye-
ner, Fener de Güneşle berabere ka- muruna müracaat etmeleri ilan o-

lır veya mağlllp olursa, Beşiktaşla ,_ı_u_n_ur_·-----------ı• 
puvan vaziyetinde ya 33 puvanla be- İstanbul İkinci İcra Memurlu - · 

Mersin Pos aları 
Snlı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 
"Salı postaları onbeş 

günde bir yapılır. 11 
rabcre veya 32-33 puvanla şampi. -
yonluk ~şiktaşa kalır. Fakat Be
§iktaşın Feneri, G. Sarayı yenmesi, 
Fenerin de Güneşle berabere kal
ması ayni zamanda G. Sarayın Gü
neşe ve Beşiktaşa mağllıp olması 
lazımdır ve vaziyetin bu şekle gir
mesi çok müşküldür. Çünkü Be • 
şiktaşın geçen hafta Güneşe kar~ı 
çıkardığı oyun FEneri ve Galata • 
sarayı yenmesine kafi değildir. Bu 
vaziyette şampiyonluğa en yakın 
namzet Fener ve G. Saraydır. 

ğundan: • Diğer postalar • 
Bir borçtan dolayı mahcuz bulu- 1 

nan ve paraya çevrilmesine karar 

\'erilen mozaik ve künk ve saire ki 

Fenerin G. Saraya şampiyonluğu 
kaptırmaması için şimdiki halde bir 
puvanlık avantajı da vardır. Ya -
rınki maçların etrafında tahminler 
yürütebilmek için geçen haftanın 
rnuvaf fak olan ve olmayan dört ta
kımının ayni şekli muhafaza ederek 
oynıyacaklarını kabul edelim. 

G. Sarayı daha iyi oynıyarak 
yenmiyc muvaffak olan Fenerbnh-

lığin kurbanlarından birisi de o idi. 
Halbuki, Dik, hapishanenin <m sa
kin, en tatlı ve sevimli sakinle -
rinden biriydi. 

Kendi ıstırabını yalnız kendisi 
seyreder, yaklaşan olümüne has -
retle bakardı. 

Bir akşam başını bana doğru çe
vardı, ve sanki bir rüya alemine 
dalmış gibi, dedi ki: 

- Jenings, sen beni hakikaten 
doğmuş bir insan mı farzedersiıı a
caba? Acaba ben hakikaten şu yer 
yüzünde yaşamış bir insan mıyım? 

Ne cevap vereceğimi bilmiyor -
dum. Ben hayatta pekalfı yaşa -
mıştım, zevklerini tatmıştım. Fa
kat ya Dik? Doğrusu onun hesa
bına bu noktada pek o kadar emin 
değildim. 

Dik cevabımı beklemedi ve de
vam etti: 

- Senin dostun Bil bir gün bana 
bir kitap vermişti, hatırlıyor mu -
sun? Ben o kitabı başından sonu
na kadar okudum. O zaman ben ken
dimin bu dünyada ne olduğumu dtt
ha iyi anladım. O kitap bana haya-

125 lira kıymet takdir edilen eşya 1 
Galatada Azapkapısında Çeşme 1 

meydanında 294, 298 No. lu dük - ı 
kanda 5/7 /937 tarihine raslayan pa
zartesi günü saat 14 ten 15 c ka -
dar birinci açık arttırma suretile 
paraya çevrilecektir. Mezkılr mal-

lar o gün kıymeti muhammenesi -
uin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde 15/7 /937 tarihine rasla -
yan perşembe günü saat 14 den 15 

c kadar ikinci açık arttırma sureti 

ile paraya çevrilecektir. İstekli - f 

lerin ayni gün ayni saatta mahal

linde hazır bulunacak memuruna 

müracaatları ilan olunur. 

' 
tı. hakiki hayatı gösterdi. Şimdi 

her şeyi doğru görerek, doğru dü
şünerek, bu hayat denilen şeyin 

manasına varmak istiyorum. Otuz 
iki yaşındayım, anladın, değil mi? 
Nerdeyse geberip gideceğim. Fa • 
kat doğrusunu istersen, sana söy
liyeyim ki, ben yaşamış bir insan 
değilim. Bak, bir şey yazdım, onu 
sana göstereyim. 

Dik bana bir kağıt parçası uzat- , 
h, hakiki hayatı gösterdi. Şimdi 

Bnrtın 

İzmit 

Mudanya 

-Cumartesi, Çar• 
şamba 18 de. 

• Pazar, Salı, 

Pc rşcm be 
9.30 da 

-Cumartesi 14 
de Diğer gün· 
lcr 8,30 da 
Pazarları sa. 
hah postasın• 

dan başka ak· 
şam 18 de . 

Bandırma -Pazartesi, Sah, 
Çarşamba, Per· 
şem be, Cumartesi 

20 de 
Karabiga•Salı, Cuma 19 da 
Ay..,•alık -Salı, 19 da Cu· 

ma 17 de. 

İmroz • Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin 
postalarına kalkış günle. 

ri yük alınmaz. 1 '387611 

ZAYİ: irad servet kaleminde 

Bay Haydar Güngör'ün elbise be

delinden terzi Sarandiyc verdiği 45 

liralık senet kayıptır. B. Güngör'ün 

başka borcu olmadığı gibi kayıp sc· 

nedinip de hükmü yoktur. 

Sarandi - İşte bak, dedi, bütün bunlar 
benim hnyatımda yapmadığım şey
ler ... Anladın, değil mi? Düşün ki, 
ben daha ömrümde deniz görme -
dim. Ecn daha hiç şarkı söylemiş 
adam değilim. Bir kere olsun dans 
etmedim. Tiyatroya gitmedim, dua 
etmesini bilmem. İstersen arkada-

--sATILIK Ev·--

şın Bil'e de söyle! Ben daha bir 
kerecik olsun bir kadınla konuş -

muş insan değilim Kadınlardan 

bir tanesi de bana şöyle güler bir 
yüzle azacık muhabbetle olsun bak
mış değiJdir. Jenings, hakikaten 

(Devamı var) 

Osmanbeyde tramvay istasyo
nunda Tayyareci Fehmi ıoka· 

~nda iki tarafı tramvay cadde· 
sine bakar, bahçesi, kuyusu, 
elektrik, havagaıı ve terkos te-
sisab, alaturka hamamı ve her 
katta mutfak ve hellsi ve arka .. 
larında taraçaları bulunan 42 No. 
llj. dört katlı mükemmel bir ev 
s'!\ılıktır. Derunundaki sahibine 
saat 8 den 6 ya kadar müracaat 
olunması. ................... , .. 
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ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKiŞEHiR 

1 

18 Ay veresiye satış 

i ESi SAHi • 
1 Beyoğlu ve acentahuı 

- Vehbi Koç Ticaret Evi 
- Ş. Rıza lşçen, Yeni Mataza 
- Mehmed Hüzmcn 
- Hasan Alanya 

BEYKOZ 

IZMIR 
KAYSERi 
KONY;:... 
ANTEB 

- Artur Vetter 
- lsmail ve oğulları Cıngıllı 
- A. Mücib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dai kardeşler 

HAFTASI 
Temmuz 1937 den itibaren 

-YERLi 
MA·LLAR 

PAZARLARI 

MERSiN - jorj Satel 
d şler 

BANDIRMA ..._ Ahmed ve Bahaeddin Bereketkar e 
SAMSUN - C. Celal Ôzlü, S. Kemal Sezen TRABZON - Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatanalı 

Kardeşler. ZONGULDAK - ismet Ağartan, Ahmed Yüksel 
DIY ARBEKIR - Celal Ay yıldız ADAPAZARl-Ahmcd Hilmi Kurar 

Her Ak,am -mıı!! / 

Münir Nurettin 
PANORAMA 

iParanızı beyhude yere 

Bahçesinde 

Her Akşam 

PANORAMA' DA 
BAYAN 

HAMiYETj 
Dr. Hafız Cemal 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~i sabah c9.5 - 12. saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hsne ve ev te!cfon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

:• BÜ 

sokağa atmayınız! 
RADY.O L 1 N J 

Sizi; terkibi meçhul ve ondan üç dört defa P3 '" 

hah ecnebi mamulatını kullanmaktan kurtarmıştır. 

Bize bütün yerli mallarını ya· 

bancı mallara tercih ettiren en 

kuvvetli sebeb olanların taze, 

ucuz ve saf olmalarıdır. Bu ev· 

salı taşıyan öz Türk mamulatı 

dururken pahalı va muhteviyatı 

şüpheli ecnebi mamulatına para 

vermek günahtır. 

Radyolin diş macunu hudud

suz muvallakiyetile halis yerli 

malına bu meziyetini parlak su

rette isbat etmiştir. 

;:~-. - ....... ~··~ ..... ~{ 

•• E •• • 

KIR 
ra·ı Temmuz Cumartesi akşamı sabaha ka· 

dar zengin programh, neş'eli bir gece 
111111111111111111111111 

"-antbı ve Uınuınl neşriyatı idare ede~ Baş,nutıarrır 

E. izzet 
Bası:d,ğı yer: Matbaai Ebütıiya 


