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ispanya sularında 
Bir İngiliz yük gemisi 

bombardıman edildi. 

Fiati ( l 00) Para 

Iskenderiye Açıklarında 
~bi~iiş~likJapon~o=r~d~u~s~~~M~n,~r ~Kr~a,=, =ı=n=g~il~iz.donan~ası 

Prenses Zülfikarla 

150 Kişi Boğuldu 

Şanghay üzerine yürüyor 1.ken~!~~~~~::?r~~M.- Venediğe gidiyor 
A!oskovada fevkalade a;keri bir şıira toplanm~ş, ~.:~~;· ;;~:k :ı::~;:1~:!:~ 
Ç"Jjl.Japon harbını in~eJedikten S'!nro--;;z~~--Şarka ~:~~.:~;0~~enses Züllikarla ni· 

Yeni ·k~vvetler gönderilmesini kararlaştırmıştır Prenses 16 yaşlarındadır. 
- - ~ - - - -- - - -clmişİerdi;°. y ang Çaya~g tay· Nişan hakkındaki resmi tebliğ 

yare karargahı da zarar gör· yarın çıkacaktır . • • 
m~~~~·ova 24 (Radyo) - Pat Yunan hükumeti 
ajansına göre Moskovada fev· 
kalade askeri bir şüra top
lanmış ve bu Şuraya Stalin 
ile Molotof ta iştirak etmiştir. 

Bu Şurada, Uzak şarktan 

Fakirlerin evlerin. 
den vergi.almıyacak 

Atina 24 (Radyo) - Yunan 
hükumeti, yaz dolay1sile bağ-

gelen haberler ve Uzak şark larda oturanların ikametgahla· 
vaziyeti tetkik edilmiştir ve rını ve fakirlerin mesken itti
saatlarca devam eden müza
keratta mareşal Voroşilofun 
askeri vaziyet hakkında uzun 
bir raporu okunmuş ve Uzak 
şarka iki yeni motörlü fırka 
kuvvet ve birçok hava kuvvet· 
leri gönderilmesine karar veril
miştir. 

Almanya 
Japon kadın askerler Bu sene Yunanistan. 

Londra, 24 (Radyo) _ in· Bu kuvvetlerle Şanghay civa- dı dı h f, / 
Riliz tebaasının Şanghaydan rında 24,000 Japon askeri an a a az a 
tarnamen geri çekileceği hak· mevcuttur; Çinlilerin kuvveti üzüm alacak 
tındaki haber, hükumetçe tek- ise 50,000 kişidir. Atina 24 (Radyo)- Alman-
~ip edilmiştir. Şanghaya iki Japon tayyare ya, Yunanistandan her sene 

Çintao, 24 (Radyo) - Va· sefinesi gelmiştir. Bu iki sefi- çekmekte olduğu çekirdeksiz 
2İYet, burada çok vahimdir. nede yüzden fazla tayyare üıüm miktarını ziyadeleştirmiş· 
Japon fabrikatörleri, fabrikala- vardır. tir. 

tını terkederek kaçmışlardır. Japonlaar, tayyarclerile Yeng Bu sene, üçyüz bin kilo fazla 
Bu fabrikalar, Çin zabıtasının Kaviyi bombardıman ederek üzüm Almanya tarafından mü· 
muhafazası altına alınmıştır. bazı Çin tayyarelerini tahrip bayaa olunacaktır. 
Fabrikalar yüz milyon yens •.,. ......... ._. ______ _ 

haz ettikleri evleri, bina ver

gisinden istisna etmiştir. 
~---+-a-+~~~ 

Bulgaristandan 
1600 göçmen geldi 

Pazar günü Urlaya gelen 

Nazım vapuru ile Bulgaristan

dan 1600 göçmen gelmiştir. 

Kızıla), Urla tahaffuzhanesin

de bulunan göçmenlere, is· 
kan mıntakalarına sevkedilin-

ceye kadar sıcak yemek vere· 
cektir. Göçmenler, Tire, Tor-

balı, Aliağa ve Söke havalisin
de iskan edilecekler, kendile
rine derhal arazi verilecektir. 

Bugün iskan mıntakalarına 
sevkedılmeğe başlanacak olan 
göçmenler beraberlerinde bin 
beşyüz baş hayvan da getir
mişlerdir. 

-------------
Bu ziyaret, İtalya.Habeş muharebesinden 

sonra ilk defa vuku buldu 

Venedikten ~bir görünüş 
Atina, 24 (Radyo) - lrıgi- rında manevralar yapacaktır. 

\iz Akdeniz filosu, Hov, De- Kruvazörler filosu, Vene-
pos zırhlı ve kruvazörleri iki dikte 1 Eylülde bulunacaktır. 
muhrip bir tahtelbahir filosu, Bu ziyaret, Habeş meselesin· 
tayyare ve hastane gemileri 
ile bir imalat sefinesi Yunan den sonra birinci ziyarettir. 
limanlarını ziyarete başlamış· lngiliz filosu, yakın Şark 
)ardır. lngiliz filosu 28 teşrini Jimanlarını da ziyaret ede-
evvele kadar yakın şark sula- cektir. 

---------.--·--~--------
Taymis muhabiri 
Berlin :.t.4 (Radyo)- Taymis 

gazetesinin Bertin muhabiri B. 

Norman Ebed, Almanya hüku· 

metinin emri mucibince Lon· 

draya hareket etmiştir. 

Bay Norman Ebedi Fransız 
İngiliz gazeteleri muhabirleri 
teşyi etmişlerdir. 

Mussolininin karısı 
hastalandı 

Paris, 24 (Radyo)- Fransız 
gazetelerinin Roma'dan aldık· 
lan haberlere göre Bayan Rak 
nelle Mussolini hastadır. 

Bay Mussolini bu münase
betle Sicilyadan zevcesinin ya-
nına Rökadela Kanunivataya 
dönmüştür. 

dt!"~::!:i.,. göre, burada Filistinin taksiminden 
büyük askeri harekat yap1la- vaz geçı·ıı·yor mu?. 

Pazar günkü şarpı ve yüzme yarışları 
taktır. Çin orduları, burada 
tahaşşud etmektedir. 
Şanghay 24 (Radyo) -ltal

Yan Leyanlo kruvazörü Tiyen
Çİnden Şaııghaya bir tabur 
İtalyan askeri getirmiş ve ka· 
taya çıkarmıştır. 

Bugün Japonlar yeniden 10 
beş bin asker karaya çıkar· 
llıışlerdır. Bu asker Yangçepu 
Yolu üurindedirler. 
r -----

incir ihracatına 
başlandı 

Dün ilk olarak Anverse 
50 ton gönderildi 

Yeni senenin ilk kuru in
cir mabsulü, dün ihracatçı· 
larımızdan B. Ali Haydar 
Nazlı tarafından İsveç vapu· 
tu Vikingland vapurile An
Verse gönderilmiştir. 

Elli ton olan kuru incirler 
Ş.at ve vapura yüklenirken 
lırnanda bulunan vapurlar 
~Üdük çalmışlar, ilk sapan 
ıle çıkan incir kutuları üze-

\inde şampanya patlatılmıştır. 

-- - J 
Sofya'da 

r evkif edilenler 
Sofya 24 (Radyo) - Bulgar 

tedhiş teşkilatına mensup iki 
ftf ıabıtaca tevkif edilmittir. 

Bay Edenin müstemlekat nazırı olacağı, 
hariciye nezaretine de Lord Ha lif ak. 

sın getirileceği söyleniyor. 

Çember/ayn .:ıskoçyadan dönüyor 

Bay Eden 
Londra 24 (Radyo)-Resmi 

mahafile göre, lngiltere hüku· 
meti Filistinin takıimi planın-

dau sarfınazar e:decektir. 
Bu haberlere nazaran, müs· 

temlekat Nazırı isti fa edecek 
ve yerİnt! Bay Eden, onun ye· 
rinc de Lord Halifaks geçe
cektir. 

Bay Eden Filistinin taksimine 
taraftar değildir:. 

Londra Yahudi mahafili, Le 
histan Cumhuriyeti Bay Bekin 
Ul~slar sosyetesine Filistin 

mes 'elesinin halli için yeni bir 
layıha vereceğini iddia etmek· 
tedir . 

Londra 24 (Radyo)- Yarın 

Bay Nevi! Çemberlayn, İskoç· 
yadan tatil müddetinin bitme
miş olmasına rağmen Londra
ya dönecektir . 

Müdafaa Nazırları ve Hari· 
ciye Nazırile birlikte bir kabine 
içtimaı yapılarak Çin vaziyeti 
tetkik edilecektir. 

Şanghay hakkındaki İngiliz 
teklifi de müşkülata uğramış

tır. Bu içtimada bu mes'ele de 
tetkik edilecektir. 

Pazar günü Karşıyakada ya·:ı Vekı li, banyoların karşısında 
pılan yüzme ve şarpı yarışla- demirliyen llpar kotrasından 
rına lktısat Vekili B. Celal eyarışları takip etmişler, öğle· 
Bayar riyaset etmiştir. lktısat 

Çek fabrikaları 
Portekize neden 
silah vermiyorlar 

Londra 24 (Radyo) - Prag 
hükumeti, lngiltere hükume
tine, Portekiz hükumetine harb 
levazımı vermemek için hiçbir 
devletten fikir veya işaret al
mış olmadığını bildiı miştir. 

lngiliı gazeteleri, istediği 
silah ve mühimmatı Portekize 
lngilterenin de veremiyeceğini 
yazmaktadırlar. Bunun sebe· 
bi de lngiliz fabrikalarının İn
giltere hükumeti siparişlerile 

yüklü olmasıdır. 

yin şarpicilerle lnciraltına ge
çerek yemeği orada yemişler
dir. 

Resimlerimizde Vekilimizinl 
yatta!l müsabakaları takip edi· 

.. şıni,lşarpı 8yarışlarını, yüzme~ 

müsabakalarını seyre gelen 
halkı ve Vekilimizi denize gi· 
rerken ıörüyoruz. 
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Sahife 2 

Anasını Ciör ___ 
----l~Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 64 
- O senin tombul ayakla

rına layık kadife)~ lalınlarım 

da var şekerim.. Hele gel 
ıçerı.. 

Yürüdü. Şimdi de, takunya
cının yanındaki kuru kahveci
nin önünde dama dedi. İki 
çam yarması, bekçi sopası 

gibi sopalar sarılmışlar, kan 
ter içinde, hınk hınk kahve 
dövüyorlar; terleri kahvenin 
üstüne şıpır şıpır damlıyor. 

Tezgahtaki kirli suratlı Er
mem sorruyor: 

Tartayım şundan yarım ok· 
ka?. Cenabın gibi çitlenbiğin 
ağlına layık kahvedir, ne!. Su 
katılmamış Yeme dir. 

Eda, gene yürüdü. Neredt 
bu kör, deli olmak işten de
ğıl. 

Akşamdan aç yatmış. Boş
luktan karnı guruldamada 
acaba Filcancılar yokuşundaki 
işkembeciye gitse mi?. Oralara 
kadar açılmağı bir türlü gözü 
yemiyor .. Daha yakın bir yer?. 

Hasanpaja k3rakolunun kar· 
şısındaki çörekçi fırınına git
mek en ' doğrusu.. Farkında
sınız ya. Pervanenin ışık et
rafında dört dönmesi gibi 
o da Sırmakeş hanının etra
fında pervazda. 

Çörekçiden üç tane yağlı 
simit aldı. Hanın önünden bir 
daha geçti. Kör yok oğlu 
yok .. 

Vezir zadeye doğru 
Şimdi, Abdülvehhap Paşa 

zade Ekmel Beyin Edayı ne 
vakit ve nerede gördüğünü, 
gorür görmez de, masallarda 
olduğu gibi, Çinimaçin padi
şahının oğlunun Peri padişa· 
hının kızına aşık olması ka
bilinden, nasıl vurulduğunu 
anlamak istiyeceksiniz. 

Vezir zadenin Edayı gör
müşlüğü, gorur görmez de 
vurulmuşluğu filan kat'iyyen 
yok.. Bu doğrudan doğruya 

ör Abdurrahmanın işgüzar
lığı... imdi, ortaya bir vak'a 
kahramanı olarak çıkan Ek
mel Beye dair biraz izahat 
verelim. 

Delikanli, iki, iki buçuk 
aylık mirasyedilerdendi. Ba
bası yeni vefat etmişti. 

Abdülvehhap paşanın zen
ginliği, Abdurrahmanın gök
lere çıkardığı kadar değildi. 
Merhum, bir vaktin cihan ser 
askeri Rıza paşa gibi, mahal-

leler kaplıyan arsalar, hanlar, 

hamamlar, fırınlar, mağazalar 
sahibi olarak tanınmamıştı. 

Maamafih büsbütün yalın 
katlardan da sayılmazdı. Ma
hiye, 130, 140 lira gdir ge· 
tirir sekiz on akarı, Soğanağa 
ınahaHesinde bir kışlık kon~ğı 
Rumelihisarında bir de yazlık 
yalısı vardı. 

Konagın ve yalınırı içinde, 
emsali misüllü çifter çifter han· 
fendi, takım takım evlatlık , 
sofalık yok. Paşa, tek karılı, 
namazında niyazında, sofu sa· 
liha bir zattı. Vefatında seksen 
beşine yakındı. 

Ekmel bey, annesi ve tekne 
kazıntısı olarak kendisinden 
beş yaş küçük hemşiresi ile 
beraber, soğanağadaki konakta 
oturuyordu. Tabii, eski kalfa· 
lar, bacılar, halayıklar, he" le· · 
meler dP mev ut. . 

Hanfendı~ 

düncü karısı, torunu yerinde 
ve 30 yaş küçüğü inıiş. Mah· 
dum dünyaya geldiği vakit, 
paşa altmış beşlikmiş; tekne 
kazıntısı kerime doğduğu vakit 
de yetmişlik .. 

Bu yaşta zürriyete erdiğine 
bakıp, onun eski topraklardan 
sanmayın. Hikmeti rabbaniye
nin cilveger olması kaderde 
varmış ve oluvermiş.. Zira 
paşa, 20 yıllık müsteskilerden. 
Aralık kapıdan ufacık bir hava 
cereyanı girse, göğsüne biraz 
rüzgar esintisi vursa, 1öksürüğü 

tıksırığı azar, yatağa girer, 
haftalerca çıkmazlardan .. 

Krsım girdi mi, sırtında 
kürk. Sokağa çıksa bile pal
tonun, kamselenin altında gene 
kürk., Kanunlar ayak bastı mı, 
yatak odasından dışarıya el
veda ... Ta ne zamana kadar?. 
Erbain savulup Hamsin niha
yete erinceye kadar. 

Ekmel Bey İşte bu babanın 
oğlu. Ra!1metli hık demiş, o, 
burnundan düşmüş. 

Portresin'. buyun~n: 

Zayıı, nah;f, çerden çöpten. 
Sarı kara bir yüz; çıkık el-

macık kemikleri; kuyuda göz
ler. Avurtları içeri çökük ya
naklar; soluk dudaklar, çürük 
dişler. Yarım arşın boyunda, 
dapdaracık bir göğüs. Hama
ma götürüp soy, kadavra. Sesi 
bile kadın sesi gibi ipince .. 

Yirmisine basmış; fakat kar
şıdan bir göz at, bu çocuk 
taş çatlas 16, 17 sından fazla 
değildir; dersin . 

Hayır; zavallı delikanlıda 

körpelik ve genç çağiılığın zin 
deliğinden de eser arama .. 
Kavruk, hırba, ihtiyar halli. 

Gözünün içine bakılarak, 
( Happala beyim!.. Hoppala 
paşam! ) la büyütüldüğü bes
belli.. Ömrü günü, sağlıksızlık 
la ve marazla geçtiği için na
ne molla mı nane molla .. 

Bu zavallı nane mollada 
şımarıklık, cicimlik de yok. 
Raftan sünger düşse İncindim 
diye vızıltıya ba~lamıyor: Ses 
çıkarıp hiç hırçmlık yapmıyor; 
tutarağı da tutmuyor. Ensesi
ne vur, ağzından lokmasını 

al.. 
Okuma, yazmadan yana da 

yayan. İl&hilerle mektebe baş
lamış, eline verilecek bir ga
zeteyi, (Hasan mellah) yahut 
(Hüseyin Fellah) romanlarını 
haldır buldur okuyacak rad· 
deyi bile bulamamış. 

Kekeleyip duramada .. Yazısı 
da ona kıyas. Koy önüne ka· 
lemle kağıdı, çırpıştırdığı eğri 
büğrü satırlara kargacık bur
gacık deyip çık. 

Abdülvahap paşanın Sultan 
Aziz devri vezirlerinden idiğü, 

, çanına .ot tıkanmışlardan ol
duğu, bazı kilükal dolayısile 

de tukalaştı~ı münasebetile 
bürcik oğİu, (tatyibi peder) 
zımnında, emsali veçhile Ba· 
bıali kalemlerinden birine, ya
hud hünkar çavuşluğu veya 
yavcranı hazreti şehriyarilik 

silkine ithal edilmemiş, zavallı 
genç bu cihette de yayan kal
mıştı. 

Paşaya emrihak vaki olun· 
ca, konağın içi karıştı, eski 
düzeni bozuldu . . Evin direği 
gittikten sonra n şekil devanı 

P<lemez tabii . 
lnür etm k 

(Ulusal Birlik) 24 Ağustos 937 ~ 

Yirminci siyonist kongresinde 100 sene evvel fakir bir aile 
bir gün nasıl milyoner oldu? ----------

Oynadıkları kara taşların mücev
her olduğunu anladıktan sonra iş 
değişti ve zenginlik başgösterdi 

Filistin mandası v 
Yahudi meselesi 

Dı 
iskan bölgesi kurulmu, iki e~ki 

Yuhansburg· Cenubi Afrika· cebindeki son parayı da kışlık 
(Hususi) - Dünyanın en bü- tedariki için sarfetti. 
yük ve en zengin kıymetli Artık bu aile burada ölüme 
maden taşları şirketi olan Ce· mahkumdu. Hollanda koloni 
nubi Afrikada Şaik fon nikel idaresi de yardımdan aciz bu· 
şirketi, kuruluşunun 100 üncü lunuyordu. 
yıldönümünü büyük merasimle Bugünlerden biri.. Nikelin 
kutlulanmıştır. 9 yaşındaki oğlu Şalk Fon 

Bu merasim münasebetile 
dünyanın en zengin şirketi ve 
yalnız bir ailenin malı olan 
Şalk fon Nıkel hakkında şu 
garip malumatı verdiler: 

1837 senesmde Hollandalı 
birçok adamlar arasında Ni
kel ailesi de bulunuyordu. 
Cenubi Afrikaya gitmişler, 

büyük araziye yerleşerek çift
çilik yapmıya başlamışlardı. 

Fakat biçare aile buraya 
hiçret etmekle büyük bir fe. 
lakete uğramış olduğunu bir 
yıl içinde anlamıştı. Arazi çöl 
kenarında, stepler arasında, 

bugünkü Yuhansburga yakın 

bir yerde idi. Aile, toprağın 

fenalığından açlığa uğramıştır. 

Nikel ailesinin resi bulunan 
M. Nikel 6 tane çocuk ile 
karısı ve diğer aile efradının 

yiyeceğini büyük endişe ile 
düşünüyordu. 

Aylardan Ağustos .. Kış ge
ne geliyor. Fakat anbarda bir 
tane bile yiyecek birşey yok. 
Ayrıca tohum da yok ... Nikel 

rusunu söylemek lazımsa, ham
fendi de davalı hatunlardan, 
heves kursağında kalmış ve 
rahmetli göçer göçmez, göz
leri fal taşı gibi açılmış kadın
lardan değildi, daha ancak 
45 inde iken o taraklarda bezi 
yok,. 

Kendi halinde, sade suya 
çorba bir kadın. iyi yürekli, 
sessiz, sizin anlıyacağınız, uyun 
tu, miskincene.. Tekne kazın
tısı kerime dersen, yaşı ne, 
başı ne?. Daha o sene erkek
ten kaçmış .. 

Kaç zamandanberi konağı 
çeviren, derleyip toplayan, 
Aynıh.!yat !ismindeki kahya 
kadındı. Konağın harem bö
lüğüniin kel kahyksı oydu. 
Hamfendinin akıl hocasıydı. 

Paşa, dünyaya !gözlerini yum
duktan sonra yularları büsbü-

• 
tün ele almıştı. 
Ağa ve uşak kalabalığına 

tırpanı atmış şelamlığı iyiden 
iyiye boraltmıştı. Ekmel be
yin lalası Ramazan ağa ile 
bir uşa~, bir arabacı, bir bah· 
çevan, bir ayvaz, bir de aşçı 
ile yamak bırakmıştı. Hareme 
dokunmamıştı; orası eski ha· 
marn eski tas. Kalfalar, bacı
lar, beyaz ve arap halayıklar, 
ahretlikler yerli yerinde. Ca
ba olarak bir de harem ağası. 

Kücük bey, maşallah kan, 
bıyıkları terlemiş; boy da ver· 
miş. Bir fındık kurdu gelinle 
baş göz edilmemeli mi?. Hiz· 
metine bir odalık olsun kon· 
mamalı mı? Nasıl vczirzade 
bu? 

Söyleaik a, a efendim. Vt"· 
zirzadenin başına bir hotoz 
koy, sırtına bir fistan giydir, 
küçükanım deyip oturt köşe 
minderine. 

Aynihayal 
seneden brri , 

hanım, iiç dört 
bu mesele ıçın 

diller dikmijştii. 

Nikel, steplerin arasında yer· 

leşmiş bulunan Hotanto ço

cuklarile sabahtan akşa.na ka

dar oynuyordu. Çocukluk bu .. 

Babası açlığı düşünürken o 

yerli çocuklarla taş toplama 
oynuyordu. 

Yerli çocuklar kulübelerine 

sakladıkları parlak taşları ge

tirip Şalk'a atıyorlar. O da 

onlara kara taşlardan Gltıyor. 

Sonra topladığı parlak taşları 

eve getirip dolduruyordu. 

Bir gün yerli çocukların, 

birlikte oynarken taşları bit· 

mişti. 

Çocuklarla uzaklara gitti ve 

orada bu parlak taşların ye· 

rini öğrendi. Bu, büyük bir 

dağdı. Oradan kucakla taş 

topladılar. Gelirken akşam 

olmuştu. 

Babası; 9· yaşındaki çocu· 

ğunu henüz eve gelmediğini 

görünce - steplerde acaba 

kurtlar mı yedi? · yoksa bir 

felakete mi uğradı, diye dü· 

şünere kırlara çıkmış ve ço

cuğunun yerli çocuklarla oy

nadığını görmüştür. Fakat ço· 

cuklarla oynadığını görmüştür. 

Fakat çocukların elinde garip 

şekilde parlayan taşlar vardı. 

Oğlu da bu taşlarla oynuyor· 
du. 

İhtiyar aile reisi çocukları 
korkutmamış, ortalık kararın. 
ca taşların daha çok parladı

nı farketmiştir. 

Nihayet çocukların yanına 

giderek taşları almış ve hep 

birlikte eve dönmüştür. Yolda 

çocuklarla konuşurken bu taş· 

lan nereden. aldıklarını sorup 

öğrenmiş oğlu da evde bu 

taşlardan dolu olduğunu, hep

sini ahırın kenarındaki büyük 

çukura doldurduğunu söyle

miştir. 

Aile reisi ertesi sabah er

kenden şehre gitmiş ve bu 

taşların tahlilini yaptırmıştır. 

Kimyager bu taşların elmas 

oluduğunu söyleyince ihtiyar 

ve fakir muhacir düşüp ba

yılma halleri geçirmiş, takat · 

soğuk kanlılığını muhafaza 
ederek köye dönmüştür. 

Babası böyle han·kel eder

ken meğer oğ'lu da babasının 

sözlerinden meraklanmış ve 
birçok taşları cebine doldura
rak şehre inmiştir. Şehirde 

o da başka bir kuyumcuya 
göstermiş, kuyumcu da bunun 
bir elmas olduğunu söyle 
miştir. 

Akşam, çocuk köye gelince 
babasına koşmuş: 

- Baba.. elmas buldum .. 
diye st•vinNek hoynunA atıl-

Zürihten Mançester Gardian 1 

gazetesi bildiriyor: 
Yirminci siyonist kongresi 

Zürihin Tonhalle denilen en 
büyük konser salonunda top
landı. Burada dünyanın her 
tarafınçlan gelmiş beşyüz de
lege, 1500 ziyaretçi ve 200 
kadar gazeteci bulunuyordu. 

Siyonist teşkilatının reısı 

olan Dr. Vayzman, açış nut
kunu söylemek üzere ayağa 

kalktığı zaman şiddetle alkış

landı. Reis bu nutkunda bu 
kongrenin orta ve şarki Avru
pada Yahudilerin vaziyeti pek 
feci olduğu bir sırada açıldı

ğım, bugün Yahu dilik ve Si
yonizm meselesinin en buh
ranlı enternasyonal meseleler
den birisi halini aldığını, bu 
halledilmedikçe buhranın da 
zail olamıyacağını söylemiş, 

aynı zamanda bu kongrenin 
milli Yahudi hayatında yeni 
bir safha açılmak üzere olduğu 
bir sırada açıldığına da işaret 
etmiştir. Bu n·Jtkun öte taraf
larını da hülasa edersek şu 
bahisler geçmiştir. 

Bundan iki sene önce bu 
kongre toplandığı zaman bir 
teşrii konsey toplanması teh
likesi vardı ki bu, memleket
te bütün :çalışma imkanlarını 
akamete uğratacaktı. Bereket 
versin bu karardan vaz geçil
miştir. Bu feragate siyonistle
rin muhalefeti ile birlikte her 
iki parlamentonun bunu henüz 
mevsimsiz ad etmeleri sebep 
olmuştu. 

Aradan çok geçmeden Fi
listinde bir anarşi devri baş
ladı. Altı kadar süren bu kar
ğaşalıkta ayaklananlar lbir ta
kım ferdlerden teşvik görüyor 
hükumet makamları ile kafi 
derecede sözlerini geçıremı· 

yorlardı. 

Bütün bunlara rağmen ya
hudi kütlesi salabetini muha
faza etmiş ve aradaki tesanüd 
eskisinden ziyade artmıştır. 

Filistinde yeniden on beş 

İzmir birinci icra memllrlu· 

ğundan: 937 /8653 
.İzmirde Kestelli caddesinde 

Uğurlu handa mukim iken ha
len ikametgahı meçhul emekli 
binbaşı Yakup tarafına. 

Avukat Salahaddine ücreti 
vekaletten borçlu bulunduğu

nuz 63 lira ve ayrıca masarifi 
muhakemeyi işbu ilanın neşri 

tarihinden itibaren beş gün 
zarfında ödemeniz ve gene bu 
müddet içinde borç ödenmez 
ve hükmolunan teminat veril· 
mezse ve tetkik merciinden . 
veya temyiz veyahud iadei 
muhakeme yolile aid olduğu 
mahkemeden icranın geri bı

rakılmasına dair bir karar is
tihsal ve gerek kendinizin ve 
gerekse üçüncü .şahıslar ye· 
dinde bulunan mal ve alacak 
ve her türlü kazanç ve geliri
nizi ve ya ayış tarzına göre 
geçim menbalarınızı ve buna 
nazaran borcunuzu ne suretle 
ödeyebileceğinizi yazı ile veya 
şifahen göstermeniz ve aksi 
takdirde haps ile tazyik olu
nacağınız gibi hilafı hakikat 
beyanda bulunduğunuz tak· 
dircle hakkınızda hapis eczası 
tatbik C'dilı>ce~i icra t-mri rna· 
ka.mınrı kaım olmak ii:r.E>ıı' ıl~ 

koloni yeniden inşa edilınıŞ 
siyonist bankalarının geliri art· 
mış, milli yahudi teberruatı tc 
ile son iki sene içinde FiliS' C 
tindeki iskan işleri ve mefll' 
leketin inkişafı için 1.000.()()0 
İngiliz lirasından fazla par• 
harcanmıştır. 

Dr. Vayzman bundan son~ v 
Filistine giden İngiliz heyetin1~ c 
raporuna temas etmiştir. ~ 
rapor, her ne kadar yahu 

1 

li 
ideallerine sempatik görOfl' 
mekte ise de hakikatte ınıııt 
danın iyi işlemediğini göster t 

D<wıımı ., 11 1 ıi .~ahi( Pde İ\ 
.•.• l 

·ÜÇ defa ö en" 
dirilen köyliİ 

Paris - Britanyada firıi5 

trey'e tabi Guimperle · ismi~ 
deki kasabada köylü Ram~1 

üçüncü defa olarak ölınüştiil 
Bu çok garip bir hikayedir· 

12 yıl evvel henüz . 23 Y~ 
şında bulunan köylü Rom~1 

• 

bir hastalık sonunda gözleri, 
bu alemi faniye kapaınıştıf· l 

Ağlamalar, bağırmalar, 
ğırmalar sonunda kilisede ıtl 
rasim yapılmış ve mezarlığa 
götürülüp gömülmüştür. ..

1 
Fakat üç gün sonra 0 

evinin kapısını şiddetle vor~ 
muştur. 

Yukarıdan bakan Roıtl 
nin annesi ile kız kardeşi 01 

nün geldiğini görünce kor 
muşlar ve ciyak ciyak ba" 
rak aşağıya inmişlerdir. 

İhtiyar kadın ölünün bO 
ladığını zannetmiş'.. :akat k b 
şısında oğlunu gorunce tıı 

sevinmiştir. 
Ölü, olup bitenlerden b 

haber, yukarıya çıkmış 
kendisinin ne olduğunu 50' 

muştur. Tabii, derhal dokt~ 
lara da ~haber gönderilll' 

. \"k' muayene neticesinde de ı 
lının ölüm uykusuna yattı. 
ve açıldığı anlaşılmıştır. 

Aradan yıllar geçmiş, 
yaşına gelen Romain, doğd · 
gündenberi biç hastalık _çe 

memiştir. Hatta askerliğin1 ' 

mıştır. Herşeyde zinde olııt 
görünmüştür. 

1 

Birgün gene hastalanmış 

birdenbire düşüp ölmüşt~ 
. .. \O 

Doktodar bunun eskı o 
nöbeti gibi olan uykuya d, 

·y 
<lığını tahmin ederek ı. 
muayene etmişlerdir. f ıı~ 
nabız durmuş, kalp durll' 
ceset soğumuş, ölüm aşi~ 
Derhal merasimi tedfiniye 
pılmış ve Romain gömülı:ı" 
tür. J 

Gene ağlamalar, sızlaoı9 

olmuş .. 
Fakat 3 aün sonra gene 

6 ıJ1 
mezardan kalkıp gelmez 
. Romain tekrar dirilmiş ~ 
bu suretle tekrar hayata 

vuşmuştur. ~ 
Ancak bundan sonra 

main hakikaten hastalanmış! 
Hasta her gün biraz ~ 
zayıflamış ve günler geçtı 
ölüme doğru yaklaşmıştır. 
hayet bir hafta evvel bi~ 
Romain hakikaten ölmüşt~ 

Doktorlar sıhhi vaziyete 
arlık ölünün bir daha dı 
ıniyeceğine kanidirler. Nit 
bir haftadan 'oeri öHi de 
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N. V. 
\V. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

skt DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"ADANA" vapuru 25 Ağus
~sta bekleniyor. ROTER

AM, HAMBURG ve BRE
~E.N için yük alacaktır. 

ar• b "CAtRO" motörü 6 Eylülde 
[)ekleniyor, 12 Eylüle kadar 

nrf l\ÜTTERDAM, HAMBURG 
oı Ve BREMEN için yük ala· 
J3' caktır. 

ud 
1 
.. "ANKARA,, motörü 21 Ey

öır klllde bekleniyor. 28 Eylüle 
aıı a'dar ROTTERDAM, HAM
ter URG ve BREMEN limanla-

rına yük alacaktır. 

/\MERICAN EXPORT LINES 
lfiE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
ı·· "EXPRESS,, vapuru 2 Ey
. uldc bekleniyor. NEVYORK 
'Çin yük kabul edecektir. 

"EXMOUTH" vapuru 14 
~Ylülde bekleniyor, NEVYORK 

ir· •çin yük kabul edecektir. 
Y' "EXIRIA" vapuru Eylül şo-

~unda bekleniyor, NEVYORK 
'Çin yük kabul edecektir. 

l'JiE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

l>IRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION" vapuru 27 
A.l'~ustosta PIREDAN, BOS

ON ve NEVYORK için ha
teket edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 10 
tylülde PJREden BOSTO N 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALJBUR,, vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 
Ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 
. "EXETER,, vapuru 8 Birin

' cıteşrinde PIREden BOSTON 
Ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KôS
l'ENCE, SULINA, GALATZ 
Ve GALATZ aktarması TU
NA ıimanları için yük kabul 
caktır. 

Sl'E ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 6 Eylül
de bekleniyor. BELGRAD, 
NovıSAD, COMARNO, BU
CAPEŞTE, BRATISLAVA, 
VJYANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

l' JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" INCEMORE., vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
l>QOL ve ANVERS limanla
tından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SUL1NA1 GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul ede
Cektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,,motörü 28 
A.ğustosta bekleniyor. DIEP-

(Ulusal Birlik) 24 Ağustos 93? 

100 sene evvel lzmir ikinci icra memurlu- F ll • S { QJi • •• ğundan: 937/9046 rate ı perco vapur acentası vıer ve şu-
( Baştarafı 2 inci sahifede J 

Babası da ayni şeyi anlat
mış ve kimseye duyurmadan 

Bir borçtan dolayı tahtı hac- ROYAL NEERLANDAIS NAVYA limanlarına hareket k A L• •t d 
ze alınıp usulen paraya ç~v- KUMPANYASI edecel<tir. re aSI llDI e 

bütün bu araziyi ve dağları, 

idareleri altına almışlar ve et
rafı:ıa çitler yaparak kendi 
arazilerine ilhak etmişlerdir. 

rilmesi onaylanan ev eşyasının "RHEA 18 Ağ "GDYNIA t" .. 2 E 
/ / .. vapuru us- " mo orıı y· vapur acentası birinci artırması 31 8 937 salı O 
1 tosta ANVERS (dogw ru) ROT- lülde R TTERDAM, HAM-

günü saat 16,30 da zmir yeni 

Ertesi gün bir kucak yükü 
sırtlarına vurarak sahile inen 
baba oğul yükleri olan taş

ların pahasının tam 15,000 

İngiliz lirası tuttuğunu para
ları ceplerine doldurdukları 
zaman anlamışlardır. 

İşte fakir bir ailenin son 
zamanlarında (kul sıkışmayınca 
Hızır yetişmez) fehvasınca im
dada yetişen taşlar bugün 
hala ay:ıi ailenin malıdır. Bu 
aile 9 yaşındaki çocuğun bul
duğu arazinin 10 da birini 
bile tüketememişlerdir. Yani 
bu aile, milyarların içinde he· 
nüz servetlerinin 10 da birini 
bile meydana çıkaramıyan 
dünya zenginleridir. 

müzayede bedesteninde icra TERDAM, AMSTERDAM ve BURG ve lSKANDINAVY A 
kılınacaktır. HAMBURG limanları için yük limanlarına hareket edecc:ktir. 

l nci artırmada mal % 75 alacaktır. 
şini bulmadığı takdirde ikinci "GANYME.DES., vapuru 5 
artırması 3/9/937 cuma günü 
aynı saat ve mahalde icra kılı- Eylülde ROTTERDAM, AMS-
nacağından yüzde iki buçuk TERDAM ve HAMBURG li-
dellaliye müşteriye ait olmak manlarına hareket edecekti. 
üzere talip olanların mahal· "GANYMEDES" vapuru 22 
)inde memuruna müracaatları Eylülde BURGAS, VARNA ve 
ilan olunur. • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 

KÖSTENCE limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

11 BARDALAND" motörü 
elyevın limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDl
NAVY A limanları ıçin yük 
alacaktır. 

"VlKINGLAND,, motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI-

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULUA" vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

.. SUÇEA VA,, vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSlL-
Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 
ler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

1 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük .ala
caktır. 

"LEGRIAN" vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur . 
Telefon: 4142/4221/2663 

il daimi encümeninden: 
(9412) lira açın tutarlı olup eksitmeye konulmuş olan İzmir 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• Menmen · Bergama yolunun 20+000-25+000 kilomet
releri arasındaki şosenin esaslı onarılmasına istekli çıkmadı
ğından ötürü 2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesi gerğince 
eksiltme müddet 10 gün uzatıldığından isteklilerin adı geçen 
yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik 
ve ticaret odası belgelerile birlikte 30 Ağustos 937 Pazc:.rtcsi 
günü saat 1 lde il daimi encümenine baş vurmaları. 2864 

il daimi encümeninden: 
(1497) lira (32) kuruş açın tutarlı bulunan İzmir • Menemen 

• Bergama yolunun 89+460 - 90+480 nci kilometroları 

arasındaki 820 metr imla yapısı 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulduğundan isteklilerin 2 Eylül 937 Perşembe günü 
saat l 1 de 2490 sayılı yasa hükiimlerine göre hazırlıyacakları 
teminat ve müteahhitlik belgesile birlikte İl daimi encümenine 
baş vurmaları. 2863 - --iz mi ı· Yüıı M ns catı 

Türk Anonim Şirk eti 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o,ğlu -- , .. 
lzmirPamukMensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemel...1.e olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir .... 

PE ve NORVEÇ li~ıanları 
için yük alacaktır. 

"BAALBEK,, ınotörü 23 Ey-
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve nav1uıı tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı • mütehassısı 1 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 681 

Telefon 3452 

----------

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 1 

Başdurak büyük .. '\alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bylunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

HAYll61TiH 
çlzı11 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız r1e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 
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(Ulusal Birlik) 

ihtilalciler, Satandar şehrini 
muhasaraya başladıler 

Son yirmi dört saat içinde ihtilalcilerin yirm 
dokuz köy işgal ettikleri haber veriliyor 

Londra 24 (Radyo} - Royter ajansına göre, Satander cep

hesinde asi kuvvetler ilerlemekte ve şehri ihata etmektedirler. 

Son 24 saat içinde asiler 29 köy işgal etmişler ve birçok 
mühim mevkiler elde etmişlerdir. 

Asiler, Satanderin işgalinden sonra Madrid ve sair Cumhu-
Navarez kıt'aları Torelavegaya vasıl olmaktadırlar; bunlar 

Delpaj köyünü geçmişler ve Satander müstahkem hattına ya· 
riyetçi kuvvetler müşkül mevkide kalacaklardır. 

Satander civarındaki askerler de firar imkanını bulamıya· 

naşmışlardır. 

Mussolininin 
nut 

Londra 24 (Radyo) -İngiliz 
gazeteleri, Bay Mussolininin 
Palermo nutkundan çok mem
nun görünmektedirler. Pazar 
nüshaları, gelecek ay başlıya
cak olan müzakerelerin kolay· 
lıkla iyi neticeye vasıl olaca· 
ğını tahmin etmektedirler. 

Bu müzakereler de yalnız 
ltalyan-lngiliz mes' eleleri görü
şülecektir. , __ .. _._ ..... +-1• _ _. _ _ 

Kornes meclisi 
toplanıyor 

Valansiya 24 (Radyo} -Bay 

Martinez dö Baryo, 23-25 
ağustos arasında içtimaa da

vet edilecek olan ispanya kor

nesi meclısinin daveti talik 

•edildiğini bildirmiştir. ..... -
Hodza Pragda 

Bükreş 24 (Radyo} - Bay 

Milan Hodzanın Bay Tataresko 

ile Bovoyni dağlarındaki ziya

reti nihayet bulmuştur. Bay 

Milan Hodza Praga dönmüş· 

tür. Verilen haberlere göre, 

iki devlet Başvekili dahili ve 

harici bütün siyasi mes' eleleri 

tetkik ederek noktainazar itti

hazı elde etmişlerdir. 

lzmir -/stanbul 
telefonu 

Avrupa ile de muha
vere icin tetkikat , 

yapılıyor 
lstanbul-İzmir arasında müte

addid mükalemeler yapılabil· 

mesinin temini için getirtilen 

Koranportör makineleri telefon 

santral merkezinde kurulmuş 

ve ilk tecrübeleri yapılmıştır. 

Avrupadan gelecek bir mü· 

hendis makinelerin son tecrü· 

besini yapacak ve yeni maki· 

neler bundan sonra faaliyete 
geçecektir. 

Nafıa Vekaleti, ihracatçıla

rın Avrupa ile lzmirden doğ
rudan doğruya görüşebilmele

rini temin maksadile lzmir 

telefonları üzerinde tetkikat 

yaptırmıştır. Ancak Avrupa 
ile görüşebilmek için hattın 

dört devreye çıkarılması Jazım
gelmektedir. Koranportör ma
kineleri faaliyete geçince şimdi 
tek devreli olan hatt, iki dev
reye çıkarılmış olmaktadır. Ve
kalet, hattın dört devreye çı· 

caklardır. 

. ~ ............ . 
lskenderiye a~ıklarında bir 

·deniz faciası oldu 
Bir tenezzüh vapuru battı. Boğulanların 150 

kişiden fazla olduğu söyleniyor 
İskenderiye 24 (Radyo)- Bir tenezzüh vapuru buraya dönerken batmıştır. 

30 ceset çıkarılmıştır. Boğulanların 150 kişiden fazla olduğu söyleniyor. 
Dün akşama kadar 

Bu hadise, lskenderiyede derin bir teessür uyandırmıştır. 
1 ............ . 

Bir lngiliz vapuru 
daha bombalandı 

• 
İhtilalciler, vapuru bombalayan tay

yarelerin cumhuriyetcilere ait 
olduğunu iddia ediyorlar 

Marsilya, 24 ( Radyo ) - vam etmiştir. 

(Onemi Julyan) adındaki in- Salamanga hükumeti, İngiliz 
giliz vapuru, buradan yüklü vapurunu bombardıman eden 
olarak Barselona giderken, l 
Franko tayyarelerinin bombar· tayyarelerin, cumhuriyetçi s-
dımanına uğramıştır. Vapur, panyaya aid olduğunu iddia 
zarara uğramadan yoluna de- etmektedir. ............ _. .. _____ _ 
81049 kişi fuarı 

gezdi 
Bu sene İzmir Enternasyo

nal Fuarına büyük alaka gös
terilmektedir. Fuar münasebe
tile hariçten ve dahilden her 
gün yüzlerce kişi şehrimize 
gelmektedir. Pazar günü ls
tanbuldan gelen Karadeniz 
vapuru, Fuarı gezmek üzere 
435 seyyah getirmiştir. Bugün
lerde limanımıza iki seyyah 

gemisinin gelmesi de beklen
mektedir. 

Fuar, pazar günü şimdiye 

kadar görülmemiş derecede 

kalabalık olmuş, öğleden gece 

yarısına kadar 39,290 kişi 

sergiyi ziyaret etmiştir. 

Üç gün zarfında Fuarı ge· 

zenler 81,049 kişidir. Geçen 

senenin ilk üç günündeki zı

yaretçi adedi 42,643 idi. 

•• 
Yangın yerinde 

araştırma yapıldı 
Dün gece yangın sahasında 

zabıtaca umumi araştırma ya
pılmış, bazı serseriler tutul
muştur. 

kartılmasmı tetkik ettirmek· 
tedir. 

Haber aldığımıza göre, İz
mir·İstanbul arasında telgraf 
muhaberelerinin radyo servis
lerile yapılması da Nafıa Ve
kaletince muvafık görülmüş ve 
bu hususta da tetkikata baş· 
lanmıştır. 

Telgraf haneye 
giren bir deli 

Gece yarısı telgraf 
makinelerini karış
ttrmağa kalkışmış! 

Evvelki gün gece yarısın

dan sonra Kemeraltı polis ka-

rakolunun telefonu çalmış ve 
merkez telgrafhanesinden bir 

memur, telgrafhaneye bir deli 

geldiğini, vaziyetin tehlikeli ol-

c:Juğunu söylüyerek yardım is· 
• tem iştir. 

Polisler derhal faaliyete 

geçmişler, telgrafhaneye gele-

rek memurların işine müdaha· 

le etmekte olan ve hüviyeti 

meçhul bulunan birini yaka

lamışlardır. Öğrendiğimize gö

re hadise şöyle cereyan et· 
miştir: 

Gece yarısından sonra mer· 

kez telgrafhanesine birisi gel-

miş, yukarı çıkarak memurla

rın odasına girmiş, kendilerile 

şuradan buradan konuştuktan 
sonra: 

- Ben Elaziz telgraf fııe
muruyum. Şimdi ben de tel
graf çekeceğim. 

Diyerek makinelere ve me· 
murların üzerl~rine saldırmağa 
başlamıştır. Bu vaziyet karşı
sında memurlar derhal telefo
na sarılarak vak'adan zabıta

yı haberdar etmişler ve gelen 
polislere meçhul gece ziyaret· 
çısını teslim etmişlerdir. 

Mahsullerimiz 
için yeni bir 

pazar 
Palonyada mahsul

lerimiz rağbet 
görüyor 

iktısad Vekaletince yeni ih
das edilen Varşovada ateşe· 
komarsiyalliğimiz faaliyete geç· 
miş ve mahsullerimizin Polon· 
yadaki durumları hakkında 

Vekalete mühim bir rapor 
göndermiştir. Vekaletten, şeh
rimiz Ticaret Odasına da ge
len bu raporda, mahsullerimi

zin Polonya piyasalarında şim· 

diye kadar layıkile tanıttırıl-

35 milyonluk bir müstehlik 

kitlesi bulunan bu memleket 

ile mühim işler yapılabileceği 

bildirilmektedir. 
Son zamanlarda Polonya 

pazarlarına arzedilen mahsul

lerimizin büyük rağbete maz

har olduğu; tütün, pamuk, 

kuru meyva, tiftik, yaş üzüm, 

yaş sebzeler, portakal, sisam, 

baımumu, meyan kökü, ma

denler vesair mahsullerimiz 

için Polonyada daima alıcı 

bulunabile~eği raporda kayde· 

dilmekte ve Türkiye - Polonya 

klering anlaşması ile ihracat· 

çılarımızın paralarını bloke 

edilmeden alabilecekleri ilave 

olunmaktadır. .. ...• 
Türk - lngiliz 

ticareti 
firma, İngilterede arana

bilecek her nevi ihrcat malla

rımızı, üzüm, inci, fındık, 

kayısı, badem, yaş ve kuru 
meyve, sebze, zeytinyağı, ya
pağı üzerine iş yapacaktır. 

Dominyonlardan lngiltereye gel
mekte olan muhtelif mahsul
lere nazaran Türk wallarının 
ü _ tünlüğ~ İngiliz idhalatçıla
rınca kabul edildiğinden, mah
sullerimiz lngiliz piyasalarında 
derhal yer bulabilecektir. 

Matildin güzel san'atlara 
meyli büyüktü. Onun kendi 
elinden çıkmış, iğnesinin ve 
büyük eseri olan el işleri ve 
halılar hala· tarihi şöhretini 

muhafaza etmektedir. 
Giyyom da cesur ve çevik 

bir şövalye idi. Onun cesaret 
ve çevikliğini bilmiyen yoktu. 
Fakat genç Dükün hariçte ol
duğu kadJr dahilde de birçok 
düşmanları vardı. Bir zaman
lar, Kuzen'i onun aleyhine mü
kemmel bir suikast kurmuştu. 
Kuzeni Dükü Valonya şatosuna 
av için ve silahşörlerinden ayrı 
olarak gittiği bir anda kuv· 
vetli bir baskın yapmağa ka· 
rar vermişti, fakat bir hizmetçi 
bunu haber almış, Düke haber 
vermiş, Dükü bu defa da mu
hakkak bir ölümden kurtar· 
mıştı. 

Giyyom 1051 de fngiltereye 
bir seyahat yaptı. İngiliz kralı 
Edvard [1 l da diğer bir Ku
zeni idi. Kendisile görüştü ve 
İngiliz veliahtlığı hakkında 
vad aldı. Fakat aradık, uzun 
bir zaman geçtiği halde Lon• 
dra' dan hiçbir haber gelmedi. 
Yalınız Üçüncü Edvardın ak
rabasından Harold isminde bi
risinin Veliaht olmak için en· 
trikalar çevirdiğini haber aldı. 

1065 tarihinde Harold Lon· 
dra'dan kaçmağa mecbur kaldı 
Normandiyaya gelmek istedi. 
Fakat şiddetli bir deniz fırtı-

[1] Asıl İngiliz Krallarından 
sekiz Edvard gelmiştir. Bun· 
lardan evvel Anglo-Sakson 
krallarından da üç Edvard gel 
miştir ki burada mevzuu bah· 
solan üçüncü ve sonuncu Ed· 
varddır. 

nası üzerine Kont Portiyenir. 
limanına ilticaya mecbur kaldı 
ve onun tarafından esir edildi. 

Kont Portiyenin istediği bii· 
yük kurtuluş fidyesine rağmen 
kont Giyyom Haroldu kurtar· 
dı. Harold Normandiyaya gel· 
diği vakit kendisi ve zevcesi 
Matild tarafından fevkalade 
merasimle karşılandı. Harold 
bu suretle Normandiya şato· 
sunda günlerce misafir kaldı. 

O kadar ikram ve dostluk 
gördü ki kont o zaman heniiı 
yedi yaşlarında bulunan kızla· 
rından birisini de Haroldıı 
nikahlamak teklifinde bulun· 
muştur. 

Bunlara rağmen Giyyoırı1 

Harolda İngiltere Veliahtlığı· 
nın üçüncü Edvard tarafından 
kendisine vadedildiğini de 
söyledi. Fakat Harold böyle 
birşeyden hiçbir haber almaıJJlf 
gibi hareket etti, hatta, Dükii~ 
İngiliz Veliahdı olması ·için 
yardım edeceğini yeminle te· 
min etti. 

Harold Londraya döndüğii 
vakit kral Edvardı ölüm ha· 
linde buldu, hükumeti idare 
edecek haldel değildi. Bu se• 
beple memlekette anarşi hii· 
küm sürüyordu. Kanunlar hiç 
tatbik edilmiyordu. Her tara~' 
şikayet ve ademi memnuniyet 
vardı. 

Haroldun, Londra' dan kaç· 
tığı andan ve Normandiyadafl 
avdetine kadar bir sene geç
mişti . 

Bu aralık Giyyom, f ngilit 
kralının öldüğü ve yeı ine Ha· 
roldtin, yemin ve taahhüdiİ 
hilafına olarak o)arak geçtiğini 
haber aldı. 

(Ark.ısı fJar) 
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Filistin mandası ve 
Yahudi meselesi 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) ' 
mektedir. Raporun bu noktası 
Filistindeki yahudi başarıları 
tarafından teyid edilmemek
tedir. Halbuki rapor da bura· 

da görülen vaziyetlere göre 
verilmiştir. 

Komisyon, Filistinde kuv· 

vetli bir hükumet teşkili sure· 

tiyle daha laşlangıçta karğa

şalığın önüne geçmek mümkün 

olacağını anlayamamıştır. 

Esasen bu rapor, önceden 
meni mümkün olan bir takım 

•• 
Oldürmek 

• • 
ıstemış 

Dün Karşıyakada bir vak'a 
olmuş, kasab Hayati isminde 

biri, kıskançlık yüzünden met

resi Müyesseri bıçakla boğa

zından yııralam1ştır. Müyesse· 

rın yarası ağırdır. Hayati tu

tulmuştur. 
-~••.-+1• ·--·~ııı..-.~-

M a 1 iye memurunun mu:-
hakenıesi bitti 

Basmane Maliye tahsil şu· 

besi tebliğ memuru Şükrü ile 
suç ortaklarının şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde devam 
etmekte olan muhakemeleri 
bitmiştir. Bu suiistimal davası 
hakkındaki karar bugün tef· 
him edilecektir. 

hadiseler vukua gelirken onufl /;' 

tesiri altında kaleme alınmıf 

tır .. 
Esasda iyi işlemiyen mand~ 

sistemi değil, onun idaresin1 

zaif yürütenler olmuştur. 
Bu raporda en k a ral terİS' 

tik olan noktalardan birisi de 
vukuatı tahlil edişi ile onda~ 
çıkardığı neticeler arasındak1 

tezaddır. 

Yahudilerin Filistindeki me· 

saisi ile raporun onlara yap· 
tığı tavsiyeler arasında d' 
uçurumlar göze çarpıyor. 

Mandater hükumet, Filistirıe 
yahudi mu~aceretini takyid "~ 
tahdid etmiştir ki bu da sı· 

yonistlerin protestosu ile kar 
şılaşmıştır. se3 

Raporqa birçok tavsiyelet Qj1 

mevcud olduğu halde hüka· ~v, 
metin bütün onları kale aln11: ~a 
yarak yalınız bu muhaceretı Qj 
durdurmasındaki sebebi an19' ~il 
makta hayli güçtür. ile 

Bununla beraber komisyon• Qa1 

bu mes' eleyi halletmek yolun· l 
da kurucu tedbirler de alm9' ~a 
mış değildir. Bu suretle Herı· 
lin 40 sene önce kurduğu Y•· 
hudi hükumeti hulyaları ger 
çekleşme yolunu tutmuştur. 

Reis, bu nutuktan sonra lrı' 
giltere sömürgeler Nazırı or· 
meshi Gor'un bir mektubuoıl 
okumuştur. 


