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lzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yunan 
Parti liderleri, son hadi. 

seferden kralı mesul tutu
yorlar. 
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Ordumuzun Trakya'daki büyük manevraları M. Hitler Çoban gene yenildi 

tanklar ve zırhh sab;ki~~iliz se- V~şar Litvanya'h ra~ib!Babaeski 
otomobillerle k şatlldı firi ile görüştü nın sı~ını ~ere getlrdı 

U Berlin, ıo (Radyo) - Hiı- lstanbul' da Cim Londos Rus 
-~--------

Mavi taraf, kırmızıların elinde bulunan şehri 
almağa muvaffak oldu. Mareşal Fevzi Çak
mak manevrayı Hayüktepeden seyrediyor. ------
Başvekil de Trakya'ya gidecek 

Istanbul. 10 (Hususi muha
birimizden) - Trakya' daki 
büyük manevralara devam 
edilmektedir. Büyük Erkanı
harbiye reisimiz Mareşal Fevzi 
Çakmak ile general Asım, 
general Fuhreddin, general 
Fuad ve daha birçok gene
ralicr manevraları Hayi.iktepe
den seyretmektedirler. 

Mavi taraf ile kırmızı taraf 
kuvvetleri arasında çok şid
detli muharebeler cereyan et· 
ıniştir. Kırmızılılıların mukavc
nıettne rağmen, mavi taraf 
Babaeskki'yi şiddetli bir hü
cumdan sonra elegeçirmiştir. 

lsta b Dr. Şaht 
l\ıtııarın ~I, 1 O ( Hususi ) -
~t' ıktısad nazırı doktor 

•n 
~ti h' Yakında Paris'~ gide-

N~ aber Verilmektedir. 
r, p . , F 

arıs te ıansız iktı· 

ile temaslarda bulu-

Mareşal Fevzi Çakmak 

1 

Babaeski, zırhlı otomobil ve 
tanklarla kuşatılmış, tayyareler. 
gece gündüz mütemadiyen 
şehri bombardıman etmiştir. 

Manevra, hakiki bir muhare· 

be halinde ge~unektedir. Ma-

nevra sahası, harp yerini .an· 
dırmaktadır. Her iki taraftan 
da çok iyi neticeler alınmak-

tadır. Manevralara iki gün da
ha J evam1 edilecektir. 
İstanbul 10 (Hususi muhabi

rimizden) - Ba~ ve'dl İsmetln
önü'nün bugün Trakya'daki 
manevraları takip için manev-

~ra yerine gitmesi muhtemeldir. 

ler; dün lngiltere sabık sefiri hl• d• M••ıA • ' Y 
Lord (Lantrovon) u kabul pe ıvanı yen ı. u ayım U• 
etmiş ve uzun müddet görüş- ) •ı b b k ld 
müştür. nan 1 1 e era ere a ı. 

Hitler, bundan sonra Arna
vutluk diyanet işleri nazırını 
da kabul etmiştir. 

1 ... .._. __ _ 

/pekli kumaşlar 
fstabul, 10 (Hususi) - İk· 

tıad Vekaleti, "'İpekli kumaşla
lrın evsafını tesbit eden bir 
karar çıkarmıştır. ---···----lzmir ..... 
Telef on şirketi ~ 

satın alınacak 
L{;iiha:vekilİ~he .. 
Yetine~sevkedildi 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

• . . . 
• ' ...... ~ • : 4"' _· • • ~ ••• :. ~ •-•Berfin Olimpiyatlarında: 

Cin~~ça~i!~!10RAL ·ıspanyol s··va:r leri isyan 
.. - 191 il •• ·ı ld Değirmen ile, iki kuleli şato ffiU_D_a_s_e_e_· gerİ çağırt · I 
arasında gizli işaretleşme- Bir Ame ika' ı kom· eden ·hraç edildi. 936 

ler cereyan ediyordu oı· . 
- indiğim hanın üzerinde elindeki dürbünle Orj çayır- ımpıyat arın n bir bUSUSİy tİ de,k nomet-

ı:.vha yokıu. Fakat .bu~aya gü- lıklannı Sengir ormanını göz- re erin e ek e t mat •k O masıdır. 
zul otel demek caızdır. Ben den geçirmeğe başladı. Bu 
~rada bir anbarda yulaf üze- adam, Jako değildi. Jako ga-
rınde yandım. Bu sa yed ehem yet zayif ve kuru olduğu hal-) 
daha az para sarfettim, hem de dürbünle etrafı tetkik 
de Pasaport filan göstermedim. eden, şişman vücudilc bütün 

- Ya, demek hiç kimse baca deliğini kaplıyordu. 
n~r.eden gelip nereye gittiği- Elleri ile yüzünü kapamış 
nızı sormadı mı? olduğundan, kim olduğu fark 

- Tabii, hiç kimse sormadı. edilemiyordu. Fakat Piyedoş 
Ben zaten hiç kimseye pasa· bunun M. ~o'ay olduğuna ka-
port götercmem. naat getirmişti. Un satmağa 

Piyedoş bu yalanları söyle- gitmiş olan Şufay, nasıl olu-
meğe lüzum gördüğü gibi, yorda değirmenin içinde bu-
kadın dahi kendisini isticva- lunuyordu? 
bı elzem buldu. Binaenaleyh Böyle dürbinle etrafı seyret 
Piyedoşun verdiği cevap ho- mesinde ne mana vardı? 
şuna giderek, mütebessim bir Piyedoş, bu suallerin ceva-
çehre ile, şişeyi uzatarak: bmı bulamıyordu. Fakat bu 

- Bunu alınız da, içmek değirmende, yalnız unculuk 
üzere dışarı gidiniz. Su kena· değil, başka işlerde görüldüğü 
rındaki söğüd ağaçları altında muh.akkaktı. .. . \ 
uyumak çok iyidir. Erkeğim Pıyedoş, durbınle bakan 
avdet edince Jako gider sizi ~~amın ne aradığını anlamak 
davet eder. ıcın etrafa göz gezdirdiği 

- Çok lütüfkarsınız ma· zaman, iki kuleli şatodaki 
dam Şvfay, şarabınız da fena kulelerden birinde büyük, be-
değil. Bu gece yemek yedik- yaz bir sancağın dalgalanmakta 
ten sonra beraberce bir şişe olduğunu gördü. Bu bayrak, 
şarap içmek lütfünde bulunur acaba içinde oturanın bir 
musunuz? Hele ben şimdilik alamet mi idi? Yoksa kendi- Berlin (Hususi) - Olimpİ· Beynelmilel olimpiyat ko· 
şu şişeyi bitireyim de. lerinin orada bulunduğunu yatlar devam etmekte ve mitesi bugün yaptığı içtimada 

Piyedoş bunu söyledikten bild~recek bir işaret mi?.. son günler yaklaşmaktadır. bazı milletleri yeni aza olarak 
sonra kadını Jako ile konu· Pıyedoş bunları düşünürken Almanlar son günleri propa- kabul etmiştir. 
şurken terkederek şişesile be- beyaz bayrağın yavaş indiril: ganda ile geçirmek istiyorlar. Amerika murahhaslarından 
raber değirmenden çıktı ve d~~ini farketti; biraz sonra da Bunu dün akşarr. Propaganda birisi şimdiye kadar vaki ol-

izah edilmiş ve tecrübesi ya· 
pılmıştır. Çok dikkate şayan 
olan bu makine şöyledir: 

Yarışların bitiş yerinde 10 
metre yiiksekliğinde demir bir 
kullenin üzerine gayet muaz· 
zam ve hassas objektifli bir 
sinema makinesi konulmuştur. 
Bu mak"nenin objektifi tam 
finalin üzerine t r-vcih edilmiş 
olup bir elektrik kordonile 
depar hakeminin starterin ta· 
bancasına merbuttur. Hakem 
derar tabancasını patlatınca 

makine dönmcğe ve müsaba
kanın sinemasını almağa baş

lar ve saniyede 100 resım 
zapteder ve ayn i zamanda 
vakti de saniyenin 100 de 
b~ri gibi insan göz ve elinin 
baŞ6lramıyacağı bir surete tes
bit eder. Müsabakanın hita· 
mınaan tam on dakika sonra 
film gene otomatik olarak 
develope olunur ve müsabık
ların derecelerini tayinde mü
nazaalı bir netice varsa ha
kmnler tribünlerin altında 
bulunan ufak sinema dairesi
ne g"rerek bu filmin röllanti
sini görür ve kararı ona göre 
verirler. 

20 inci asır fenninin en son 
mertebesinin eseri olan bu ih· 
lira cidden takdire değer. 

10 A*ustos 936 

Kafkasya' da 
Havacılık faaliyeti 

Bu yıl Kafkasya' da 8 yeni 
havacılık kulübü açılacak ve 
bu suretle halen havacılık 
kulüpleri olan Tiflis,, Baku ve 
Erivan'dan gayri Baturu, Su· 
hum, Kutais, Leninakan şehir
leri de !havacılık kulüklerine 
malik olacaklardır. Batum, 
Suhum, Kutais ve Leninakan 
da tedrisata şimdiden başlan· 
mıştır. 

Ayrıc Tiflis'tc açılacak Gür· 
cistan merkez planörlük mek· 
tebi inşaatına da iptidar olun· 
muştur. 640 bin rubleye mal 
olacak bulunan bu mektepte 
250 talebe okuyacaktır. 

Yüzmeler 
100 metre serbest yüzmeğe 

56 yüzücü iştiı ak edecektir. 
Atletizmin 100 metresi kadar 
ı ağ bet gören bu müsabakada 
Olimpiyat yüzme komitesi dün 
serileri tesbit etmiştir. 9 - 10 
seriden aşağı olmıyacak bu 
yarışta takriben altı kadar 57 
saniyeden aşağı yüzen rakip 
vardır. Bu rakiplerin ve yıl· 
dızların kur'a neticesi ayni 
seriye düşüp elenmenıeleri içİl1 
istisnai olarak her seriye bi· 
rer tane taksim etmiştir. Me' 
sela Amerikalı Fick ile Japon 
Aray ayni seriye düşmiyeceği 
gibi Macar Çik ile de Alman 
Fischer seçmelerde beraber 
yarışamıyacaktır. Bu suretle 
dereceleri nisbetcn düşük olt1~ 
100 metrecilerin finale kalnı8 

ihtmalinin önüne geçilecektir· 
Yüzmelerin sonderece en· 

teresan olacağı ve yüzme 
stadyumunun şiddetli Amerik8 

ve Japon rekabet ve çarpış· 
masına sahne olacağı ın8' 
lumdur. Her iki millet Je 
( Devamı4 üncü sahifede) 

tarH olunan mahalle doğru gozden kayboJdu. Bunun üze- Nazırı Dr. Göbels tarafından mıyan bir şekilde, beynelmilel 
gitnıeğe başladı. Mahalli mez- rine, değirmenin :damında bu- gazetecileri bir ziyafete çağır- olimpiyat komitesi azalığından --~--------·~·~·~~--~~-----

ldire varabilmek için nehirden lunan şişman adam, ucuna nıakla gösterdiler. ihraç edilmiştir. Buna da se-
geçmek Jiizım geliyordu. Pi- kırmızı bez bağlanmış olan Ziyafet Berlin'in en .güzel sa· bep, 936 olimpiyatlarının 
yedoş, oraya doğru giderken bir sopayı havaya kaldırdı, !onlarından birisinde verildi Almanya'da yapılmaması için 

Fiı· stin' de kan ve ateş 
Bir h~ftada 72-Arap öldü, 12 

değirmenin harici manzarası· sağa sola bir iki defa salladı. ve yemekte şimdiye kadar gö- elinden geleni yapmış olma-
nı tekrar tetkike başladı. Artık, şato ile değirmen ara- rülmemiş kalabalık bir gaze- sıdır. A d• • d• • k Jd Oluğun müstenid bulunduğu sında gizli bir konuşma cereyan teci grubu bulundu. Büyük 1936 olimpiyatlarının rap iri iri ya 1 1 . 
dıvarın sonradan inşa edilmiş e.tti~ine tamamile kanaat ge- salonlarda 1200 kişiden fazla yeniliği Kudüs, { Hususi ) - Bir tir. Kıtaat ile miicahitle~;~ 
olduğu anlaşılıyordu. Bu arada tırmış ve köyde de söylen- insan yemek yedi. Berlin olimpiyatlarıının ka- Yahudi otomobil kafilesi Ya- çarpıştıkları mıntaka 15 k

1 

birçok lüzumsuz manialar diği gibi, değirmen ile şatoda Sıra ile Alman propagan- rakteristik hususiyetlerinden fa' dan Kudüs' e gelirken Ba- metre uzunluğundadır. ) 
yapıldığı da görülüyordu. Bu tehli~cli. ada"'.ların oturduğu nezareti umumi kiıtibi ve bey- biri de yeni elektrikli otoma- bılvad mevkiinde mücahitlerin (Devamı 4 üncü sahi/;!, 
manialar, bayağı bir sed gibi ~.ahk~k .etm.ıştı. Değitmenin nelmilel olimpiyat komitesi tik kornometredir. taarruzuna uğramıştır. Kafile· oıı•vı•er Ve C:;ı 
olup, iki nihayetinde kapakla uzerınden bır şakavet kokosn reisi Kont Baillrt - Laton ve lOO metre, 200 metre ve dekiler telsizle yardım iste· ~P 
bulunuyordu. Eweliı yukarı· İntişar ediyordu. Bu karı·koca propa~anda nazırı Dr. Göbels bayrak yarışı gibi son derece diklerinden askeri kuvvetler k"' L • • ted 
daki ve sonra aşağıdaki kapak herhalde unculukla temini mai- nutuklar söylediler. seri ve gayet sıkı ve reka- yetişmiş ve mücahitlerin bu- re ası ımı 
açılınca, oluk içinde bir damla şet . etmiyorlardı. Günün en miihim hadisesi betle cereyan eden müsaba- lunduğu yakın ormanı ku~at- Vapur acent86J 
bile su kalmazdı. Pıyedoş, neticeyi almadan olan bu ziyafetten başka bu- kalarda galibiyeti tefrik etmek mışlardır. Askerler ormanı ı.:ııf' 

Her iki uçtakı' kapaklar bura.dan ayrılmamagv a karar rada havadisler şöylece hu- ve vakitleri gayet dakik ola- h f Pasport yolcu salonu ·d. 
1
• er tara tan ateşlemek sure· '" 

açılınceda sular birdenbire verdı. Aklının ermediği yalnız asa edilebilir: rak zap~etmek öteden beri mü- tile mevcutları 16 olan mii- şısında Lekol Riz binasın 4~ 
kanal üzerine hücum ederek birşey vardı. Üçiincü hanede İspanyollar memleketlerinde nakaşa edilen vaziyetlerdendir. cahil müfrezesinden 12 sini no. 368 Tel. 2

4 
. 

her tara!ta bir irtifada bulu- ?~uran ayaş İngiliz ile bu de- çıkan isyan dolayısile dünya- Cu güçlüğü dikkate alan Al- yakmışlardır. Not: Vurul tarihleri ve "'· 

d gırmen t d k"I · nın en mühim binicileri olan nıan fen adaml;m nihayet purların isimleri üzerine dcbğltll 
nuyor u. Aşağıdaki kapanır, • ve .ş.a 0 a 1 erın ne A Filistin fırkalar birliği hey'eti k yukarıdaki açılırsa, sular du- alak~sı ol~bılırd. Halbuki M. ve ?1sterdam olimpiyadında buna da bir hal çaresi bul- Emir Abdullah, mücadeleye şikliklcrdcn mesuliyet '

8 

A b ·· h . d şampıyon çıkan süvarilerini muşlardır. geçen hafta tekmii eri O varın yukarısına kadar çıkıyor nrı, u. uç. anenın e cina· . k nihayet k . . ti c ı mez. fi' t 1 d gerı, as eri vazifelerinin başı- matbuat müntesibine bu ma· . verme ıçm şar arını THE EL ES ı. ı 
ve çarkların dörtte üçü su a ye mes e esm e parmağı bu- I 1 bildirmiştir. Emir, bunları İn- LERMAN UN z5 

. l Y l nd ğu k t'" 1 k 
1 

na çağırmış ardır. kine mucidi tarafından bizzat " GRODNO purll 
gomü üyordu. u u nu a ı o ara söy e· giliz komiserine bildirecektir. " va ıı1r 

Piycdoş, bütün bu ahval'ı nıiştir. . . .~\\JllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•~ Londra'dan gelen habtrler haziranda beklenmekte 
0 

.ii~ 
K d k d ~ LONDRA, HUL için > 

dikkatle tetkik eylemiş ve zih- en 1 en ıne: Yahudi muhaceretinin durdu-
nine nakşetmişti. Değirmenci- - Neme lazım; dedi. Nasıl Türk Hava Kurumu --· rulacağım ve hey'etin hareket alacaktır. 2

1 

lcrin ikamet ettikleri mahallin olsa Baba Anri bugün lngi- - Bu·. yu·· k Pı· a gosu - edeceğini bildirmektedir. Fili- "MARDINIAN,, vapurı~Jtl,, 
d~varında çark dingiline yakın liz'le görüştü. Herhalde liızım = = tinin İngiliz komiseri memle· t~~~~t~ot:~n~~~;uo~ 
hır yerde uzun bir delik bu- malumatı elde etmiştir. Şimdi 2 1 · . "b b .1 / - ketten gideceğiuden, biran ev-
lundugu'" nu da go"rdu"' . ben işime bakayım. = ıncı tertı l et eri satılıyor 1 "k• t' t . 1 için yük alacaktır. ıl -

4
.• •• •d ve su une ı emme ç.a ışyor. "DRAGO,, vapuru reıııf11tJ~ 

Fakat, musirren ahvali ted- Piyedoş, geceyi burada = UDCU e~I e -8-9 6 da Jr Komiserin eşyası 40 tonluk bır 11 · k "$ ortalarında LONDRA, il~ 
hiş ile meşgul bulunduğunu geçırrse, a şanı saat onda - B k - vagonda Kudüsten sahile gö- ve ANVERS'ten gelip ) o' 
anlatmak istemediği cihetle kilise meydanında efeddisi ile - üyü ikramiye 35,000 lira mükafat türülmüştür. Oradan vapura 

8ıı 
b l 

-20 000 /" d A - çıkaracak ve ayni zartl rıı' 
biraz sonra hiçbir tarafa bak- u uşamıyacağını ve vaziyet ~ ' ıra ır. yrıca 20,000, 12,000 yüklenecektir. LONDRA, ve HUL için y 
madan yoluna devam etti. hakkında malumat verem iye- - J O 000 ı · [ k b k - Arap mücahitleri İngiliz ' .. · · d'" .. d'" F k f =_Ve , ıra ı üyü ikramiyeler alacaktır. t, 

ileride, madam Şofanı'n cegını uşun u. a at, e en- kıt'aları ile Nablus kapıların- " LESBIAN " vapurı' ,< 
tavsiye etmiş olduğu ağaçlığı dim benim burada kcyf için de Vardır· - da şiddetli çarpışmalar yap- Temmuzda LIVERPOO~. ç' 
gördü ve oraya giderek, bir ~~lmadığlıdmı dheSrhalde kanlar, -Biletler. hükumet Önündekı· dı·-- mışlardır. Tayyareler birçok SWENSEA'dan gelip yt1" 
yere uzandı, çubuğunu tüttür- ıyc mırı an 1• onra, a şamı evlere bombr.t atmışlardır. karacaktır. ı~ 
meğe başladı. Bu arada de· beklemek üzerine çimenlerin - rektörlük gişesinde Ve biJ'(ımum Halk gülle ve kurşundan şeb- DEUTSCHE LEVANrE·~ 
ğirmeni de tetkik ediyordu. üzerine boylu boyunca uzandı b l - rin diğer mahallelerine kaç- "SOFIA 25 rı ~ 

ve kısa bir zaman sonra derin - avi erde satılır " vapuru e~ Bu sırada, deg" irmenin da- 'J mışlardır. Çocukların ve ka- randa HAMBURG, ve ,,,.(# 
bir uykuya daldı. ~ - ,,. •• mında bir adam peyda oldu, _ Arkası var . lllllllll dınların bağrışmaları ortalığa MEN' den gelip yük ç 

ı; llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllf llllllllllllllllllllll çok feci bir manzara vermiş· caktır. 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
~--~--~--~~~~~~--~~ ........ -

Karakola davet! 
N· V. 

W.F. H. Van 
Jak, plajda iki aylık bir 

eğlentiden sonra Paris' e, evi
ne döndüğü vakit, her şeyden 
evvel kapıcısı ile karşılaştı; 
kadın soğuk bir eda ile: 

- Siz burada yok iken bir 
taharri memuru sizi iki defa 
aradı. Dedi. 

- Bir taharri memuru mu, 
dediniz? Acaba ne istiyor?. 
. - Birşey söylemedi, fakat 
1kinci gelişinde bana şu tez
kereyi bıraktı . 

Ve, kapıcı kadın Jak'a res· 
illi bir zarf verdi. 

Jak, kadının verdiği zarfı -
Şüphesiz - tehalük ve heye· 
tanla açtı, okumağa başladı: 

Polis müdürlüğü: Beşinci 
şube. 

" Saat 9 da size taalluk 
eden bir mes'ele hakkında 
~elnıeniz icap eder. 

Komiser 
Hiç şüphesiz, adli hataların 

sık, sık irtikap edildiği şu sı· 
tada karakola davet insanı 
llıeraka düşürebilir. jak ta, iki 
~~lık eğlence hayatından dön-

.~ü anda karşılaştığı bu se
v~lllsiz haberle beyni alt üst 
0 

du. Kendisini bir koltuğa 
attı .. Uzun bir zaman, yakın 
Ve U" k . . . k b. k" .. a mazısını sı ı ır tet-
1_ıkten geçirdi; hayatının po· 
hsle alakası olabilecek hiçbir 
b areketini bulamadı. Yalnız, 
.undan beş sene evvel Mar

bı·lfa'ya giderken üçüncü mevki 
1 
et aldığı halde, birinci ile 

seyahat ettiğini hatırladı. 
d' Şu halde, polis idaresi ken 
<lısini bu mes' ele için istiyor 
emekti . 

b Bunu düşünürken, bir de 
fundan birkaç sene evvel ih-
1Yar b· 

şinci daire polis komiserliği 
bu karanlık meseleyi tam 
manasile halletmiş, katil de 

Der Zee 
& Co. 

tesbit edilmiştir. Katil bu DEUTSCH LEVANTE LINlE 
akşam Paris' e avdet edecek "ACHAIA,, vapuru 2 ağus
ve bu sabah da tevkif oluna- tosta bekleniyor, ANVERS 
cakbr... ve HAMBURG'tan yük çıka· 

Zaten .. Jak tecrübe etmişti; racaktır. 
her aklına gelen mutlaka ba- " ARKADIA ., vapuru 10 
şına da gelirdi. Demek ki adli ağustosta bekleniyor, 15 ağus
bir hataya kurban olarak bir to~a kadar ANVERS, ROT
katil sıfatile ve kendi ayağiyle TERDAM, HAMBURG ve 
geldiği şu kapı önünde tevkif BREMEN . . ..k l k 

d ·1 kt. ıçın yu a aca tır. e ı ece ı . 
O anda aklına daireden çık· AMERiKAN EXPORT LINES 

mak, bir otomobile at!ıyarak " EXMİSTER 
11 

vapuru 2 
en seri bir vasıta ile Ameri- ağustosta bekleniyor, NEV-
kaya vapur hareket eden li- YORK için yük alacaktır. 

manlardan birine kaçmak geldi. 
Fakat tam bu sırada bir po· 

lis memuru kendisine doğru 
geldi ve: 

- Komiser sizi bekliyor. 
dedi. 

Her ikisi de genişce bir 
daireye girdiler. 

Bir masa başında, ağır bir 
suratla oturmakta olan komi· 
ser: 

- Nihayet. Sizi bin müş
külatla bulabildik. Dedi. 

Bir müddet elindeki kağıd 
tomarını tetkik ettikten sonra 
istifini bozmaz bir eda ile: 

- Sizi çok arattım. Paris

te olmadığınızı fakat dün av· 

det edeceğinizi öğrendim. 
Ümid ederim ki vereceğiniz 
cevaplar ile bu mes' eleyi ta
mam ile hallederiz. Dedi. 

Jak'ın arakları tamamile 
titremeğe başladı; dili dola· 
şarak: 

DEN NORSKE MJDDEL

HASLINJE (D/S A/S SPAN
KELfNJEN) OSLO 

"BOSPHORUS., vapuru 22 

ağustosta bekleniyor, iSKEN-

DERIYE, ROUEN, DIEPPE 

ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 

DE NA VIGATlON DANU

BIENNE MARlTIM 

BUDAPEST 
" DUNA 11 vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor, BELGRAD 

NOVESSAT, KOMARNO, 

BUDAPEST, BRATİSLAVA, 

VIY ANA ve LINZ için yük 

kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LfNES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, AN

VERS, LIVERPUL' dan yük 

boşaltacak ve VARNA, KÖS· 

F r ate 11 i Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
0 VULGANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip l ağustosta 
ANVERS, ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 

DANTZIG, GDYNJA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND11 ·motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDJNAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA,. vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

BAŞDURAK 

Hamdi üzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

ç::şitlcri satar. 

·~~~~~~~~==~~-~ 

IZMIR 
. 

Pamuk ensu atı 
Türk Anonim Şirketi 1 

Şirkefn Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telef on No. 221 ve 3 67 
Telgraf adresi: Bayrak zm·r 

l ----- ' lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamul5.tı tercih ediniz 

ald ır madamdan bir kitap 
·ı... ığı halde henüz iade et
'41Cdix.· d 

- Bay komiseri Dedi. Ben 

ancak avukatımın huzurile 

suallerinize cevap verebilirim! 
Dedi. TENCE, GALATZ ve BRA· •ı------·--•• 

Doktor 
Telefon: 2004/2005/2663 

Satış Yerleri b'l· ö
1 e aklına geldi! Ola· 

b ı ır Ya, ihtiyar madam kita
ını p ı· kalk 0 ıs marifeti le istirdada 

Jak'ın bu sözleri üzerine 

komiser güldü ve: 
- Yapacağım tahkikata ışın ıştır. 

Bütü b d cevap vermek için bir avukat lly n gece u üşüncelerle 
de uyanıadı. Sabahleyin, son huzuruna mı lüzum görüyor-

tece ·ht· ? D d. de .. . ı ımamla giyindi, par- sunuz e ı. 

ILA için yük alacaktır. 

SERViCE MARlTIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,. vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KOS

TENCE, SULINA,. GALATZ du~~sti~ün yakasına hamil ol· - Yapacağınız tahkikat mı? 
takt nış~nların kurdelalarını Şüphesizi Dosyanızı it- ve GALATZ aktarması olarak 
ficr

1
'. P?Jıs karakoluna gitti. marn için tahkikata lüzum BELGRAD, BUDAPEST , 

dın ıhtımale karşı, ihtiyar ka- var. BRA TISLAVA, ViYANA ve 
da 

1

~.da kitabı koltuğu altın· Siz, Kültür bakanlığı Lejyon LINZ için yük kabul ede-
~Pl ı. ~ğer bu davet bu ki- Donör nişanı için istida ver- cektir. 
İtjl:I alakadar çıkarsa, büyük mediniz mi? "Vapurların isimleri, gelme 

Cckti. arla hemen iade ede- Jak, derin, pek derin bir tarihleri ve navlun tarifeleri 

D · nefes aldıktan sonra: hakkında bir taahhüde giri-
Od aırede; ilk rastgeldiği bir 
su~ra girdi: Burada sorduğu - Çok doğru.. Dedi. Fa-
le11 .ere, bir memur, bir di- kat gönderdiğiniz davetname 

cıye: ile beni cidden korkuttunuz ! 
~ inayet olal - Neden ? 

ik' 
1~0rınuş gibi kendisine - Çok soğuk bir ifade ile 

•ne, b· 1 d Ccv ır kapıyı göstermekle yazı mıştı a .. 

şilmez . ., 
Birinci Kordon, telefoon 

No. 2007 - 200g 

• 
Ali Rıza 

zap Verdi. Ne ise .. Jak bir daha de· 

katşavanı Jak, bu muamele rin bir nefes aldı, lazımgelen Mücellithanesi 
li11j ·~~a .. c.7saret ve meta ne· izahatı verdi, nişanı istediğine 

G .. Usbutun kaybetti. istiyeceğine bin defa pişman 
Dzcr~sterilen kapı kapalı idi. olduğu halde kan ter içinde 
levh ınde de " Girilemez! .. evine döndü. 
l"ltıckı .. vardı. Şu halde bek- Vedi Fikret 
için 1~zımdı. Vakit geçirmek 
b. elınd k. .. 1 
it .. e ı gazeteye şoy e 

t>" Roz att h d .. <!iOt(i ı ve şu ava ısı 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler ~e ~k.lı başından gitti! 
Vo Park ve hastahane arasında 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Kiralık ev 

Ali Agah Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

1 Çocuk Hastalıkları M. v l . caddesinde FAHRı 

1 
mütehassısı 11 rmar .n..ema ettın 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMİR Oğlu 

ı-.-•T11el.ef.on-•3•4•5•2-• -.-------------------~ ·- --

Jıra sokağı Damlacık cadde-sinde 34 ve 

"S cinayeti 70/1 numaralı evler gayet Göztepede tramvay caddesine .... ,,.,. 
Şekil Onderecede esrarengiz bir ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. yakın ve elektrik tesisatını // 
bu c· llıuhafaza etmekte olan Taliplerin öğleden sonra Ko- havi beş odalı kullanışlı bir J\~1 .. 
bitd •na~ctin son zamanlarda nak yanında Hacı Sadullah ev kiralıktır. Tutmak istiyen· 1 / ~-I , ~ 
. enbır B Ş k ' .. l t . .d ı · ırCIOI ra...A r-·'' l.">.'ı ~'tdi~i e tenevvür safhasına otelinde ay ev et e mu· e~. gaze e~ız ı .. are memuru /. "'-' _ 
~ zı::;::şılmıştır. Dün be· racaatları. Husameddıne muracaatları. 

i~ • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere ~alk,~öbrekler! 
"tjeD. a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek:olanlaraJbile Doktorlarbunu_tavsıye ederler 



Sahife: 4 (Ulusal Birlik) 

Komünistler Yunanistan' da neler yapacaklardı? 

ıderleri, son hadiselerden 
a ı mes'ul ·tutuyorlar 

• eta sas bugün radyo'da - bi~ nutuk söyleyecek. Komü
nist er, İcab nda sokak muharebesi yapacaklarını bildirdiler 

lstanbul 10 (Hususi)- Atinadan bildiriliyor: Yunan Parti 
liderler! aralarında bir toplantı yapmışlar ve son hadiselerden 

kak muharebelerine girişileceğini bildirmiştir. 

Kralın mes'ul olduğuna karar vermişlerdir. 
Komünistlerin orduda bile propaganda da bulundukları ih

tarı üzerine Komünist delegeler şu cevabı vermişlerdir: 
Atina 10 (Hususi} - Atina ajansı bildiriyor : 
Hükumetin, tedbirler almasına müsebbip olan ihtilalci unsur-

lar yer yer yakalanmaktadırlar. 
Emniyeti umumiye müdürlüğü tarafından alınan son malu-

- Orduyu zehirlemek lüzumlu değildir. Fakat eğer sınıflar 
arasında bir mücadele baş!ıyacak olursa, ordu Kızıl olacaktır. 
Çünkü bu böyle olmazsa onun dağılması mukarrerdir ... 

mata göre, 5 Ağustostaki Gr;>vden sonra, dükkanlar yağma 
edilecek, bakanlıklar taşlana~k ve polis müdahale ederse si-

Atina 10 {Hususi}- Kral, Korfo'da, kız kardeşinin ikamet 
ettiği Villa Manblliye' de oturmaktadır . 

lahla mukabele olunacaktı. 
Bir Komünist delegasyonu, Başvekalet müsteşarını ziyaret 

Trakya, Girid ve Epir vali ve belediye reislerinden gelen tel
graflarda, halkın memnun oldukları bildirilmektedir. 

ederek, amelenin, hükumetçe kararlaştırılmış olan mecburi ha
kemliğini hiçbir zaman kabul edemiyeceğini ve bunun için 24 
saatlik değil, icabında 248 saatlik bir grev yapılacağını ve so· 

Metaksas, bugün radyo ile bir söylev vere.cektir. 
Atina 10 (Hususi) - Hükumet, fakir halka günde dörder 

drahmi vermeği kabul etmiştir. 

----------••••-+ .. ·-----------
ransa 

lspanya'ya yolcu 
tayyaresi de sat

mıyucak 
Paris 10 (Radyo) - Ayan 

meclisi, silah fabrikalarının 
millile~tirilmesi hakkındaki 
kanunu, ufak bazı tadilattan 
sonra kabul etmiştir. 

Paris 10 (Radyo) - lspan· 
ya'ya, yolcu tayyarelerinin de 
ihracı yasak edilmiştir. 

Paris 10 (Radyo) - Eliza 
sarayında reisicumhur M.Leb
run 'un başkanlığında toplanan 

32 bin köyün sıhhat du
rumu tesbit edildi 

Sıhhiye vekaletinin açtığı anketten 
iyi neticeler alınıyor 

Ankara, ( Hususi ) - Sıh- rakılmaktadır. Vekalet, bu etüt-
hat ve l~timai Muavenet ve- leri müfettişler, Sıhhat müdür-
kaleti, yurd sağlığını çok ya- !eri, kaymakamlar ve nahiye. 
kından alakalandıran ve mem- müdürleri vasıtasile de kon-
leketin en büyük davalarından trol etmektedir. 
biri olan köylünün sıhhi du· A~1ket, altı kışına ayrılmıştır. 
rumu üzerinde bir seneden- ilk kısım köyün umumi vazi· 
beri yapmakta olduğu etüt- yetidir. Nüfusu, evleri, çoğrafi 
leri bitmek üzeredir. vaziyeti ve diğer umumi ihti-

Bu etütleri köylerde aQbğı yaçları hakkındadır. 
bir anket vasıtasiyle yapan ikinci kısım köyün sularına 
vekalet, bu güne kadar 32 dairdir. Köyde su bulunup 
binde fazla Türk köyünün bulunmadığı, yakınlarda iç-
s_ıhhi durumunu tes~i! etmiş- meğe elverişli su varını yokmu 

Fransız kabinesi, Fransa'nın 
harici siyaseti hakkında tet
kikatta bulunmuş ve İspanya· 
ya silah gönderilmemesini ka
rarlaştırmıştır. 

ng·ı ere kralı-ı 
tır. B•J anket, gczıcı sıhhat diye sotulmaktadır. Üçüncü 
memurlarına iki nüsşa olarak k · da köyün sağlık duru-
~ol?urtulmakta ve köy mual· ~~:: dördüncü kısım içtimaı 

nın seyahatı 
lstanbul, 10 (Hususi) - ln

giltere kralı sekizinci Edvard, 
Paris'ten Strazburg'a gelmiş ve 
buradan da hareket etmiştir. 

Kralın, bugün İtalya'ya git
mesi muhtemeldir. 

sa b lda 
Deniz yarışları 

yapıldı 
lstanbul, 10 ( Hususi muha

birimizden ) - Dün sabah, 
Moda koyunda iktısad veki-
1 •nin riyasetinde büyük deniz 
yarışları yapıldı. Tarışlar çok 
zevki geçti. Moda koyu san
dallarla dolu idi. 

Ra GLiksa 
İtalya'ya gidiyor 

Adis - Ababa 10 (Radyo)
T ıgre valisi Ras Güksa yakın
da Roma'ya gidecektir . 

Hükumet kuvvetleri 
ilerlemeğe başladı 
( Baştara/ı 7 inci sahifede) 

Madrid şehrinin müdafaası 
şiddetli olacaktır. 

Madrid, 10 (Radyo) - Eski 
nazırlardan (Salazara Alon
io} nun evinde araştırmalar 
yapılmıştır. Bulunan evrak 
arasında Jil Rubls' e aid mek
tuplar vardır. 

Londra, 10 (Radyo) - Al
manya'nıd, ispanya isyanı do· 
layısile takındığı vaziyetten 
lngıltere siyasal mehafili en
dışede idi, fakat hariciye na
zırı Noraht, İngiltere sefirine 

lımı, muhtar ve azalar tara- ' . . b ll' 
f d . l kt d H'" durumuna, beşıncı kısım e ı 
ın an ımza anma a ır. u- d 

k A d k .. k b · başlı hastalıklar mevcu umet o torunun mura a esı 
altında yapılan bu tetkikler olup olmadığına, altıncı kısım 
vekaletçe de sıkı bir kont- da köylünün yiyeceğine aittir. 
rolden geçirildikten ve ta- Yurdumuzun 40999 köyün-
mamlandıktan sonra, anketler· den, bu anketler vasıtasile 
den bir kopyası aza hükumet bngünkü yaşama şeraiti tesbit 
doktorlarının dosyasında sak- edilen köyler 32 binden 
lanmakta, diğeri vekalette hı- fazlad}r· 

------------·--·--... ..,;.---------
Adana' da hububat re-

koltesi yüksektir ----.... --·-Adana ticaret odası, bu hususta 
bir rapor hazırladı 

Adana (Hususi) - Şehrimiz nohut; 570 hektardan 345 ton 
ticaret ve sanayi odası, vila- yer fıstığı; 373 hektardan 149 
yetimizin bu yılki hububat ve ton, patates; 1,050 hektardan 
zahire rekoltesi hakkında 1 840 ton, keten tohumu; 301 
Ağustosta neticelendirdiği tah· hektardan 181 ton. 
min raporunu neşretmiştir. Bu Bu rakamlar arasında pirinç 
rapora göre elde edilen ıa· ve yer fıstığı, neşvünemasına 
kamlar şudur: · göre tahmini, diğer rakamlar 

Çavdar; 12,265 hektarlık sa- ise kat'idir. 

haya ekilmiş ve' elde edilecek Geçen ayın ortalarında intaç 
mahsul 9,198 ton olarak tah-

edilen tahmin raporunda ise, 
min tdilmiştir. Mısır; 3,243 Ç k 
hektardan 2,918 ton, darı ; malum olduğu üzere, u u-
41222 hektardan 3, 799 ton, rova pamuk rekoltesi 197 ,064 
pirinç; 2,010 hektardan 6,030 hektar sahada 218,635 balya 
ton, kuş yemi; 270 hektardan (yani 43,727 ton), susam; 
243 ton, böğrülce; 54 hektar- 6,63 l hektarda 3,3 l 5 ton, 
dan 43 ton, bezelye; 85 bek- yulaf 45,336 hektarda 28,894 
tardan 68 ton, fasulya; 1,252 ton, buğday; 110,215 hek-
hektardan 1, l 26 ton, merci· tarda 60,770 ton, arpa; 80,361 
mek; 1,746 hektardan 523 ton, hektarda 50,3.S3 ton olarak 
bakla; l l 4 hektardan 57 ton, tahmin edilmişti. 

izahat verdikten sonra bu en
dişe oı tadan kalkmıştır. 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
ispanya hükumet donanmas 

birçok şehirleri bombardıman 
etmiştir. Fas'tan asi asker 
yüklü olarak gelmekte olan 
bir gemide batırılmıştır. 

Mektup-tel
graf 

Ücretleri ucuzlı
yacak 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Nafıa vekaleti, mektup ve 
telgraf ücretlerinin endirilmesi 
ve muhaberatın mümkün 
olduğu kadar ucuzlatılması 
hakkında bir layıha hazırla. 
maktadır. 

----------------Telef on şirketi 
satın alınacak 

( Baştarafı 1 inci sahifede J 
Vekiller heyetinin yapacağı 

ilk toplantıda bu layiha tet
kik ve müzakere edilecekdri. 
Şirketin satın alınması hak
kında bir karar verilmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

~------------~--Çoban gene 
yenildi 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
gelecek pazar Cim Londos 
güreşecektir. 

Bcrlin, 10 (Radyo) -Olim
piyad oyunları stadyumunda, 
dün görülmemiş bir kalabalık 
vardı. Bizzat Hitler ve bütün 
devlet erkanı hazır bulunu
yorlardı. Stadyumda ikiyüz 
elli bin kişi bulunuyordn. ---···· İnciraltında de-

niz yarışları 
Dün cok hararetli ve 

' alakalı gecti 
Dün lnciraltında, çok eğlen

celi ve zengin deniz yarışlan 
yapılmıştır. Yarışların baş ha
kemi, şehrimizde bulunan de· 
niz filomuzun amirali idi. Bir 
çok zabitler hazır bulunuyor-
lardı. Deniz kuvvetlerimiz de 

yarışlara iştirak etmişlerdi. 
Deniz ve karayolu ile lnciral
tına yüzlerce kişi gelmişti. 
Yavuz bandosu da çalıyordu. 

Yüzme, kürek, yelken müsa
bakaları geç vakite kadar de-
vam etti. inciraltında büyük 
bir kalabalıkla dolup çıkmıştı. 
Güzel ve eğlenceli bir gün 
geçirildi. 

-~··---

Çarpışma olmamış 
Moskova, l O (A.A) - Sov

yet hududunda Sovyet ve 
Japon askerleri arasında çar: 
pışmalar olduğu hl?kkındakı 
habeı ler doğru değildir. 

1 O Ağustos 926 __,, 

Çöllerin Prensesi, aşk 1 

yolunda can verdi ------
Genç Fransız '.muharriri, şato 

ya gittiği zaman, kadını 
alkanlar içinde buldu 

Vakıa, Habeş mes'elesi bit
miş, Habeşistan ltalyanların 
elinde görülmektedir. Fakat 
Afrika işleri hala moda ol
maktan çıkmamıştır . 

Bir Fransız muharriri, Ce
zair'den Filistin mülhakatından 
olan Biskra'ya bir tetkik se-
yahalına gittiği gün yanına 

uzun boylu, zayıf bir Arap 
yaklaşmış ve: 

- Affedersiniz, siz M.Dar
yan değil misiniz? Diye sor
muştur. 

Muharrir müsbet cevap ve
rince, Arap sözüne 
etmiş ve: 

devam 

- Reis ve benim efendim 
sizi bu akşam yemeğine davet 
ediyor. demiştir. 

Bu daveti red imkanı yoktu; 
reisin daveti, buralara kadar 
çölleri aşarak tetkikat için ge
len bir muharrir canına minnet 
bilir elbet .. 

Esasen bu Arap şeyhi, üze· 
rinde efsaneler yaşatılan bir 
idi . 

M. Daryan ziyafet saatına 
kadar vakit geçirmek Biskara· 
nın umumi yerlerini gezmek 
istemiş ve şehrin merkezinde 
zabitlerin, yerli zengin Arap
ların, bazı beyaz kadınlarla 
Biskranın güzelliği ve gözlc
liği ve gözlerinin fsunu ile 
meşhur yerli kadınlarının bu
lunduğu bir birahaneyede uğ-
ramıştır. 

M. Daryan burada yer:i ve 
maraf bir Arapla dost olmuş 
ve daha üçüncü birayı içerler
ken bu Arap kendisine : 

- Aman dostum.. Demiş
tir. Şeyhin ziyafetinemi gide-
ceksiniz. Benim kanaatimce 
siz bu ziyafete gitmeyiniz .. 
Çünkü "Başağa., sizi çöllerin 
prensesinin yanına oturtacak
tır. Buna şüphem yok. Bu 
kadın sahraların en güzel ve ... 
En korkunç, en tehlikeli ka
dınıdır. Aşkı ile kısa bir 
zaman içinde altı kişi ölmüş
tür. Bu zavallı altı aşık da, 
sizin gibi şeyhin konağında, 
bu güzelin yanında yiyip iç· 
mişler ve .. Sonra ölmüşlerdir! 

- Doğrusu, ne demek is
tediğinizi anlıyamadım. 

- Rica ederim, benden 
daha fazla tafsilat istemeyiniz. 
Çünkü bu kadından bahse
derken kalbimin dehşetten 
duracağını sanıyorum. Evet, 
bu korkunç güzeli ben de 
seviyorum? Kurbanı olmağa 
mahkum olduğum için de 
mesudum! Fakat bu meşum 
sadece beyaz ırktan olan er· 
kekler düşkün ve meclupturl 

Bu Arap, bu sözler~n son· 

Berlin Olim-
piyatlarında 

f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
antrenemanlara bütün mevcu
diyet ve varlıklarile devam 
ediyorlar. Amerika'lıların yük-

sekten söylemelerine mukabil 
Japon'ların sükutu nazarı dik
kate çarpıyor. Derecelerde 
son derece yakınlık olduğun
dan hangi tarafın ağır basa
cağım kestirmek müşküldür. 
Bununla beraber kadınlarda 
Amerika'nın çok ileri olduğu 
barizdir. 

ra derin, derin düşünmüş ve 
sonra içini çekmiştir. Bundall 
sonra da, muharrir, "SahrB 
ların dilberi ve prensesi,, ııi~ 
bir aşk hastası, bir evrvşetİ~ 
ve sadist olduğunu da izah 
etmiştir. Bu kadın için aŞ~ 
ile zulüm ve cinayet beraber 
yürüyen birşey imiş.. AraP 
ağlar gibi bir tavırla: 

- Müsyü, ben bu kadıııı 
bir defa bundan bir sene e'' 
vel bir defacık gördüm. ·v11s· 
latı mukabilinde bin parçs 
edilmeğe razıyım! Demiş \t 
ayrılmıştır. 

"' * * ·~ Muharrirde, vakit gef dııı 
için başağannın ziyafetine gi.1 

miş ve hakikaten "Çöllerı~ 
prensesi., nin yanına oturtll 

muştur. . 
Kadın hakikaten güzel ~\ 

Ve muharrire karşı buyıı 
bir temayül göstermiş durn1ııı 
nihayet bir fırsatla ku\ağıfl• 
kadar eğilerek Fransıza: 

- Sizi gece yarısındıı~ 
sonra dairemde beklerif11 
Demiştir. 

Muharrir, kadının ç:>k h9 

raretli ve çok güzel olJ113~; 
ve biraz evvel birahanede

1 • e 
Arabın anlatıkları hasabı 
bu daveti redetmek istemiş, 
fakat muvaffak olamamıştır· 

M k
. ,e 

uayyen va ıtte, genç . 
giizel çol dilberinin evio.1~ 
kapısına varan muharrir, bır 

,t 
1en acı feryad duymuş dl 
o anda açılan kapıdan "f 
gözleri kan çanağına dönr11°~ 
bir arap, elinde kanlı bf 
hançer olduğu halde çıkı111 

tı~ ·~ 
Bu arap, M. Daryana bı ~ 

hanede izahat veren Arab'r 
ta kendisi idil Muha~~i~: k~jı 
ku içinde, fakat buyuk i• 
farkla içeriye girince, 8'~11; 
ve kuştüyünden bir sedir 11( ~ 
rinde çöl prensesi yarı çıP 9 

ve ölmek üzere bulmuştur· 
1 

Genç kadın, F ransısı tııO 
mağa muvaffak olmuş ve: ç 

- Geldiniz; f~~at çok gtı) 
Siz sanarak, katılıme kal' ıı1 
kendi elimle açtim. OlüyorSiı 
fakat bahtiyarım, çünkii .. 

geldiniz.. el 
Diyerek ruhunu teslin1 

miştir. __/ 

Filisti nd.~,, 
( Baştarafı 2 inci sahıfed9' 

Mücahitler Nablus'a ~:ı ~~ 
hücum etmişler ve şehır ~· 
pısında askerlerle çarpışf11 
!ardır. blıJ1 

Son hafta zarfında Nı:ı 0ı 
ve Tulkerim mıntakalar.'~e( 
lngiliz kıttaatının mücahıt ıe 
çevirme harekatında ,. ~elı' 
Arep'ların miktarı res[Jl1 tıı' 
liğlere göre 72 yi bulrı10~ad' 

• Jv 
Filistin' de sükunetı .

11
jr 

edemiyen İngiliz'ler çok ~~şll 
bir şiddet göstermeğe. ıefde 
mışlardır. . Bütün şeh!r 1'oı11' 
Arapların, lngiliz askert i~~ 
yonların sakatlanma~ 5~ef 
yollara attıkları çivilerı 8 pi~! 
ler, gene geçen halka to 111tı 
maktadır. Arap ba~ka51 ~11111 
dürü Hilmi paşa ıle ·ııe~~ 
Fuat Elşahabi otonıobı \llı11' 
den indirilerek çivi toP 

1 dır· 
işlerinde kullanılmış ar 


