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Asiler Madrid cephesinde hezimete uğradılar. F ran den b?şka kilş g~r- ita/yanların, Radosta yaptıkları büyük 

k il l · · k ·ı · r. • • mıyece er tiyatrolyakında ~açılıyor -:; ~ O gÖnÜ Ü ertn geri Ce l mesıne faraı tar lffllŞ.- Paris, 7 (Radyo) - Fransız 
- -
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- Salamanga 7 (Radyo)- Res· parlamentosu, devlet memur· 
mi tebliğdir : farının, kendi vazifeleri hari· 

Madridin harap olmuş bir caddesi 
Paris, 7 ( A.A ) - iyi bir den taarruza geçerek asileri 

rtıenbadan öğrenildiğine göre püskürtmüşler ve 28 kilometre 
general Franko, gönüllülerin kadar ilerliyerek 5 kasaba 
a'eri çağırılmasına mani olma- zaptetnıişlerdir. 

rtıaktadır. Siyasi mahfellcr, bu Asiler, mühim telefat vere-
haber leeyyüd ettiği takdirde rck geri çekilmeğe mecbur 
İspanya meselesinin beynelmi· kalmışlar ve külliyetli miktar· 
lef cephesi hakkında yakında dn cephane, top ve erzak hı-
bir hal şekli bulunabilect'ğini 
beyan rtmektedirler. rnkmışlardır. 

Madrit 7 (Radyo)- Cumhu· 
riyet orduları, Madrit cephe· 
lerinde ileri harekata devam 
etm el. ted irler. 

Sevil 7 (Radyo) - General 
l<epodclyano, cumhuriyetçilerin 
Madrid cephesinde yaptıkları 
taarruzun, bir tecrübe mahiye· 
tinde olduğunu ve elde ettik-
leri muvaffakıyetıerin izam General F ranko 
edildiğini söylemiştir. v abancıların Bilbao-

Paris, 7 (Radyo) - Dün .1 1 

ya gitmelerini 
yasak etti 

Londra, 7 (Radyo) - Gene-

Rece yarısından sonra Madri<l · 
den gelen haberler, iki gün· 
dür devam eden şiddetli mu· 
~arebelerin birdenbire Cum-
huı iyetçiler lehine döndüğünü ral Franko, yabancıların Bil· 
bildirmektedir. bao şehrine gitmelerini sureti 

Milisler, üç mıntakada bir- katiyede yasak etmiştir. 

Eı. Hitler İ11ühimbir 
llutuk iradedecek 
-'liman devlet reisi, ispanya mes'elesinde 

Almanyanın rolünü anlatacak .. 

Madrit cephesinde Pazar cinde başka işlerle . meşgul 
günü başlıyan topçu düellosun olmalarını m:n~eden bır kanun 

kabul eylemıştır. dan sonra milisler taarruza 
---~····---geçmişlerdir. Bu taarruz Nns- İsvicre frangı 

yonalist ordular tarafından ' 
püskürtülmüşse de arka mcv· F rar sız frangının 
kileri tahkim etmek üzere bir düşmesinden mü-
kaç kilometre gt•ri çekilmiştir. tesir olmadı 

Madrit cephesine kamyon· Bren, 7 (Radyo) - Fran· 
larla takviye kıtaatı gönder il- sız frangının düşmesi, lsviçre 
mişlir. frangır.a tesir etmemiştir. 

---------·~· ... ·~ 

Filistiıı halikındaki ı'a-
Rodosla kale kapısı 

1 Rodos, 7 (Radyo) - ftal· açılacaktır. por y 3 rJ ll 11eŞr0 U J] lJ y Or yanların, burada inşa etmiş Bariden hareket eden onun-
------- oldukları büyük tiyatro binası cu İtalyan alayı, 12 adaya çı· 

Arapların, yarın arbede çıkar- bu ayın sonunda meras~~~ -~~~:aktır. _ 

maiarı muhakkak görülüyor lngihere, ltalya ve Alman 

t - yaya cevap vermiyecek 

Kudüs sokaklarında bir zırhlı otomobili 
Londra, 7 (Radyo) - Fi· 

)istin tahakkak komisyonunun 
raporu, yarın neşrolunacaktır. 

Bu raporda, Filistinin taksimi 
kararlaştırıldığından, Arapla· 
rın arbede çıkarmaları kuvvetle 
muhtemeldir. 

Manda komisyonu, bu ayın 
sonunda toplanacak ve bu 
raporu tetkik ederek, Musevi 
delegeleri dinliyecektir. 
. İngiliz amirallık dairesi; Fi· 

Jistinde vukuu muhtemel ha· 
<liselerin önüne geçilmesi içiıı 
Akdeniz filosundan bir zırhlı 
ve iki torpitoyu derhal Hay· 
faya göndermiştir. 

"' • • 
Kudüs, Yakın şark ve bil· 

hassa Filistin muhitinde günün 
en büyük meselesi olarak Arab 
birliği ve Filistinin yeni rejimi 
mevzu bahsolmaktadır. 

raporunu tedkik ederek Fi· 
listin rejimi hakkında bir ka
rar verdikleri ve artık tatbi· 
kata girdikleri anlaşılıyor. Es
ki (Nirid) gazetesi bu mese· 
lede şiddetli bir lisan kulla· 
nar ak, "İngilterenin artık müs· 
takbel Filistin rejimini tatbik 
ve oradaki cebhesini takviye 
edeceği Filistindeki Arablar da, 
Yahudiler de iyice bilmelidir:,. 
demişti . 

Filistindeki Arab ve Ya· 
hııdi gazeteleri artık boyuna 
bu meseleden bahsediyorlar. 
Yeni rejimin esasları şunlar 

olacağı anlaşılıyor. 
1 - 31 temmuzda lngilte

re, Akvam Cemiyetine Filis· 
tinin taksimi hakkında bir 
layiha verecektir. 

2 - Ondan sonra Filistin· 
de lngilizlere yeni rejimin tat· 
biki için üç senelik bir manda 
verilecektir. 

~-~---~ ...... .-.--~---
Siyasal mahaf il, Fransa ile İngilterenin 
yeni teklifler yapacaklarını söylüyorlar 

Londra, 7 ( Radyo ) - Is· tekliflere cevap vermiyeceği 
panya işlerine ademi müdahale söyleniyor. 

komitesinin, Cuma günü f ev· Londra siyasal mahafili, f n· 
kalade bir toplantı yapacağı giltere ve Fransa tarafından 
ve lngilterenin, ftalya ve AJ- mukabil teklifler yapılacağını 
manya tarafn~dan ileri sürülen iddia ediyorlar. 

~--~~-------·~-~ ..... , ... --~~--~-
Amerikada grevcilerle 

zabıta çarpışıyor ------B. Ruzvelt grevcilerin murahhaslarını ka. 
bul ederek kendilerile görüştü 

Amerikada greoci maden amelesi 
Reisicumhur B. Ruzvelt, 

~ Hitler Ragiştagta 
~ 'tis, 7 (Radyo)- Lü Jur ga· 
tıı~Csinin Berlin muhabiri, Al
~ lltı devlet reisi bay HitleriJl 
~ 11

i'linlerde mühim bir söylev 

nutuk oerirken 

Filistinin taksimi havadisi 
birdenbire ortaya çıkmamış· 
tır. Bu havadis Filistindeki 
fngiliz tahkik heyetinin Lond· 
raya dönmesinden sonra sız· 
mağa başlamıştır. Fakat son 

1 
günlerde Filistinin yeni nizamı 
kurulacağı sıralarda Filistinin 
taksimi ve öte taraftan da orta 

3 - Arablar Filistinin dağ 
kısmını ve arkadaki çöl kıs
mını alacaklar. Yahudiler sahil 
ve ovaları alacakJardır. Bu sı· 
rada garbi Erdün de kısmen 
taksim edilecek Yahudilere de 
oradan biraz yer verilecektir· 

Nevyork, 7(Radyo) -Ame· ı 
rikada grevler devam etmek
tedir. Dün de zabıta ile grev· 
ciler arasında ufak tefek çar
pışmalar olmuştur. 

kilccektir. 

Grevcilerin murahhaslarını ka· 
bul ederek kendilerile görüş· 
müş ve ihtilafı halledeceğini 
söyleıniştir. 

Filistinin Yahudi kısmı cum
huriyet ve Arab kısmı krallık 
olacaktır. 

~"'ceğini bildirmektedir. 

Muhabir, Bay Bitlerin, Al
manyanın ispanya mcs' elesin· 
de takip edeceği hattı hare
keti açıkça ilan edeceğini de 
ilave eylemektedir. 

Arab hükumetlerinin birleşti· 
rilmesi havadisleri aynı zaman· 
da büyük bir gürültü ve hareket 
esnasında meydana çıkmıştır. 

lngilizlerin tahkik heyetinin 

4 - Kudüs Beytüllahim, nasıra 
doğrudan doğruya f ngiliz man· 
dası altında kalacaktır. 

5 - Yahudi ordusu teşkil 
edince İngilizler buradan çe· 

6 - İngiltere ile Yahudiler 
arasında Balfur vadine ve 
manda vesikasına göre, yapı· 
lan taahhüdata uygun bir mu· 
ahede yapılacaktır. 

Yahudiler esas itibariyle 
bundan memnundurlar. f ngil· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Yazan: Sermet Muhtar No. 27 
En doğrusu böylelerden bi

rine bağlanmak ... Sevmese de 
ne zarar, dişi sıkmak; sever 
gibi gözükmek .. Zaten :dünya 
dedikleri, menfaat dünyası de
ğil de nedir? 

Eda, bunları düşünürken, 
bir taraftan da şeytan diirtü
vermede; (fakat!) dedirtmede. 

Genç kısmında, biraz da 
gönül denilen şey yok mudur?. 
Bu, büsbütün ayak altına mı 
alınacak?. 

Mühim bir nokta daha var: 
Şehzadelere, damatlara, ko

daman paşalara hopadak çat
mak kolay şey mi? Vakitler, 
zamanlar ister bu işe .. Hafta
larca, belki de aylarca seyir 
yerlerinde dolaşmalı. Kahtane
lerden, Göksulardan, Kalen
derlerden, ramazanlarda da 
Direklerarası piyasalarından ek
sik olmamak lazım. 

Gayet süslenip püslenmek, 
arabalarda, sandallarda gez
mek, uzaktan işmar mişmarla 
kapıları yapmadan olur mu bu 
iş?. Ne külfetli ve eziyetli şey 
yarabbi!. 

Hafize, çenesi pırtının biri
dir. Öğüt vermesine verir , 
belki önayak ta olabilir. Çün
kü o makulelerden tanıdıkları 
çoktur. Fakat şu noktayı da 
unutmamalı.. Onun ( Düt de
diğ·i keçi olsa dağları bürür. 
Yarın, öbürgün, daha öbürgün 
diye savsaklayıp gitmesi de 
haritada yazılı .. 

Edanın, işkembeci dükka
nındaki bu kılı kırk yarmala
rında ne derece derinlere var
dığına ve kendini üzmeğe 
başladığına, biçimsiz fakat en 
doğru teşbihi söyliyeceğiz. 

Kör bir bıçakla bir işkem
be kazırcasına kafasının içini 
kazıyordu. 

Ne de olsa daha toydu, 
tecrübesizdi. Kuvvei manevi
yesi alt üst olmuştu. 

(En üst tabakadakilerden 
vaz geçmeli!) diyor, bir iki 
gömlek daha aşağıdakileri 
zihninde kurmağa başlıyordu. · 

Dairelerdeki paralıca bey

lerden kimler var, kimler yok? 

Eykafı, Şehislam kapısını geç 

onların hepsi yobaz güruhu .. 
Arada, yine en göze görünen 
Maliyedekilcr. 

Maliyede, kendisine karşı 
güler yüzlü, coşkun ve bitik 
olanları zihninde toparlıyordu. 

Maliyenin Bedelat kalemin

deki sermümeyyiz Kemankaş 
Şahap Bey, hayalindekilerin 
hepsini bastırmadaydı. 
.. ~emankaş .Şahap Bey, adı 
ustu.nd.e, keman gibi kaşlara 
malıktı. Nezaretin en yakısıklı 
erkeği muhakkak ki oydu.' Ne 
büsbütün cahil, nede kartala 
bilet almışlardan. 

Keman gibi kaşlarından 
maada gövela gözleri, biribi
rinc dolanık kirpikleri, kıvır 
kıvır da perçemleri vardı .. 
Kat'iyen Araplığı Maraplığı 
yoktu, fakat çocukluğunda 
herhalde Halepte veya Diyar
bekirde bulunmuş olacak ki 
sol yanağında, ona fevkalade 
yaraşan bir çıban izi göze 
çarpar, güzel bir ağız içinde 
bembeyaz dişleri parlardı. 

Uzun boylu, kalıplı, kumral, 
he•az tenli, 3<1-15 lik bir er· 

evli olduğu, çoluk çocuk sa
hibi olduğu da muhakkaktı. 

Çünkü evvela enikunu anaç. 
Bu yaşta bir adam bekar ola
maz. Kolalı yakası, frenkgöm
leği, kollukları daima gıcır 

gıcır ... Göğsündeki düğmelerin 
hepsi tamam.. Redingotu, ye
leği, haneli pantalonu, hatta 
ter silmek için kullandığı ke· 
ten mendili, potin kundura
larının tozunu aldığı bej rengi 
mendili, kat kat üstüne .. 

Bekar ve kadınsız bir erkek 
kat'iyyen bu vaziyette buluna
maz. istediği kadar şık, tran· 
daz olsun, mutlaka bir yerin
den bir yeri aksar. 

Şahabı, Edanın görüşile de
ğil, bir de iç yüzile biz anla
talım . 

Maliyede saç sakal ağartmış 
eski kurt müdürler, mümeyyiz· 
ler, emektar odacılar, Nezaret 
divanhanelerinde ona her rast
layışta üstünkörü bir selam 
sabah geçerler, akabında da 
çeneleri veriştirirlerdi: 

- Yıl uğursuzun. Şuraya 
burun sokalı ne oldu ki? it 
sırtını dayacağı yere dayamış 
başımıza kabak çiçeği olup 
çıkmış. Mütemayiz payesine 
erecek, sermümeyyiz olacak, 
göğsü nişaula dolacak kera
mıdır bu?. 

Bu sözlerin de sebebi pek 
boş değil. Kemankaş Şahap, 

Yıldızın gözbebeği Nişli Mah· 

mut beyin adamlarındandı. Gu 

ya büyük halasının mı, teyze· 

sinin mi ne oğluymuş. 

Bazılarının rivayetine de ba

kılırsa Nişli ile zerre kadar 

akrabalığı filan yokmuş. Her 

nasılsa ona çatmış; akrabalık 

lafını ortaya çıkarmış. 

Şahap ilk önceler gümrüğe 

mülazimeten katip olarak de

vam edip dururmuş, Nişli, 
destek olmuş. Maliyeye aldır

mış. Birkaç sene içinde de, 
rütbeler nişanlar verdirerek, 
maaşını da 1000 kuruşa çıkar
tarak sermümeyyiz etmiş. 

Bütün bunlara rağmen, Ke
mankaş, hemayarı bazı scr
mümeyyizler ve mümeyyizler 
gibi, yangın topu veya köşlü 
narası duyunca, kalemden 
dışarı fırlayıp, keçe külahı 
giyerek ve dizliği çekerek, 
omuzdaı;lar arasına katılmaz, 
yalnız Beyazıt meydanından 
tulumbaların geçtiğini görünce 
kendini pencert önlerine ata
madan duramaz, tulumbacı 

naralarını beğenmez, bunların 
secilerinc, kafiyelerine ilişir, 

(bu ne rezalettir yahu!. Tu
lumba\;ılık da pestenkcranileş
til) diye söylenirdi. 

Biraz ınürct~kep yalamışlığı 

ve (ehli kalemliği) vardı.. Da· 
vutpa"" m~rkez rüştiyesinde 

okuduktan sonra Beyazıt ca· 
misinde der:;c de devam el
miştı . 

Kaleminde sermümcyyiz ve 
bin kuruş aylığı olmakla be
raber annesinin büyük babası 
Sultaıı Mecit ruznamecilerin
den bilmem ne beyin torunu 
olmak dolayısile az-çok gelir 
getiren birkaç bap akarı, yani 
makasçılarda ve Çadırcılarda 
iki dükkanı YıısufpaşadR d.:ı 
1 ir kiralık ~"i "Mdı. 

Enver Pş.nıiı ölümü yeni- Binbir gece m sal· 
den mevzu_':l!>ahs oluyor larında olduğu 'gibi 
Otuz kişi ile Bolşevik süvari

ierine karşı yapılan harb 
-·-

Mısırın 64 yaşındaki eski başve
kili 17 yaşında bir kızla evleniyor Fransızca haftalık Gringoire 

gazetesinde B. Leon Treich, 
Enver paşa hakkında bir müd
det evvel bu gazetede neşro
lunan yazıları hatırlatarak, Mo
hammed Essad beyin "Allaheu 
gradl,, (Allah büyüktür!) isimli 
kitabından bahsediyor ve bu 
eserin Enver paşanın, orta As· 
yadaki esrarengiz ölümünden 
evvelki günlerine ait yeni ma
h1mat verdiğini söylüyor: 

Üçü de yabancı memleket· 
lere gitmiş olan Enver, Talat 
ve Cemal'i yakalamak ıçın 
Suitan, sefirleri ile Sovyet 
Rusyaya müracaatta bulunuyor 

Lenin'le Enver biribirlerini 
anlayamazlardı. Biri coşkun 
bir realistti, öteki heyecanlı 

bir mistik. İkisi de biribirle
rinden kendi planlarını tatbik 
mevkiine çıkarmak için istifade 
etmeyil düşündüler. 

Enver, Lenine, kendisinin 
Türkistandan, Türkmen ve 

1 Afgan !göçebelerinden topla· 
~ yacağı bir ordu ile Hindista

nı zaptetmenin mümkün ola
cağını zannetmiyordu, fakat 
Orta Avrupada Hindistan is
tikametinde koparılacak bir 
harp, İngilterenin o zaman 
Moskova hakkındaki fena dü
şüncesini başka tarafa çekme
ğe yarar diye bu teşebbüse 

girişmeyi kabul etti. 
Müthiş bir hayalperest olan 

Enver, derhal kendisini · 400 
milyonluk bir imparatorluğun 
başına geçmiş gördü. Daha 
sonra Rus istipdatını sarsma
ğı da düşünüyordu. 

Leninle bu ittifakı elde et
tikten sonra Enver, Bakı1ya 
gitti ve orada yapılan bir 
kongrede Şarkın yakın olan 
kurtuluşunu müjdeledi. 

Bu eski Türk generali ve 
halifenin damadı hemen he
men mukaddes bir insan gibi 
itibar gördü. Enver, Asyayı 
islam birliği, Türk birliği ve 
Avrupalıların katliamı için silah 
başına çağırıyordu. 

Bu defa bolşevik nazırları 

korkunç müttefiklerinden kork
mağa başlamışlardı. Komünist 
meclisi bir halifelik kongre· 
sine çevrilmek üzere idi. En
ver, Leninden fazla Asya 
müslümanlarının manevi kıla

guzu oluyordu. 
Vatanlarından koğulmuş bir 

çok Türk zabitleri daha ya
vaş yavaş gelip Envere iltihak 

ediyorlardı. Davasına büyük 
bir fedakarlıkla bağlı olan bu 
erkanıharb kadrosilc Enver 
Buharaya girdi. 

... Mcgalomanyası bütün kuv
vctile ortaya çıkmıştı ve ken
disi buna kurban gitti. 

Enver, Moskova ile alaka
sını kesti, birkaç ay evvel, 
kızıl nüfuzunu kabul etmemek 
için Buhara emirine karşı is
yan etmi~ olan aşiretlerin ba
şına geç,ti. Dünkü müttefik· 
lerile bir harb başladı. (Bu 
harb Avrupada hiç duyulma
mıştır). Enver bir müddet 
sonra en mükemmel Rus kıt

aları ve en mahir Sovyet 
askcrlerile çarpıştı . 

Bilhassa Frunsc Vl' geçen· 
lerdc Tuhaçefskiyı muhakeml" 
eden ~skeri hakimlNden hiri 
11IPn 

Bu harpte iki taraf biribir· 
!erinden kuvvetçe çok farklı 
idiler. Orta Asyadaki kütleler 
yerlerinden kımıldamamışlardı. 
Enverin yanında bir avuç a
dam vardı. Böyle olmakla be
raber harp iki sene devam 
etti. Osmanlının zaferi o şe· 

kilde oldu ki Step ahalisi ona 
bütün Türkistanda yarı ilah 
gibi tanınan Orhan ismini 
verdiler. 

Asıl askeri kudreti bu harp 
te meydana çıkmış olan bu 
asinin menevraları karşısında 
mağlfip olmaktan bıkan kızıl

lar yeni bir silabl kulla .mağa 
karar verdiler. Bu silah, ihanet 
olacaktı. 

Gepeunün en mahir adamı 
olan Agabekoy'a Türk reisini 
"ele geçirmek,, emri verildi. 

Ag .bekov, yerli tüccar kıya
fetine girerek, Enverin Vahş 
Surhat nehri Üzerinde, Saray
hisardaki karargahına girdi. 
Bütün karargahı yüz adam 
muhafan ediyordu. 

Bunu haber alan Budycni 
en seçme iiç bin süvarı top
ladı, Üzerlerine Buhara ' ı elbise 
giydirdi ve onlarla beraber, 4 
ağustos 1922 de, Enverin bu
lunduğu vahaya gitti. 

Enverin adamları, tebdil 
kıyafete rağmen, gelenleri daha 

ufuktan görür görmez bir Rus 

alayının o muntazam yi.irüyü-

Daily Express gazetesi Viya· 1 

na muhabiri yazıyor: 

Mısırın altmış dört yaşın
daki zengin eski Başvekili 
Tevfik Nesim paşa, 17 ya
şında bulunan Neri Hubner 

isimli bir kızla evlenmek üze

redir. Kız, bir otelcinin kızı· 
dır. 

İki ay evvel Tevfik Nesim 
paşa Viyanaya bakan tepeler 

üzerindeki Hubner oteline gir
miş ve orada bir içki içmek 
istemişti. 

Nesim paşa, bu snada otel· 
cinin kızını görüp aşık oldu. 

Bugün kumral saçlı, kesta· 
ne gözlü, kaşları modern bir 
şekilde çizili olan Meri ince 
vücuduna siyah hir ceket ve 
eteklik giymiş olduğu halde 
Viyanada Stadparktaki kahve
nin bir köşesinde bana aşk 
hikayesini anlattı. 

Mükemmel İngilizce 
şuyor. Arka tarafta, 

konu

kendi 

yana belediyesinde medeni ni· 
kahla evleneceğiz. 

- Din meselesi ne olacak? 
- Ben katoliğim. Katolik· 

ten vaz geçiyorum. Fakat ni· 
şanlımm dini olan Müslüman· 
lığı da almıyorum. 

Tevfik Nesim paşanın Ne· 
riye verdiği nişan yüzüğü tek 
bir elmas taşından ibarettir. 

Fakat evlenme gününde ec· 
dadın dan kalan 10.000 f ngiliz 
lirasi kıymetindeki mücevhtr· 
leri Viynnaya getirtip, otel· 
cinin kızına hediye edecektir. 

Balayını geçirmek için Hin· 

distana gideceklerdir. 
Nesim paşa, şimdi Çekos· 

lovakyada bulunmaktadır. 
Kendisile konuşan gazete· 

cilere demiştir ki: 
- Senin bir kısmını, Ka· 

hiredeki evle.rimde, diğer bir 
kısmını Lukrordaki eski aile 
evimizde geçireceğiz. 

Belki Kahire camiinde de 
otellerinin meşhur barını ilan bir dini merasim yapmamız 
eden büyük levha görünüyor- muhtemeldir. 
du. Ona bakarak: Bir Müslümanın karısı, ko· 

- Evet, dedi. İşe bana ilk casının dinini kabul etınek 
rasladığı yer orasıdır. Nesim mecburiyetinde değildir. Ben 
ilk defa Viyanaya istirahat ve izdivacımdan sonra siyasi mes· 
Viyanalı doktorlara kendini leğimde faaliyete devam ede· 
baktırmak üzere gelmişti. ceğim. 

İlk buluşmamızdan sonra, Nesim paşa evvelce bir Mı· 
birbirimizi hemen hergün ·gö- sırlı kadınla evlenmişti. Ço• 
rüyorduk. Nihayet bir akşam, cukları yoktur. 

şünü tanıdı. Muhafızları, er- onula evlenerek Mısıra gidip Şimdiki nişanlısı Neri Hu~~ 
kanı harbiyesi ile bP.raber, gidemiyeceğini sordu. "Düşü- ner kendisile Çarşamba günll 
şeflerinin elli kilometre kadar neyim,, dedim. Düşündüm. Ve Çekoslovakyada buluşacaktır· 
ötedeki Afgan dağlarına kaç- müsbet cevap verdim. Sonra derhal İngiltereye gele· 
masını rıca ettiler. Sevgili - Ne zaman evleneceksi- rek orada tahsilde ~bulunan 
paşalarının kaçması için la- niz? kız kardeşini görecek ve ge· 

- Teşrinievvelin birinde Vi- !inlik elbiselerini alacaktır. 
zımgelen müddet zarfında Rus- _ _ ,_. ..... _.._. ___ _ 

Volga - Don kanalı lan durdurtmak vazifesini Üzer
lerine ahyorlardı. 

Fakat, vakit geçmişti. Enver 

ve arkadaşları yüzükoyun sü

rünerek, vahadan kaçmağa 

başladıkları sırada, mitralyöz

ler durdurdu. Budyeni, ka
çanların yolunu kesmek için 
iki suvarı mitralyöz kıtası 

göndermişti. 

Enver, gülümsiyerck, yanın
daki zabitlere döndü: 

- Efendiler, sondur bu. 
Hepimiz çarpışarak öleceğiz. 

Elini cebine götürdü, vak
tini bekliyerek sakladığı eldi
venleri çıkardı, taktı ve emır 
verdi: 

- Süngü tak, ileri! Silah

ları doldurun! 
Otuz arkadaşının · başında, 

Kur'anın ölülere okunan "Ya
sin,, suresini okuyarak, Bolşe
vik süvarilerine doğru atıldı. --····--Yeraltı Hidroelek

trik santralleri 
Sovyetler Birliğinde ilk iki 

yeraltı hidroelektrik santralı, 
biri Azerbaycan da Terler' de, 
diğeri de Kola yarınıadasinda 
Niva üzerinde vücuda getiril
miştır. 

Teter santraline su, 140 
metre yeraltından kazılmış 11 
kilometre uzunluğunda bir tü
nel vasıtasilc gelmektedir. 
Türbinden geçen su başka 
bir tiin~llc .... ene nE"hirc dön
mektedir. Santralin kııvveti 
511,1< O kılovattıt. 

- ···----Bu kanal sayesinde Kalmokis--
tanda yüzbin hektar arazi 

sulanabilecektir ••• 
Volga-Don kanalının inşaat 

projesi tam surette ikmal edil
miş ve tasvib olunmuştur. 

Bu kanal, iki nehir arasında 
derin bir su yolu tesis edecek 
ve bu suretle Volga nehrini 
açık denize bağlıyacaktır. Sta· 
lingraddan Don üzerindeki 
Rostov şehrine, sonra Azak 
denizine ve diğer taraftan 
memleket içine doğru, 1, 100 
kilometrelik 6,9 metre derin
liğinde bir su yolu hasıl ola
caktır. Bu kanal, Sovyetler 
birliğinin Avrupa kısmında 
cenub ve cenubu şarki mınta-
kalarında münakale meselele
rin halline büyük yardımda 

bulunacaktır. 
Volga - Don kanalı, Sov

yetler birliginin ormanlık ak
samını kömür havzalarına, ma 
dcn!crine, petrol ınıntakaları
na, ziraat arazisine, kimya ve 
daha diğer endüstrici mües
selerine bağlıyacak ve bu su
retle demir yollarındaki fazla 
nakliyatın önüne geçecek ve 
tahfif eyliyecektir. Bu suretle 
ayrıca, her sene ilkbahar su
ları altında kalan Don nchrj 
havalisinin 250 bin hektarlık 

de bahçelerine, parklarınll • 
belediyelerine ve endüstri flllı· 
esseselerine lüzumlu suf1 

l ktır· mebzul bir halde bu aca k-
Kalmokistanda 100 bin heb. 

ı· 

tar kadar arazi de sulana 

lecektir. )'o 
Senede 10 milyon ton eŞ ~ 

üzerinden muamele yapaca v 
olan Don üzerinde Rostofl 

1 d" ya111 
şehri de, bu suret e un bi· 
ehemmiyetli lir anlarından 4z 
risi haline gelecektir. 19 ııl 
senesıne dog" ru yeni k811 

t r ·ıı vasıtasile yapılacak mık ı) 
15 milyon tonu bulacaktır· cıı 

Nakliyattaki ucuzlukta ayrdif 
h · · h · b' s'ele e emmıyetı aız ır me ıı~ 

Bu kanal yolu ile yapılflC 51• 

h h . d'~ r "" nakliyat, er angı ıgc . 91ııı 

lalarla yapılacak naklıY c· 
l rcc 

kıyas kabul ctmiyccck c c 

ucuz olacaktır. ··y~~ 
Kanal üzerinde iiç bı.I 111' 

gidroolcktrik santral k0'~ıri 
caktır. Bu santrallerden i~ı· 
Don nehri üzerinde dig~: 0oı 
si de Volga üzerinde voc 9ıi~ 
getirilecektir. Bu üç saotrolf 
kuyccti _,80 bin kilova~ cf1' 
cak Vl' bunlar Stalingra fııb ' 
~lüslri mii<>sscı;<"leri rıı \'<' ·Jerl 

e\' I 
rikalnrın çok uruz rı ıe~· 

2, \ milyar kılo · t ~/~ 
Devamı 4 imcü sa/ıı 
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il daimi encümeninden 
Eksiltmeye konulan iş İzmir · Menemen - Beıgama 

yolunun 15 + 687, 17 + g43, 
kilometreleri arasındaki şosenin 

(Ulusal Birlik) - --.-.. 
Yeraltıhidroel~ktrikjOlivier ve şü- Fratelli Sperco 

santrallerı kA L• •t d vapur acentası 
• !Jnr-olarafı 2 İll<'I alıijNLf' - re ası ımı e 

~ ROY AL NEDERLAND 

7 Temmuz 937 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

Keşıf tutarı 
esaslı onarılması. 

(3008) lira (21) kuruş. 

Niva santralinin türbinleri vapur acentası KUMPANYASI Kamçıoğlu 
de 75 metre derinliktedir. "TRiTON,, vapuru 9 Tem· Cilt ve Tenasül hastalıklar 
Türbinlerden çıkan su, beyaz Birinci Kordon Rces binası 

Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterılmiştir A) Eksiltme şartnamesi 

Tel. 2443 muzda gelip BURGAS, VAR- ve elektrik tedavisi 
denizde Kandlaşka körfezine THE ELLERMAN LINES L TD. NA ve KôSTENCE için yük izmir · Birinci beyler sokağı· 
akıtılacaktır. Santralin kuvveti alacaktır. Elhamra sineması arkasında B) Eksiltme şartnamesi 

C) Bayındırlık işleri genel 150,000 kilovattir. ~r~:ETR~o~ruıu 1°~~~ SVENSKA ORlENT LINlEN No.: 55 
----------muz 8 

. .. ve · "BIRKALAND,, motörii 5 Telefon: 3479 şartnamesi. 

D) Keşifname N. V SEAdan gelıp yuk çıkaracak. T d b ki kt ı ---~--·•--IRii!": • • " emmuz a e enme e o up !!!" 'I 

W F H V POLO,, vapuru 10 tem· ROTTERDAM HAMBURG 1 Dokto İatekliler Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde gö· 
rüp inceleyebilirler. 

• • • an muzda LOND~A ve HULL ve GDYNJA ve ISKANDINAVYA r 
Der Zee ANVERSten yuk çıkaracak ve 1. I . . ..k l kt Alı• A 

Eksiltmenin yapılacagı yer, 
tarih, gün ve saatı 

. ıman arı ıçın yu a aca ır. "h 
aynı zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A B ga 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

15 /Temmuz/ 937 perşembe 
günü saat 11 de il daimi en· 
cümeninde. 

Müteahhitlik ve ticaret odası 

& C HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI . . 
O. THE GENERAL STEAM NA· "LECHIST AN,, motörü 21 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE VIGATION LTD. Temmuzda beklenmekte olup 
G. M. B. H. "AD JUTANT .. vapuru Ha· ANVERS GDYNIA ve DAN· 

Hamburg ~i~an ~.onunda gelip LONDRA ZIG lim~nları için yük ala· 
belgeleri. 

~uvakkat te ıı inat (226) lira 2142 
"CHIOS,, vapuru 2 Tem- ıçın yuk alacaktır. caktır. 

muzda bekleniyor. HAMBURG DE~TSHE -LEVANT.E LINIE SERVJCE MARITIME 

il daimi encümeninden: ve BREMEN limanlarından DELOS" vapuru 11 Tem- ROUMAIN 

Eksiltmeye konulan iş 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda yazılıdır 

Seydiköyünde yaptırılacak oku· yük çıkaracaktır. 
lu yapısı. AMERICAN EXPORT LINES 
(6800) lira. THE EXPORT STEAMSHIP 

A) Eksiltme şartnamesi 
CORPORATION 

''EXCHANGE" vapuru 20 
B) Mukavele projesi Temmuzda bekleniyor. NEY-
E) Bayındırlık işleri genel YORK ve BAL TIMOR liman-

muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA,, vapuru 14 
ve ANVERSten gelip yük çı· Temmuzda MALTA, CENO· 
karacak. VA ve MARSIL YA limanları 

Tarih ve navlunlardaki deği- için y"ük alacaktır. 
şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. 
edilmez. ilandaki hareket tarihlerile • 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 681 
1 Telefon 3452 ._ ______ mm __ _ 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilfıt için 
FRA TELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

istekliler 

şartnamesi 
D) Keşif ve plan 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde gö· 
rüp inceleyebilirler. 

lan için yük kabul eder. 
" EXCUTIVE " vapuru 2 

Temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saatı 15 /Temmuz/ 937 perşembe 

günü saat 11 de İzmirde il 
daimi encümeninde 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

~ksiltmeye girebilmek 
1Çin gereken belgeler 

"EXCAMBION" vapuru 2 
Müteahhitlik ve ticaret odası Temmuzda PIREden BOSTON 

Muvakkat teminat 
belgeleri. ve NEVYORK için hareket 
(510) lira. 2141 edecektir. 

"EXHORDA,, vapuru 16 
,. •Türk Hava Kurumu--ı Temmuzda PIREden BOS-

B u•• yu•• k pı·yangosu roNveNEvvoRKiçinha· reket edecektir. 
Seyahat mliddeti: 

3 ci keşide 11 Temmuz 193 7 dedir PIRE-BOSTON 16 gün 

Büyük ikramiye45,000liradır PıRE-NEvvoRK ıs gün 

Bundan başka: 15,000, 72,000, 70,000 liralık ik- SERViCE MARITIME 
ramiye/erle (20,000 ve 10,000 J liralık iki adet mü- ROUMAIN 
ka/ at vardır. BUCAREST 

Aynca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- "DUROSTOR" vapuru 31 
Yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu Temmuzda bekleniyor. KOS-
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe- TENCE, SULINA, GALATZ 
kin meyiniz. 

.. -----------------· ... 
lzmiı· Yü.-ı M . .. nsucatı 
Türk Anonim Şirk eti 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

"'-- Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
~ni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 
.......................... m?!l-.ı:1m1mmamıııl-.RI ... 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ve GALA TZ aktarması TU-
NA limaoları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
''DROMORE,, vapuru i.2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman
larına yük alacaktır. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARlTIME 

''DUNA., vapuru 10 Tem· 
muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE . 
BRATISLA VA, LINZ ve Vl
y ANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, ınotörii 23 
Temmuzda bekleniyor. PJRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manlnrı için yük alacaktır. 

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

Birinci 

' 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczah3nesinde 
bulunur 

. .. ., . .. . . ·. 
' ... ·-· ' . . . • .<. • l 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 
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Vekalet, çimento fiatleri
ni yeniden tesbit etti --

(Ulusal Birlik) 

Polonya-Romanya as
keri görüşmeleri 

..... fi ~-

Bundan böyle çimento, yeni tarife Kral Karol, Erkanı harbiye ris-
üzerinden satılacaktır ferine bir ziya( et verdi 

Ankara, 6 (A.A.) - İktısad 
V ckaletinden tebliğ edilmiştir: 

porıland çimentosunun Super Siman 
20,5 liradır. 

Belgrad, 7 (Radyo) - Bük- Kral M. S. Karol, Polonya 
reşten bildirildiğine göre, Po· ve Romanya erkanıharbiye 

1. Madde 2 - Bir ton asgad 
Endüstriyel mamulatın ma ıyet lonya ve Romanya erkanıhar· reislerini bugün öğle yemeğine 

ve satış f iatlerinin kontrol ve tes· toptan satış addedilir. 1 k 
biti hakkındaki 3003 numaralı ka· l\ladde 3 - Bu fiat '.?O tem• biyei umumiye reisleri arasında a ı oymuştur. 
nunun birinci maddesinin verdiği muz 1937 tarihinden itibaren mühim müzakereler cereyan Bükreş 7 (Radyo)-Polonya 
ealiihiyete istinaden memleket ma· caridir. etmektedir. Erkanı harbiyei umumiye reisi 

Madde 4-Ticaret maksadile kendi general Staveski ile Romanya mulatı muhtelif cins çimentoların 

toptan ve peşin satış f iatleri (ver· 
giler dahil) atide gösterildiği üzere 
tayin ve teshit edilmiştir: 

.Madde 1 - .Fabrikada vesaiti 
nakliye içinde teslimi bir ton çi· 
mentonun satış fiati: 

hesaplarına fabrikalardan çimento 
satın alan tüccarlar saltıkları çi· 
mentoya febrikada nakil vasıtaları 
içinde ton Htış fiatiııe mağaza, 

depo masrafı ve .kar olarak azami 
50 kuruş ve aynca teslim mahal· 

A - Sun'i portland çimento· ]inden satış mahalline kadarki 
suuun 17,5 lira, 

B - Sun ·ı çabuk 
tevsik edilecek nakil masraflarını 

sertleşen ilave edebilirler. 
~~~~--~--..-.----~~---~~~-~-

Pamuklu dokumalar ... ~ 

ithalat serbestisinden istisna 
mı edilecek?. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Yeni 

kontenjan kararnamesi bugün

lerde neşredilecektir. Yeni it-

halat rejiminde, pamuklu do
kumaların ithalat serbestisin
den istisna edilmesi muhte
meldir. 

Yugoslavyada feyzan 
5 kişiyi sular götürdü. 9 kişide an. 

kaz altında kaldı .. 
Belgrad, 7 (Radyo) - Son 

günlerde yağan şiddetli yağ
murlardan taşan nehirler, Yu
goslavyada mühim zararlar 
yapmıştır. 

Sarova civarında sular altı 
kişiyi götürmüş, Yosanko Yakı 

kasabasında Tuna nehrinin 
taşmasile bir ev yıkılmıştır, 
enkaz altında kalan dokuz 
kişi ölmüştür. Popovan kaza· 
sında da nehirler taşmış ve 
bütün hububat mahvolmuştur. 

~~~------~-----~~-Türkiye -Almanya -·-· Klering görüşmeleri devam ediyor .. 
Berlin, 7 (Hususi) - Türk- edilmiştir. Muhtelif meseleleri 

Alman kliring muahedesi gö- tetkik etmek üzere, bugün iki 
rüşmelerine bugün de devam komite seçilmiştir. 

lrlandada 
Seçimin kat'i neti

cesi anlaşıldı 
Dublin, 7 (A.A) - lrlanda 

intihabatının bildirilen son ne-

ticeleri şunlardır: 
Dö Valera 67, Cosgrave 44, 

amele partisi 11, müstakiller 

8 mebusluk elde etmişlerdir. 

Yeni kanunu esasinin kabul 
lehinde 560, 146, aleyhinde 
436,406 rey verilmiştir. 

Yunan Veliahtı 
Dün tayyare ile 
Korfoya gitti 

Atina 7 (Radyo) - Yunan 
Veliahtı prens Pavlo, dün tay

yare ile Korfo adasına gitmiş 
ve orada bulunmakta olan 
Krala mülaki olmuştur. 

Amasyada T:-T. 
kurumu 

Namına tetkikler 
yapılıyor 

Amasya, 7 (A.A) - Türk 
tarih kurumu r.amı.ıa Antro
polo gimetrik üzerinde çalış· 
mak için Dr. Şefik yanında 
bir arkadaşile buraya gelmiş 

ve köylerde tetkikata başla

ını§hr. 

Kontrol 
Etrafında konuşuldu 

Londra 7 (Radyo)- Paris

ten avdet eden Fransız sefiri 

dün İngiltere Hariciye Nazırı 
Bay Eden'i ziyaret etmiş ve 
ispanya kontrolünün aldığı son 
şekil etrafında uzun müddet 
konuşmuştur . 

Pa .. is 
Ticaret borsaları 

dün acıldı .. 
Paris, 7 (Radyo) - Ticaret 

borsaları dün kamilen açılmış 

ve muamelat eskisi gibi baş
lamıştır . 

Hükumetin, gıda~ maddele

rinin fiatleri hakkında almış 

olduğu tedbirlere rağmen, bazı 

cms eşyada yükselişler kayde
dılmiştir. 

Lizbonda 
Bircok kimseler tev. , 

kif edildi 
Lizbon 7 (Radyo) - Por

tekiz Başvekili B. Salazara 
karşı yapılan suikasttan dolayı 
zabıtaca etraflı surette tahki· 
kata girişilmiştir. 

Son haberlere göre, 
kimseler yakalanarak 
edilmiştir. 

birçok 
tevkif 

Harbiye nezaretinde yapı· 
Erkanı Harbiyei umumiye reisi 

lan son içtimada, Polonya ve general Samsonoviç arasında 
Romanya yüksek rütbeli zabit- dün mühim müzakereler ol· 
leri de hazır bulunmuşlardır. mustur. .......... _. _______ _ 

Bir aşk faciası 
Mustafa, sevdiği kızı aşıkı 

birlikte öldürdü .. 
ile 

İstanbul, 6 ( Hususi ) - genç bir kızı aşıkile beraber 
Çankmda, tüyler ürpertici bir görünce tahammül üdememiş 
aşk faciası olmuştur. 

Adliye katiplerinden Mus-
tafa isminde biri, uzun zaman-

v~ tabancasını çekerek ikisini de 

öldürmüştür. Mustafa derhal 

danberi delicesine sevdiği yakalanmıştır. 
-~~-----19".,_.•~·~·--------~--~ 

Kardeş katilinin mUha-
kemesi ne başlandı 

••• 
Zavallı İsmail, jandarmalara kardeşi ta

rafından vurulduğunu söylememişti .. 
Çeşmenin Çiftlik köyünde kavgada Haşim, yanında taşı-

kardeşi İsmail Yurttaşı tabanca dığı tabancasını çekerek fs-
kurşunu ile öldüren Haşim maile iki el ateş etmiş, onu 
Yurttaş, şehrimiz Ağırceza yaralıyarak kaçmıştır. Yarala
mahkemesinde muhakeme edil- nan İsmail, babası Seyfeddin 
mek için İzmir hapishanesine tarafından evine götürülmüş 
getirilmiştir. Kardeş katili Ha- ve biraz sonra eve gelen köy 
şim Yurttaş, tahkikata göre, muhtarı B. İsmail Yılmaza: 
kardeşi İsmaili iş yüzünden - Birşey yok. İsmail, ta· 
öldürmüştür. bancayı kurcalarken yaralandı, 

Vak'a bir ay evel olmuştur. demiş, evde bulunan İsmailin 
Yaralanan İsmail, İzmir Mem- anası ve karısı da aynı söz-
leket hastanesine nakledildik- leri söylemişlerdir. İsmail de: 
ten iki gün sonra aldığı yara- - Bir kaza oldu, yara-
ların tesirile ölmüştür. landım. 

Cinayetin sebebi, tarlada Demiştir. Fakat tahkikat 
çalışmak meselesinden iki kar· k 

için öye müddeiumumi, jan-
deş arasında çıkan kavgadır. darına komutanı ve doktor 
İsmail, dağdan bir mikdar 

gittiği vakit, biraz tereddüd 
çalı getirmişti. Kardeşini evin 

etmiş, sonra: 
önünde görünce ona çatmış: 

- Hep sen mi çalışacaksın. - Beni vuran kardeşim 
Demiş, ismail de: Haşimdir. iş meselesinden 
- Sen de çalış. kavga ettik, beni yaraladı. 
Demiş, bu yüzden çıkan Demiştir. Ertesi sabah Ha-

Italya, Almanya 
Kontroldan çekil. 
mekle Frankoya 
fenalık yapmışlar 

Londra, 7 (Radyo) - İn· 
giltere hariciye nazırı Bay 
Eden, İtalya ile Almanyanın, 
kontrol dan çekilmekle F ran· 
koya fenalık yaptıklarını be
yan eylemiştir. 

Filistin hakkında 
rapor yarın neşro

lunuyor 
/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
tere ile rabıtalarının kalması 
işlerine gelir. Yahudi hüku
meti yalnız Dominyon olmı· 
yacak ve Akvam Cemiyetine 
giremiyecektir. 

Yahudilerin müracaati üze· 
rine layihada Yahudiler lehine 
tadilat yapılmıştır. Öbür ta
raftan kendilerine muzaharet 
etmek için Amerikalı Yahu
diler de Ruzvelte müracaat 
etmişlerdir. 

şim, harmanlar arasında giz
lendiği yerde köy bekçisi ta
rafından tutulmuş ve suçunu 
itiraf ederek: 

- Kardeşim f smaili ben 
vurdum. Silah da çalılıklar 
arasında saklıdır. 

Demiş ve sonra silahın bu
lunduğu yeri haber vermiş, 
silah söylediği yerde buluna
rak alınmıştır. Müddeiumumi 
tarafından isticvabında da: 

- Ne yapayım. lsmail beni 
her gün dövüyordu. Akşam 
üzeri anamla kavga etti, ha· 
bamı dövdii, ben ayırmak is· 
tedim. İsmail onları bıraktı, 
bana hücum etti. 

Demiştir. Çeşme sorgu ha· 
kimliği, Haşimin Türk ceza 
kanununun 54 ve 449 uncu 
maddelerine göre ve babası 
Seyfeddinin de 550 inci mad
de mucibince İzmir ağırceza 
mahkemesinde lüzumu muha
kemelerine karar vermiştir. 
Muhakemelerine yakında baş
lanaca.ktır. 

7 Temmuz937 -Deli Petro 
Ve Katerina 

Tarihi Aşk Macerası 

• Yazan: F. Ş. Benlioğlu • 

- -1- -

Prens Mençikofun konağı ka-
pısına gelen yüzbaşı Petro 

Aleksiyeviç ••• 
Büyük ve lüks konak, her 

pencereden aldığı bol ve par
lak ziyalar içinde .. ihtiras ve 
heyecan dolu bir müzik, ko
nağın her tarafını gaşi edici 
nağmelerle dolduruyor; bu mü
zik ahengine de arada sırada 
şen ve şuh kahkahalar veya 
şarkılar karışıyordu. 

Debdebe ve haşmeti çok 
yüksek olan prens Mençikof, 
bugün en büyük eğlence ve 
davetlerinden birisini vermekte 
idi. Yüksek, güzide ve haya· 
tın zevklerini en fazla nefısle
rine hasretmek istiyen hırsı bu 
davette, prensin muhteşem ve 
lüks salonlarında yer almış 
bulunuyordu . 

* * * Deli Petro, bütün Rusların 
hükümdarı bu akşam, kendi 
yetiştirmesi olan prens Men· 
çikofa ani bir baskın yapmak 
havesine düştü; Petro çok za
manlar böyle yapar, böyle 
yapmaktan zevk duyardı. 

Rusların hükümdarı Deli 
Petro, prensin büyük konağı
nın önüne geldiği vakit, ko· 
nağın salonlarına sığamıyarak 
dışarıya taşan bu neş' e ve 
zevk hay ve huyu karşısında 
irkilip kaldı! 

Vakıa, Romatoflar Rusyası· 
nın kurucusu deli (veya bazı 
tarihçilerin tabiri ile büyük 
Petro, zevk ve eğlenceyi se
venlerden idi. Yalnız en zi-

Volga. Don kanalı 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
trik enerjisi verecektir. 

Volga - Don kanalının esaslı 
ve en büyük inşaatını, Don 
üzerinde vücuda getirilecek 
olan muazzam baraj teşkil 
eyliyecektir. Bu baraj arkasında 
peyda olacak su hazinesi, bü
yük bir göl halinde, Volga 
ile Donun aşağı kısmının su 
taksimi hattına kadar vara- ı 
caktır. Burada, Soyyetler bir· 
liğinin Avrupa kısmının bu 
iki büyük nehrini birbirine 
birleştirmek için, 40 kilometre 
uzunluğunda bir kanal kazmak 
kafi gelecektir. 

Bütün kanalın inşaatı, 2 
milyar rubleye mal olacaktır. 

• Tütün ikramiyeleri 
'Tevzi olunuyor 

8 T enıınuz 937 Perşembe gü
nü Eşrefpaşa 

1 O Cumartesi Güzelyalı 
12 Pazartesi Basmane 
14 Çarşamba Alsancak 
16 Cuma Karşıyaka 
19 Pazartesi Buca 
21 Çarşamba Burnava 
23 Cuma Seydiköy 
26 Pazartesi Değirmendere 

Harp malullerile şehit yetim
lerinin 937 yılına ait tütün ik
ramiyelerinin yukarıda yazılı 
günlerde Vilayet mektupçulu
ğıında teşekkül edecek komis· 
yon tarafından tevzi edilecek-
tir. Sabah saat 8 den 12 ye 
kadar evrakı müsbitckrwe bir
likte komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

yade keyifli olduğu zamanlrda 
böyle alimler yaptırırdı. Bu 
prens Mençikofun pek sık 
eğlenceleri Petroya artık ya· 
van görünüyordu. Buaunla be· 
raber, prensin hususi hayatına 
karşı büyük bir alakası da 
yoktu. 

Eeli Petro, konağın medha· 
!inde çok iyi giyinmiş bir sa· 
lon hizmetçisine: 

. -Ey .. Bana bak -dedi- git 
prensine söyle ki burada ken
disini yzzbaş ı Petro Aleksiye· 
viç bekliyor. 

Hizmetkar, büyük konak ve 
salonların usta olanlarından bi
risini andırıyordu, bu adam için 
her kim olursa olsen!- Kapı 
dan bir kimseyi doğrudan 
doğruya ve huşunetle kovmak 
mümkün değildi. Bu gibi 
adamlar, her ziyaretçinin hal 
ve vaziyetine göre az veya 
çok soğuk bir tavır ve mu· 
amele gösterirlerdi. 

Gden bir yüzbaşı demekti. 
Rusya ordusunda bu rUtbe· 
den binlerce adam vardı; bir 
binbaşı önünde ayakları bir· 
birine bitişik, el başta, dimdik 
saatlarca duran adamlardan 
birisi idi. Ve yüzbaşı Petro 
Aleksiyeviçe tatbik edilecek 
muameleyi hemen tayin etti, 
prensin nezdine gidiyor gibi 
yukarı çıktı, fakat çok çabuk 
döndü, bariz bir istihfaf ile: 

- Arkası var -

Sovyet kadın 
tayyarecileri 
Beynelmilel kadın 
yükseklik rekorunıı 

kırdılar 
Moskova 7 (A.A) - Tas 

ajansı bildiriyor : 
23 yaşında bayan lrira ile 

20 yaşında bayan Katiya, 4 
Temmuzda bir spor tayyare· 
sile 6,518 metreye kadar yük· 
selerek bugünkü beynelmilel 
kadın rekorunu~ kırmışlardır. 

Bu iki genç kız Sovyetler 
birliği merkez hava · kulübii 
muallimlerindendir. Katiya, ay
ni zamanda Moskova fabrika· 
sında tornacı olarak çalışmak· 
tadır . --.......... . 

Nevyorkta 
Bazı müesseseler tatili fa" 

· aliyet ettiler 
Nevyork 7 (Radyo) - Baı• 

müesseseler, kendi kendilerioe 
tatili faaliyet etmişlerdir. BıJ 
müesseselerin, amele tarafırı· 
dan işgali nazarıdikkate alınıı· 
rak zabıtaca tedbirler atınrnıf 
tır. ....... 
Şili hükumeti 
İtalyaya ta:yyare 

ısmarlıyor 
ıA f Roma 7 (Radyo)- B. ıvıtl 

solini, dün Şili hükumeti flav' 
Nazırını kabul etmiştir. 

Şili hükumetinin, ftal)'~~ 
fabrikalarına tayyare ısınar 
yacağı söyleniyor. 


