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Benzin deposu 
faciasında 

13 kişi ölmüştür. 5 kişi de 
ağır yaralı olarak hasta
hanededirler. 
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J_aponya YeniBir IleriHarelieii Yapıyor 
Itpon tayyareleri Kalgamdclki Çin . Niıhas _paş~ ve 
kuvvetlerini bombardıman ettiler ka~~nesı 
(Kepaçeo) civarında büyük bir meydan mu

harebesi vukubulacağı tahmin ediliyor 

Tokgo'dan 
M Şangay, 4 ( Radyo ) - İç 
.~ngonistanda bir korko baş 

Roste · t' O 1 ~ ·· k ~ rmış ır. rta ıgın su unet 

bir görünüş 
bu'nıas ·nı temin için on uçun · 
cü Çin fırkası buraya gelmiş· 

tir. 

~ Unanistand;· - Fi 1 isti n 
8ugün şenlik var A 1 

B Atina 4 (Radyo) - Yunan rap ar 1 
ika~vekiii general Metaksasın Kabilelere silah 
il~•dat mevkiine geçtiği günün 
b Yıldönümü olmak münase· dağıtıyorlar 
t Ctıte bugün Yunanistanın her Londra, 4 (Radyo} - Tay· 
"•rafında büyük şenlikler olu- mis gazetesinin Kudüs ınuha· 
ıor. 

. -
~ener al Metaksas 

tq~eneral Metaksas, yapıla· 
h olan gecitresminde bizzat 
a~, b b~ r ulunacak ve halka hita· 

~ rı bir söylev vererek hak· 
~~da gösterilen teveccühten 
td ayı teşekkürlerini beyan 

tcekt• Ci ır. 
tce yapılacak fener alay· 

birine göre, Filistin Arapları 

ile Yahudiler arasında taksim 
planı aleyhine bir anlaşma 

hasıl olmak üzeredir. 
Araplar, Filisiinin şimalin· 

deki kabilelere tevzi ediyor· 
lar. ___ .... _. __ 

Fransada 
Müthiş bir orman 

yangını 

Paris, 4 ( Radyo ) - Gar 
havalısinde çıkan orman yan· 
gını deyam ediyor. 

Elcezireden gelen bir ha
berde, orada da müthiş bir 
orman yangını başladığını, 

:şimdiye kadar 7 bin hektar 
orman yandığını ve bu me· 
yanda bazı çiftliklerin de kül 
olduğunu bildirmektedir. ---·.---

Yağmur 
Erzurum, 3 ( A.A. ) - Üç 

gündür devam eden sürekli 
ve verimli yağmurlar çiftçiyi 
sevindirmiştir. Bu yıl toprak 
iirünlerinde bereket vardır. 

lan ile verilecek garden par· 
tilere iştirak etmek üzere eski 
Yunanistan la l Giritten milli 
kıyafetlerile birçok heyetler 
gelmiştir. 

Japon tayyare filoları, dün 
sabah Kalgam cephesindeki 

Çin kuvvetlerini bombardıman 
etmiş ve biiyük tahribat yap· 
mıştır. 

Şanghay 4 (Radyo) -(Şan· 
Tung)da vaziyet karışıktır. 

Genemi Haıı·Suşing, Mare
şal Şan-Kay·Şeke bir telgraf 
ç ·kmiş ve bitaraf kalmağa ka
r ar verdiğini bildirmiştir. 

Tokyo 4 (Radyo) - Kepa· 

çeo civarında iki Çin fırkası 

tahaşşüt etmiştir. 

Japonlarda, bu cephede mu· 
kabil tahşidat yapmışlardır. 

Buralarda iki tarafın büyük ve 
kanlı bir meydan muharebe· 
sine tutuşacakları söyleniyor. 

Tokyo 4 (Radyo)- Japon· 
lar, cenubi Çine de sarkmak 
istediğinden, bugünlerde mü· 
him kuvvetler sevketmeğe baş
lamışlardır. 

Fı·<•ıısa 
lla)1 

h<1riciye nazıı·ı ., 

1,100 Delbos 
Sovyet sefirile dünkü müli-~ 

katta neler görüştü 

lvon Delbos, gazetecilerle görü~ürken 
Paris, 4 (Radyo) - Fransa Bazı mahafile göre bu mü-

hariciye nazırı Bay lvon Del· lakatta Fransanın da İtalya ile 
bos, dün Rus sefirini kabul uzlaşma imkanları üzerinde 
etmiş ve uzun müddet ko· müzakereler yapılmıştır. 
nuşmuştur. 

Bu mülakata siyasi mahafil Fransanın İngiliz siyasetini 
fazla bir ehemmiyet veril· takibe mecburiyeti Fransız-Rus 
mektedir. dostluğuna halel verecektir. 

---------·--·~·~~ .. --------
8. Celal Bayar Avusturyada 
Kotra ile Ayvalıkta bircok Nazi tev-

bulunuyorlar 'k ·r d·ıd· 
Ay,·alık, 3 (A.A.J - .Ekonomi f e l f 

Bakanı Celal Bayar yanlonn<la iş Salizburg, 4 ( Radyo ) 
bankaın erkanı olduğu halde İpar Avusturya zabıtası, Nazilerin 
yatı ile Midilliden buraya gelmio son zamanlarda yapmağa baş· 
ve iktısadi tetkiklere başlamıotır. 

Bakan burada iki gün kala· ladıkları tahrikattan dolayı 
caktır. tedbir almak mecburiyetinde 

---·-• • kalmış ve bazı eşhas tevkif 

12 Adada Rum edilmiştir. 
Tevkif edilenler, bugünler· 

casusları 
Tevkif olunanlar ih
tilattan menedildi/er 

Faris, 3 (Radyo) - Havae 
Ajaneımn verdiği bir habere göre; 
İtalyan adalarında genio mikyasta 
bir cHue şebekesi meydana çıka· 
rılmıoıır. 

İtalya Dahiliye Nezareti. Ler· 
pos, Patmos ve Kalimnos adalann· 
da fevkallde tedbirler almıı ve 

de hükumet aleyhine bir nü
mayiş yapmak tasavvurunda 
imişler. 

ada ahalisinden oüpbeli birçok 
kimseleri yakalıyarak tevkif eyle· 
miotir. 

Tevkif olunanlann hepsi Rum· 
dur. İtalyan zabıtaıı, caaua şebeke· 
l!İnin hütiln elemanlarını ele geçir· 
mek için etraflı eurette tahkikata 
girişmio ve Jilıım gelen tertibatı 
aloıııtır. Mevkuf lar, temas ve ihti• 
Unan meaaedilmiılerdir. 

Mısır Kralı, Nahas paşayı iktidar mevki. 
inde bıraktı ve sadakat yemini yapıldı 

Nahas paşa, lngiliz se/irile görüşürken 
Kahire 4 (Radyo)- Nahas paşa, kabineyi yeniden teşkil et

miş ve yeni Nazırlar, Kralın huzurunda sadakat yemini ver· 
miştir. 

Yeni kabinede Başvekil Nahas paşa, ayni zamanda Dahiliye 
Nezaretini de deruhte etmiştir. 

Hariciye Nezaretine Vahap paşa getirilmiştir. 
._ ...... ~-------

B ayr a kh benzin 
deposu yangını 

-------------
Facianın plançosu on üç ölü ve 

beş ağır yaralıdır 
Bayraklı faciasının tahkıkatı 

devam etmektedir. 
Facianın şimdiye kadar res· 

men tahakkuk eden neticesi 
şudur;. 11 k ' şi ateşler içinde 
çok feci surette yanmıştır. 2 
kişi de hastahanede yanıkların 
verdiği e l.n istıı aplar içinde 
kıvrana kıvrana ölmüştür. 

Halen hastahanede beş ya· 
ralı vardır. 

Ölenlerle yaralılar şunlardır: 
Ağır yaralı olarak kurtarılan 

şirk.et müdürü B. Ali Meftun, 
anıele Ahmed oğlu 330 doğumlu 
'Hasan, gümrük• memuru 207 do· 
guınlu Zühtü, amele Ü;ınan, Dur· 
auo oğlu Ahmed, O ınao oğlu Is
mail ile diğer hafif yaralılar der· 
hal otomobille hastane) e k•ldınl

mı~lar ve tcda\i altına alınmışlar· 
dır. Hunlardan Durmn oğlu Ahmed 
ile Oeman o~lu İsmail fazla yan• 
dıklarındao ve bütün etleri döt.;ül· 
düğüoılen eabaha kar~ı hastanede 
ölmüşlerdir. Diğerlerinin de yara· 
lan çok ağır ,·e hayatları tehlıke· 

dedir. 
Depoda çalı~an ve hiçbir yer· 

de bulunamadıkları için iuf il ak 
neticesinde yanarak öldükleri anla· 
laoılananlar on bir kieidir. Bunlar, 
depo müdürü 1talyan tebaa ından 
Kaponi, depo müdür ,.e kaıiLi Na· 
aih, amele Ahmed oğlu Uü eyin, 
Rifat oğlu Tarık, Yusuf, Salih oğlu 
14 yaşında Cemil, Hüseyin ağanın 
çobanı Mchmcd, çingene oğlu Mue· 
tafa, köfteci Kazım ve oğlu Sami, 
Yugoslavya tebaasından Toni, şoför 
Mehmed, depo kavası Konyalı Ali 
oğlu Mehmeddir. 

Dün akoama kadar deponun 
içinden vücudlan tamamen yanmıo 
beo kafa iakeleti ile, çocuğa aid 
oldukları belli kömür haline gel· 

mi: iki cc ed çıkarılmıştır. 

Tab.ma ) ııyılmıe olan lırnziıı, 

mazot Hl gnı.lur rl:ın ) ııoıııakto ol. 
du~undan heııiiz ana dcpodu ara~· 
ıırrualar ynpılnmunıış 'e di(;cr CC• 

EeJlcr mc)duııa çıknrılnoıamışıır. 
Depo cİ\·arındaki bir lıa~, a~aç· 

- IJet'mnı 4 ncil salıif~de -

--- ,·---
Kont Dö Martel 

Parise gitti 

Kont dö Martel 
Marsilya, 4 (Radyo) - Su

riye fevkalade komiseri Kont 
Dö Martel, birkaç gün istira· 
hat etmek üzere dün Beruttan 
buraya gelmiş ve Parise ha· 
re ket etmiştir. 
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K Al h il d
.
1
. -5, .·-t t: t·kı .. 65 ıcın ne gıymelı. ... 

izini a e 1 lr on ısa ısı ere gore, , ı . 

---··---··--- milyon nüfus olan bu mem- Kırlarda rahat yürüme~ırı A 
__ _;..._-.-~_.-....._......,_......_.......,...._....._ ....... ____ _,_ _____ ...;;.;.;. lekette 672,425 telefon abo- çaresi büyük ayakkabı gıf K 
yazan: Sermet Muhtar No. 47 o d ı f 1 nesi vardır. Bu hesaba göre mektir: Yeni ra 3 te e 0 0 U 0 fll) V 3 l) her .lOO~O ~işiye ll~ telefon Ayakkabı büyük olacak ki Yığ11 

Ki.ha t k da p b f l .. ·ıd· makınesı duşmektedır. . . ki k l . r· r a ım n, aşa, ey sonra asa gırışı ı. .1 F k t b . b t b .... k ıçınde parma arımız sı ı nıa 
familyalarından hemen hemen O k 0 tl d k. 'ft h a a u nıs e uyu şe- t ce llın va ı er e ı sı a ' son· b • 1 • ( ..., birlerde çok değişmektedir: sın. Altı kalın olmalı. n dı"kl 
kimse yok gibiydi. En kal bu· ralar da olduğu gibi Hicaz l r l{ ı Ol se u n u l u rn a ga mesela Stokholmde 1000 ki- ayakkabıda insanın ayaklar• 
run üstündekiler, Sıvas mı, peşrevinden başlamıyor. şiye 348, Gotenburgs, Mal- daha çabuk yorulur. Çünkü'. nın 
Kastambolu mu, her nerede Selimi Salis devrinden kal· llJ !-.•h k u" m d ll r m.?· .. Halsi~gsfors gibi diğe.r taşa çarpar, toprağa san~ B 
ise, valilikte iken ölmüş, belki ma, galiba da onun bestele· ... a buyuk şehırlerde de 1000 kı- yalınayak basıyormuş gib• İçin , 
kemiği bile k;:ılmamış bilmem diği hicazı hümayun peşrevin-I şiye 100 ila 200 telefon ma- r Şar~ 
ne paşanın odalıktan hanfendi den başlıyor. k k ----~~--- kinesi düşmektedi.~. ge H~lbuki kalın tabanlı ayak· Çocı 

l k b . d s 1 A. H d d d k d E onomi krizden zarar go··rme- Resmenyardımgoren 15000 ' . 
1 

., be· lanı 
o ma arısı; ır e utan zı- ay i şim i e yu arı an işçinin mevcudiyetine rağ· kabı, bıraz agır olmakla 
ze Has ahır nazırlıg"ı yapmış, aşag"ı bir hurya ve evde, te- • J b l k • f b " h. yormaz E - mış o an u mem e et, tıcaret ve men sveç endüstri ve zira· ra er, ayagı ıç . . ını, 
sonra taşraya sürülmüş öleli mellere d<>k çatır çutur bir at i~in dışardan işçi getirtir. Bunun için ağırlığı dığ~r bir 

seneler g<>çmiş, gene bir bil- sarsıntı. Kim var kim yok hep eneu'•strı·nn her sahasında rekor Çünkü endüstride mütehas· taraftan rahatlık yanında hıç Viy 
mf'm ne paşırnın bFşinci men- si çalgı başladı diyerek kü- sıs işçi yoktur. Ziraatta ise kalır. b'r lenı 
kuh:ısi\,, haldızıyd1. çük odanın kapısına üşuşmüş- k k d İşsizler çalışrnağa tenezzül Ayakkabını dışını adi 

1 
c:; 

fşhu hatunlımn ne ayarda lerdi. lTfflQ la ır etmezler. zeytinyağı veya pamuk yağı ac; 
kimf'Snf'ler o1 rluğ11n11 ela Ha- Damat bey daha görünür· Her memleketin kendine büyük şehirlerdeki nisbetleri "rekor,, teşkil etmektedir. gibi bir yağla yağlamak çıı· küç 
fizf' ila s · kı sıkı ;dıhaplıkla· de yok. Sacayakl1r. gı>ne kurt· has adetleri, teamülleri olduğu çok değişmektedir. Mesela, "Acaba bu aksiyon, dünya- murlu yerlerde dolaşacakl~r kti~ 
rınd:ın, Edanın iç yüziinü Vf' lu pı>ynir, yerlerinde duramı· gibi, hususuliği olan tesirleri Stokholmda, 1000 kişiye 348 da esen havanın tesirile mi· için ihmal edilmiyecek bır .kaı: 
ne şı>k " ldf' FvlFnrti~ini bildik yorla r dı: de vardır. Mesela, Stokholmda, telefon, Gotenburg, Malmö, dir. Ve bu aksiyonun bir re- şeydir. Yaz 
ini halrlı- düğiinüne gelmele- - Bu kutu kadar odada aşağıda anlatacağım iki yenilik Helsingborg, Oerebro ve Nor- aksiyonu olmaz mı? diye de, Yağlı ayakkabıya ne su ge Yaz 
rinnen an lavın.. ince saz olur mu? Bunlar so· tatbik edilmeğe başlamıştır. rköping şehirlerinde 1000 kişi· İsveçte bir çok iş adamı dü- çer, ne çamur yapışır. der 

Davetlilerin Üst tarafı, ke- kcığa mı çalıyorlar, yoksa ev· Bunun biri "Fröken Ur,, ye 100 ila 200 telefon düşü- şünnıektedir. - Devamı 4 ncü sahifede· ~ Riiı 
mafissabık Hafizenin eski eş· dekilPre mi? diğeri de "Fröken Vader.,dir. yor. Bu gidişle, on yıl sonra, 1 

-------- • -·~------- so}, 

leri. Hafi-"" gene tepelerine dam· Bunun türkçesi, "Bayan saat,, yüzü yüze gelinerek, iş görül· 1 j'rt l-11ez •• ı v 3 da· ~CV İ Q ll1 e VC kı 
Hafize, merdivenin orta· ladı. Sn için en muvafık ye· ile "Bayan hava,,dırl vaziyet miyecektir, hükmü verilebilir. 1 1 -' ~ ~ ~ düı 

sında, etrafındakilt ri ite kaka rin yukarı !rnt sofası olduğun· şudur: Telefonun mikrofonunu Fakat, bu işin bir de ters j · '°l J 

mPydanı genişlettikten sonra da ittifakı ara hasıl oldu. So· elinize alıyorsunuz ve 239000 tarafı vardır. Altı ay oluyor ki, i evlen ın e ıı a Sil ol. tir r ke~ 
elini hö~riipe koydu: fanın bir kenarcığı bir yatak numarayı çeviriyorsunuz. Bir fiatlar çok yükselm i ş ve dola- 1 ne! 

- Gf'linle güvey koltukta bağı yahut çarşafile bölünür, kaç saniye sonra, tatlı sesli yısile geçim d e pahalılaşmıştır. \ • J'" bu: 
iken (Hamidiye marşı) nı vu· takım oraya konur. bir Bayan size saatin kaç ol- Bu müddet zarfııı da, bilhassa ! /ngiliz Seyyahı tabii Çlpfaklar ı kaı 
racak, oda'anndayken (Mf'ftun Hafize derhal yatak bağını duğunu söylüyor. "Bayan ha- hükumet merkezi ndeki hayat , \ yarında go••rJu"klerı·nı· .... nlafıvof. bir 
olalı) şarkısını çalacak baba bulup getirdi. Ham\acının Ner va,, ile de münasebetiniz ayni hiç değilse yüzde 20 pahalı- ~ T 

yiğitler aranızda varsa çıksın- gis sandalya üstüne çıktı. Ab· şekildedir. Bu iki tedbirin, !aşmış, hele kiralar oldukça ! Tanınmış İngiliz seyyah ve dı. Bizimle beraber düşrnall Mi 
lar meydana; bizde şimcik desthane nalıniyle iki duvara her ikisi de f~vkal~de faydalı ağır bir yük halini almıştır. 1 muharrirlerinden G. Çarles larımıza karşı savaşa giderlef'• tin 
savalım fsazendeleri. Şayed çiviler çaktı. fpi gerdi; üstüne olmuşlardır. Bıı iki Bayan yal- Fiatlardaki hareket şimdilik 1 Brezilyada ziyaret ettiği bir dini ayinlerimize iştirak eder 
yoksa, o halde yer verin; ala- örtüyü astı!. nız bir noktada biri birinden y vaş bir inkışaf devı esi g e· ! aşiretin hayatını şöyle anlatı· lerdi. h l· 
lım a.famcağızları içeri!.. Saz heyeti yukarıya çıkıp çok farklıdır. "Bayan saat., çirmekte olmasına rağmen, yor: Bir gün neden, aşiret 1 

· 

Ellerinde keman kutusu, oraya yerleşir yerleşmez, ma· daima doğru malumat verdiği geçim masrafları, yavaş yavaş Brezilyada bulunduğum za- kının kaşlarını, kirpikleri~'. 
b d ı d. ki· 

tor a için e kanun ve ut, kamı uşşakdan: halde, "Bayan hava,, ya an fakat durmadan yükselmekte- man en çok alakamı çeken yolduklarını sordum. De 1 bB' 
koltuklarının altında iki t fle, Ölse de a~ık unulmaz yaresi söylüyor demiyeceğim ama, dir. şey, kadınların cazibesi ve - Tüy, aneak hayvana ın 
beş nefer sazende ve hanende Aşkın ölmekten de güçtür verdiği sözü her zaman tut- İşin bir başka cephesi İs- mevsimsiz denecek kadar ça- sustur . ş 
içeri alındı. çaresi mıyor. veçteki işçilik meselesidir. buk beliren güzellikleri oldu. Fakat beyazlar yavaş ya~;. 

Hanende Balatlı Kemalin Etmedikçe merhamet meh- İsveçte telefonsuz geçinmek Resmi istatistiklere bakılırsa, Amazon havzasındaki yer· bunların huylarını bozmUŞd r 
takımıydı. Kemanist, o seneler paresı teşebbüsünde bulunacak olan yardıma muhtaç 15,000 kişi· lilerin sevişmeleri, dini dene· dır. Onun için şimdi o ka 

1 

piyasaya çıkmış, kemanının Türküsünü tutturdu. Takım bir kimse, çok geçmeden unu- den başka işsiz yoktur. Fakat cek derecede yüksek bir akide tüylerini yolmamaktadır~.8\·r 
oynaklığı ve kıvraklığı dolayı· başı hanende Kemal, Yahudi tulmak tehlikesiyle karşılaşır. pratik bakımdan vaziyet bam· haline girmiştir. Tabiatın bu Birgün rehberimiz büyuk 

1
• 

sile çabucak ve genç yaşında ağzile: Hem de tamamiyle unutulmak başkadır. Hiç kimse ziraate serbest, kırmızı derili, çırçıplak haber getirdi. 10-12 yaşla;•:. 
meşhurlanmış olan Loncalı Aşkin olmekten de yuçtur gibi bir felaket başına gelir. yaklaşmak niyetinde değildir. çocukları on ile oniki yaş ara· daki çocukları cinsiyete a 

1
e. 

· Raşitti. Torbadaki kanun de- çaresı Denebilir ki, Avrupada belki Bu yılın hasadını yapacak iş- smda cinsi münasebete alıştı· tırmak için büyük bir dini ot 
ğildi, santur. Santuri de gene Diye hançere yırtarken, ke· de bütün dünyada, İsveçteki çiyi bulmak bir mesele oldu- rılırlar. rasim yapılacakmış. ·~ 
Balatlı lzaktı. Üdi, Tekirsa- mani Raşit de keman ile fı- kadar ·her vesilede telefona Purus nehri yakınlarında Bu merasime iştirak etti . ğu için memleketi kaygı ve 1111ıı 
David, öbür hanende de san- kırdaklı nağmeler yaparken, sarılan ve uzun müddet görü· yerli bir aşiretin arasmaa ben Genç kızların başına kır , 

t k b ğ .. .. d k. san l k tasa bürümüştür. Mesela ce· d k t l t p h . . d' ..,jşle 
turi lzakın kardeşi Aslan. ya a a mm onun e ı - şülen başka bir mem e et nubi lsveçten gelen bir habe· e a ı mış ım. urus ne rı tüylerden tadar gıy ır... Y' 

Y Y h d
. k dalyalarda, biribirinin üstüne yoktur. f k h l d Amazonun bir koludur. Bu ı"di. Çıplak vücutları or' 

ani, topu a u ı ta ımı.. re göre çi li sa ip erin en rı· 
asılmış, aralıktan kafaları içeri Mesela, yukarıda sozu geçen b h l k d aşiret içinde kaldığım günler mahsus bı'r meyvadan . çık'bo' 

Yah dl. takımı deyı·p geçme b l N iri, ayvan arı sag" aca a am u ' uzanmış olan Neci e i e er- f d b' k · ·· Ü "Bayan saat,, geçen yıl yalnız b I d · kl · · zarın a ıze ço garıp gor · lan kırmızı bı'r boya ıle . et 
piyasanın hemen hemen bi- k l u ama ığı ıçın ıne erının b d l h" l r 
rinci kademe saz takımların- gis, göz bererte bererte, iri Stokholmda 7,241,200 defa sayısını azaltmak mecburiye- necek azı a et ere şa ıt do . yanmıştı. Genç kızlar ~~ı:;~ 

d . ı · l a 1935 d ı dum. Bu aşiret, altmış ka ar · ı · bllY" 
dan. Velime cemiyetlerinde, ışı ağız arını aça aça, yav ş- aranılmıştır. e onun a tinde kalmıştır. Hakikaten, son .. kadınlarından çevrı mış d 1ır 

tan şarkıya katışıyorlar, İfakat 6,471,500 defa konuşulmuştur. haftalarda kendini hissettiren insandan mürekkepti. Ustü bir halkanın ortasına alın.! r 
yüz yazısı ve paça gününe hurma dallarile örtülü gayet Ç k k k b" • h va \lı 
beş liradan aşağı gelmezlerdi. gene Necibesinin ensesinde: Hemen hemen her iş telefon bu ekstkliği tamamlamak için, o ye nasa ırı a 
Buraya yalnız bir Perşernbelik - Oku, devam et şekerim, ile görüşülmekte, tel~fon ile Finlandiya ve Danimarkadan büyük ve yuvarllakd dört evin rinden bir ilahi tutturdu~a~el· 

benı·m kulaklayım hep sende! hallolunmaktadır. Ev• kadını, d k b · · içinde oturuyor ar ı. Erkeklerı· n de kıyafet•. ı,e· tutuldukları için en aşağı üç a am getirtme mec urıyetı B 1 h ~ 
lira alacaklardı. diye coşuyord~. zerzevatcıdan sebzesini telefon duyulmuştur. Buna rağmen , u aşiret mensup ahrını~ ~.p- !erine taktıkları meşin bır ~ı· 

l· ıe getı'rttı'g" ı· gibi, aksiyon er l k · · · si de kaşlarını ve atta ır- merden ibaretti. Erkek. Ier,
1 
.. , . 

Çalgıcılar ilk önce sokak ziraatte ça ışaca ışçının te· ki . . b k . . l 1 h ~ 
üstündeki küçük odaya alındı. Sokaktan bir galdır guldur borsadaki son vaziyeti telefon min edilmemesi, İsveç eko· pi erınKı düy

1
ü ıtına arı ak ydo· dınların teşkil ettikler• ~,dr 

k A b k Şukur 1·1e tesbı't etmektedir. Sözün larlar. a ın ar çırçıp a o- ya dog"ru yaklaşmıya baŞ 1111• Necibe ve Nergis cıgaraları, optu.. ra a şa ur nomyasında çok ciddi telakki 1 d F k b ., k o 
kapının O

··nu··nde durdu. Evin gelı'şi olarak yalınız iki çeşit laşır ar 1• 8 at una ragmen lar. Onlar yaklaştıkça 8 
110• 

kahveleri yetiştirdiler. Hepsile edilmesi icabeden bir dava· d k b k "h · l d ııtr 
içinde yeni bir kıyamet: görüşmeden bahsettim. Daha e pe ça u 1 tıyr ar 

1
• !arın söyledikleri ilahi te 

tanışıyorlardı; senli benli idi- dır. Cenubi Amerikayı keşfe- l d 
ler. Hatta 0 kadar ki şaka· · - Müjde, müjde! Damat binbir çeşit vesilelerle telefo· Endüstrideki vaziyet te bu- su da yükse iyor u. . y9' 

ld"I na müracaat edildiğini kayde nu andıran bir şekildedir. İn· denler, oradaki insanları yine Erkekler münasip bır ıır' 
laşmaların, cinasların türlüsü. ge 1

• ki h bu vaziyette ve bu halde bul· k d ld'kt so 
ikisinin de gözü kemani de. - Sağdaki mi, soldaki mi? bile hacet olmasa gere em şaat işleriye maden endüstri· dular. O vakıttenberi ne ah· kınlıga a ar ge ı enüzerille 

R · l d 22 23l'"k - Damat sola oturur mu de ne uzun görüşmeler, bil- sinde mütehassıs işçi kıtlıgv ı birdenbire kadınların rB~ 
aşıt, o sıra ar a , u · . ? lak ve adetlerinde, ne an'ne· h Ik ·ar• 

bir civan. Tatlı buğdaysı, hiç, elbette sağdaki.. senız. · olduğu için Norveçten bile saldırdılar ve a ayı Y ··,l 
b 1 lsveçte telefonun ne kadar !erinde hiç bir değişiklik ol· ortaya alınmış olan ktı .. ,., 

kıvırcık saçlı, rniniminicik bı· - Soldakine bayıldım i · ld işçi getirtilmektedir. rnadı . G . tar•1'" 

b k k b .. şümullü bir mahiyet a ığını B ·k· k b. f b k '71arı kar.ırdılar erı 1 r yıklı bir tomhalisa.. Necibe lahi; tasvir gi i er e oy· u ı ı no ta ır tara a 1• Fransızlar on yedinci asırda ı.. Y • • • aoe 
a nlamak i,.in, 6.2 milyon nü- k 1 k 1 f k akta beklıycn aynı ' f' ile Nergis, başlarında sözüm lesine derler işte! Y ra ı aca o.ursa, sveç e ono· B ·1 h' ll · d · ık A ve uz · ··tll 
fusu olan bu memlekette rezı ya sa 1 erın c 1 v· d eki küçük çocuklara go ;;I' 

yabana baş örtü, gözleri bay· - Kaç göz güzelı, tıpkı dl ' b miyasının işleri hakıkaten yo· rupa müesseselerini kurmıya d l 111 

d 672,425 abonenin kayı ı u· 1 d k d ' ç·· k .. d ''l O sı ada ka ın ar ,. gınlata baygınlata, iç çeke çe- Gürcü delikanlıların eşi iye un a gitme te ır . un u, başlamışlardı. u er. r . ulrfl&I~ 
ke, durmadan da delikanlı ile asümanlara çıkardıkları damat lunduğunu göz önüne getir· İsveç ekonomyasmdaki faali- Aşirdin en ihtiyar adamla· veylası son dereceyı b 

mek kafidir. b' h · · d · tu ı. ı· 
Yarenlikteler. Biri kalkıp cıga· bu muydu? İ yet ır spor avası ıçın e ın· rından biri bana dedi ki : · .,ı 

Bu rakamlara göre sveçte ı· b k b'l d gef'Ç rasını uzatırken öbürü kibriti - Kırkına, kırk beşine mer. kişaf etmektedir. Nitekim, "- Bizim cedlerimiz, sizin şte u a 
1 

e e 
çakmada; çakar çakmaz dışan diven dayamış. Gelinin babası lOOO nüfusa l lO telefon düş- İsveç gazetelerini okuyan bir cedlerinizi çok severlerdi. lar böyle evlendirilir . dl' 
seslenmede: yerinde.. mektedir. Hele bu rakamların kimse her vesilede "Rekor,, Çünkü sizin cedlcrinizden ço- Çocuk doğduğu zanı~~iııe' 

- Hu çocuklar, Nebiya- - Fena mı? Erkek yaşlıca İstanbul tarafında da Sultan· ile karşılaşmaktadır. Demir ğu ömürlerini bizim aşiretimi- yine aşiret anenesi ı;nucı ~· 
nımla Hoşkadgm bacıya söy· olursa karısının kıymetini bilir. mahmut .türbesinin köşesinde endüstrisinde "yeni bir rekor',, zin içinde geçirmişlerdir. On· çocuk derede yıkandık.t~ll p 
lesenize, , beylere kahveyi ge- - Karısının da gözü dışa- bulunurdu. Şahap, şatafatlı ol· vapur inşaatında "rekor,. dev· lar da bizim gibi çıplak idi- ra babasınll teslim edılıt· r.ı'" 
tirsinler. rida kalır ama... sun diye, bu Mahmudiye cad· let bankasındaki 700 milyon- ler, onlar da bizim gibi vii· kendi kendine derede yıkll b'' 

Saz takımında hareket ema- O zamanlar kira arabaları· desindeki faytonlardan birini, luk mevduat bir "rekor .. ha- cutlarını boyarlardı . Kadınla· Aşiretin bütün kadınlar• 
releri belirdi. Kemanı, kanunu, nın lüküsleri, Beyoğlu cihe- bir gün evvelden peylemişti. sılı İsveç ekonomi hayatında rımızla evlenm;şler ·e burada baya hediye getirir . 
udu mutat akortlarını ettikten tinde Ağacami sokağında, - Arkası t1ar - en kuvvetli amillerden birini çoluk çocuk sahibi olmuşlar· IJevamı 4 ncıi ahif 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
~~~----~~~~~~----~-----

4 Apstos !137 -- -------------------- --

Acı bir soğuk vardı. 
Ku .. şun renklisi, yeniden 

Yeniye tazelenen karları şehre 
Yığıyordu. 

Tam, Viynnalıların Viyana· 
rıın hususiyeti olarak göster· 
dikleri bir manzara .. Operanın 
rıın önünden geçiyorum .. 
. Buradaki işlerimi onbeş gün 
ıçindc bitirmiştim. Ertesi günü 
Şark ekspresi' ile karıma ve 
Çocuklarıma kavuşmağa hazır· 
!anıyordum. 

yor, his ediyorum. Şarap ka· 
dehini dudaklarıma götürürken 
aradığım hatıralardan artık bir 
eser bile kalmadığına kani ol· 
muştum. 

Barın kırmızı perdeli kapısı 
aralık landı . 

içeri bir kadın girdi. 
Bu. Mizi idi. 
Garsona seslendim. Miziyi 

yanıma çağırdım geldi. 
- Mizi. Beni hatırladm mı? 
Dudaklarındaki basma ka· 

['/. v. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEY ANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"KONYA,, vapuru 7 Ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 

1 çıkaracak. --
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

' F ratelli Sperco I" 
vapur acentası 1 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

iz . nsucatı 

nooim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 

r .. ,.. 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

"TRAJANUS., vapurn 31 
Temmuzda limanımıza gelip 
yiikünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----Yeni yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
"HERCULES., vapuru 7 

Ağustosta limanımıza gelip yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA ve KôSTEN-

Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRf KANDEMiR o~lu Bu sonuncu serbest akşamı 

llıı, on iki sene ,evvel çılgın 
bir bekar hayatı yaşadığım 
Yiyanada eski hatıraları taze
errıekle geçirmek istiyordum. 

lıp tebessümün arkasında ruh 
ve dimağ yorğunluğu sezili· 
yorda. Başını salladı. Konuş
mağa başladık. Gülüyordu. 

" EXT A VIA ,, vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-

CE limanları için yük ala· 
caktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN .... ~~~~~~ ... --~~::::::::::::::::::::::~ ları için yük alacaktır. • 

ilandaki hareket tarihlcrile 1 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul Stefons kilisesinin yanından 

acele adımlarla geçtim. Bir 
küçük sokak başında önüme 
kristal yağmurluklu büyük bir 
. kapı çıktı. Üzerinde ışıklı 
Yazılarla "Gazino Döfransn 
Yazısı vardı. Bu eski aşmayı 
derhal tanıdım . Görmediğim 
gün ve senelerdenberi silik, 
Solok bir hale gelmiştir. Tıp
~ıh düşmüş kadınlar gibi bir 
Uşkünlüğü vardı. 

k f~eri girdim. işte dans par-
esı, küçük localar .. Bar sah· 

ilesi, yandaki küçük kapı, 
hususi odalara giden küçük 
kapı .. Hep ayni vaziyette. Hiç 
bir şey değişmemiş .. 

içerisi yarı yarıya boştu. 
Müşterilerden kimsenin üze· 
tinde süvare elbisesi yoktu. 

k 
Dansözler isteksiz isteksiz 

ırnıldanıyorlardı. 
Bir garson beni karşıladı. 
- Gusti nerede, dedim. 

Gusti bar sahibi idi. Onunla 
on sene evvel çok ahbaplık 
etmiştim. 

- Dışarı çıktı. Nerede ise 
gelir, dedi. 

Eski hatıralardan bahsediyor· 
du. Ara sıra dedi kodu yapı· 
yordu. Buna rağmen ısmarla
ma ve ucuz neşesi alnındaki 
asabiyetini hisetmemek müm
kün değildi . 

Orkestra bir lngiliz melodisi 
çalıyordu. Birden: 

- Bu şarkıdan nefret edi· 
yorum dedi. 

- Niçin, dedim? 
Beyhude yere neden canını 

sıkayım. Başkalarının badbah· 
lığı daima ean sıkar. Ben ken
di kendime ettim. insan da· 
ima kendi kabahati yüzünden 
badbaht oluyor. 

Uslu uslu gülümsedi. Sonra 
devam etti: 

- Sen İngilizsin değil mi?. 
Ah.. O da senin gibi bir ln
gilizdi. Kendisile oniki sene 
evvel burada. Bu gazinoda 
tanışmıştım. Ben onun için 
bir bar bar kızı.. Bir hiçtim .. 
Halbuki o benim için bir 
genç kızın hayatında yalnız 
bir kere kendini gösteren ve 
bir daha unutulmıyan erkek
lerden biri idi. Ona bütün 
kalbimi verdim. Onun bundan 
habri olmadı. 

ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXETERn vapuru 13 Ağus· 
tosta PiREDEN BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede· 
cektit. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU-
NA •imanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ; 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-Çalğıya yakın küçük bir ma· 

saya oturdum. Tanıdık bir 
garson gördüm. Bir şarap ıs· 

tnarladım. Garsona : 

Sonu yar111 -

"~ ; '\ . . ' ... • rından yük çıkaracak ve BUR-
GAS, VARNA, KÖSTENCE, Birinci sınıf mutahassıs 

- Bir Matmazel Mizi var· Dr. Deml
·r Alı· SULINA, GALATZve IBRAIL 

limanları için yük alacaktır. 

dı. Şimdi ne alemde acaba.. Kamçıoğlu DEN NORSKE MIDELHAVS-
dedim. Gaarson güldü. Cilt ve Tenasül hastalıklar LINJE - OSLO 

- Gene burada .. defü. Her ve elektrik tedat1isi "BAALBEK,, motörü 24 
"akit buraya gelir. Fakat çok izmir · Birinci beyler sokağı· Temmuzda bekleniyor. ISKEN-
değişti. hiç eskisi gibi değil.. Elhamra sineması arkasında DERiYE, DÜNKERK ve NOR-
Geçmiş zamanla bugünümü No. : 55 1 VEÇ limanları için yük aln· 

~aktaki farkı açıkça görü- T clefon: 3479 caktır. 

T•• k ff K "Vapurların isimleri, gelme --- ur ava urumu tarihleri ve navlun tarifeleri 

Büyük Piyan 9 osu ~i~~~;~· hiçbir taahhüde giri-

4 ücü keşide 11 Ağustos 193 7 dedir Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Büyük ikramiyeSO,OOOliradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- Olivier ve şü

ramigelerle rıo,ooo ve 10,000) u,.aıık iki adet mü- rekası Limited 
kiifat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- vapur acentaSI 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri . havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· Birinci Kordon Rees binası 
kinmeyiniz. Tel. 2443 .._ _______________ ,._ .... THE ELLERMAN LINES LTD. 

• , • ?ı • ; "· - •• • .;-'. • ~ " ~-.lır ... .. - • • • 1 .. 

lzmirPamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

"DRAGO,, vapuıu 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN .. vapuru 211 ağus· 
tosta LONDRA, HULL v'"; 
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. 

"BARDALAND., motörü JO 
Ağustosta limanımızda bek
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve ISKANDI-
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkl~rı 

miitehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telef on 3452 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

"ALBA-JULUA,, vapuru 12 
Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman- Telefon: 4142/4221/2663 5 ................ . 

• - . ',. :!:fi';·"". - • 
Ucuz taze ve temiz il,.. ç çeşitleri 
Başdurak büyük .. ';;alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahcinesinde ı 
bulunur 1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

p---..,..------~~---~-----------------------.,----------------~----; 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

1 

, 
1 

l 
ı 

Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshi!dir. Okadar zara_rsızdır ki gebelerekalp,~öbrekler 1 
rahatsız •e tansıyonları yuksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 



-

Cum uriyetçiler, Frankonun mer-
ezi olan Burgosu bombaladılar 

ihtilalciler de, 
müthiş bir top 

dün akşamdan sabaha kadar Madrid'i 
ateşir .. e tuttular, çok telefat verdirdiler 

Paris 4 (Radyo} - Cumhuriyetçilere mensup bir tayyare filosu, Frankonun merkezi olan Burgos şehrini bombardıman 

etmiştir. 

Madrid 4 (Radyo) - İhtilalciler, dün akşam top ateşine başlamışlardır. 
Bombardıman bütün gece devam etmiş ve Madrid şehrinin muhtelif mahallelerine beşyüzden fazla mer~i düşmüştür. Yıkılan 

binalar çoktur. 
Ternel, 3 (A.A.) - Frankistler dün ileri hareketlerine devam etmişlerdir. Bilhassa şark istikametinde ilerliyen kuvvetler Be· 

gzasa yaklaşmaktadırlar. Karşı tarafın mukavemeti pek zayıf olmuştur. Frankistler evvela Sierra De Carboneruda sonra da Sal
donda mühim mevziler işgal etmişlerdir. Mina ve Guıgue sırtları da Frankistlerin ellerine geçmiştir. 

Dün beşinci kolordu 90 kilometre kadar ilerlemiştir. -----·;·· ....... ._._.... _____ _ 
andalar komis- y ahudiler kongresi 

bugün toplanıyor. o diin toplandı 
~~~~------~~~~-

Komisyon, İngilterenin, 2 senedenber i Siyonistler, bir Yahudi devleti 
Filistini nasıl idare ettiği~i araştıra~ak teşekkülünden memnundur. 

Cenevre 4 (Radyo) - Uluslar sosyetesı mandalar komısyonu 
dün de toplanmış ve İngiltere Müstemlekat Nazırının beyana· 
tını dinlemiştir. 

Mandalar komisyonu, lngilterenin, iki senedenheri Filistinde 
nasıl bir idare takip ettiğini tetkik edecektir. 

~~~~~----.-.~~·--

Bank dö Frans Almanyada 
Faiz mikdarını 

indirdi 
Paris 4 (Radyo) - Bank 

dö Frans, alelade istikrazlar 
için olan faiz mikdannı yüzde 
beşten dörde indirmiştir. ---···----
lngiltere- ita/ya 
Münasebatı ve gön

derilen mektuplar 
Paris 4 (Radyo}- İngiltere 

ile İtalya arasında başlıyan 
siyasal temaslar, Fransız ~iy-
sal mahafilini meşgul etmekte 
devam ediyor. 

Bay Mussolini ile Bay Çem
berlayn arasında teati edilen 
mektupların muhteviyatı tama
men gizli tutulmaktadır. ·-----.. .. ~· .... --
Pırnar calıları , 
İzmir fırınları için lazım 

olan 906 kantar pırnar çalı· 
sının Bucanın Tahtalı devlet 
ormanlarından verilmesi için 
Orman müdürlüğünce muvafık 
görülmüştür. 

Orman kanununun altıncı 

maddesi mucibince müsaadesi 
verilen pırnar çalılarını, Bu
calılar İzmire getirip satacak
lardır. 

Papasları tevkif 
ediyorlar 

Berlin 4 (Radyo) - Protes· 
tan papaslarından altmış kişi 

tevkif edilmiştir. Bunlar, Hit

lerizm aleyhine olmak üzere 

son zamanlarda propaganda
lara başlamışlardı. .. ' 
Bayraklı yangını 

-Baştarcıfı T inci sulıifede
lar ateşin tesirile kavrolrnu~, B. 
Meftunun husuei spor oıoıııobili 
ile şirketin kamyoneti tamamen 
yanmıe; bunların da beıı:ıin depo· 
lan patlamıştır. 

Yangın neıieesinde husule ge
len zarar 50-60 bin liradır. Depo 
ve tanklar Mııgdahurger Eıigorta şir· 

keline 4 bin liraya, benzinlerle 
gazlar da Viktorya Dö Berlin şir· 

keline 25 bin liraya sigortalıdır. -.... 
10 sene hapse 

Menemen kazasının Türkelli 

köyünde Dağlı oğlu Emini 

taammüden öldürmekle maz

nun Yanbastı Hüseyinin şehri

miz Ağırceza mahkemesin e 

cereyan etmekte olan muha

kemesi, dün sona ermiş ve 

Hüseyinin tayin edilen on beş 

sene ağır hapis cezası bazı 

sebeplerden on seneye indiril

miştir. Katil Hüseyin, maktulün 

Orman· muhafaza memur· 
lan tarafından kaçak kömür 
ve odun naklinde kullanıldık-

veresesine 600 lira ölüm taz
ları için tutulan ve idarece 
müsadere edilen . on kadar ~inatı da verecektir. ...... 
katır ve eşek bugün satıla- ' l• f b [J hl. 
caktır. s an u ua pe ıvan 

••• 
Şap hastalığı 
Biga ve Lapseki kazalarında 

hayvanlardaki şap hastalığı 
sebebile Biga - Lapseki ve Ye
nice kazalarındaki hayvan pa
zarlarının kapatıldığı ve 22 
Ağustosta açılması mutad olan 
Lapseki kazasının Çardak kö
yünde ve 25 Eylulde Çanak-

Ckaledeki panayırların açılmı
yacağı Çanakkale valiliğinden 
vilayete bildirilmiştir. 

güreşleri 
İstanbul, 4 ( Hususi ) 

Türkiye başpehlivanı Tekir· 

dağlı Hüseyin, Pazar günü 
Taksim stadyoınıında cenubi 
Afrika şampiyonu meşhur 
Vander Veld ile, Mülayim de 
Kanadalı Kampelle güreşe
cektir. 

Meşhur Yunanlı pehlivan 
Cim Londos da yakında şeh· 
rimize gelecek ve bu maçla
rın galibi ile güreşecektir. 

Paris 4 (Radyo)- Yahudiler kongresi, bugün toplanacaktır. 
Kon.s?"reye üç bin aza iştirak edecektir. 
Avrupa siyasal mahafili, bu kongreye ehemmiyet veriyorlar. 
Siyonistler; Filistinin taksimi münasebetile bir Yahudi dev-1 

leti teşekkül edeceğinden, İngiliz planını hüsnü telakki etmek
tedirler. 

~~~~~------·~·~·------~~~~~ Valimiz Ihracatnavlun-
Buca çocuk yu· farında 
vasını gezdi Yüzde on bir tenzi

lat elde edildi Vali '3. Fazlı Güleç, dün 
refakatinde Öksüzlere Yardım 
Cemiyeti reisi B. Hamdi Ak
yürek olduğu halde otomobille 
Bucaya giderek Buca Birinci 
okulunda Kreş çocukları için 
açılan kampta tedkikler yap· 
mış, çocukların muhtelif vazi
yetlerile yakından alakadar 
olmuştur. O sırada Buca Be· 
lediye reisi B. Nazım Anık 
ile Parti Baıkanı B. Hüsa
meddin Balkanlı da buluna
rak çocukların bakımı ve ihti
yaçlarının temini hususunda 
nasıl çalıştıklarıoı anlatmışlar

dır. Vali, Çocuk yurdunda iki 
saat kadar kalarak çocuklarla 
meşgul olmuş ve onların her 
türlü ihtiyaçlarının temini hu· 
susunda gösterdikleri alaka
dan dolayı nahiye Belediye 
reisile Parti reisıne teşekkür 
etmiştir. .. .. . . 
Brezilyada sevişme 

ve evle~me nasıl 
olur? 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
Kadının bu kabile içindeki 

rolü talidir. Erkek, kadını 

kat'iyyen dövmez. Yerlilerin 
hemen hepsi de birkaç karılı· 
dır. Ağır işleri kadınlar görür. 
Erkekler bu işlere hemen he· 
men hiç karışmazlar. 

Hatta bu kabile, arzu eden· 
lere muvakkaten kadın da ve· 
rirler. Ancak kızın babasının, 
yahut aile reisinin muvafakati 
şarttır. Bu yerlilere göre bir 
kızın on yaşından sonra bakir 
kalması ayıp bir şeydir. 

Köyden ayrılırken, aşiretin 
reisinin ikinci karısı ölmüştü. 

Hemen o gün on üç yaşında 
üçüncü bir karı aldı. Mes'ut 
insanlar!. 

Navlun meselesi hakkında 

mühim teşebbüslerde bulu· 

nulduğunu yazmıştık. lktısat 

Vekaleti bu mesele üzerinde 

hassasiyetle durmaktadır. Dün 

şehrimizdeki alakadarlara ge· 

len malumata göre 1936 ve 

1937 seneleri son Kanunların· 

da ecnebi vapur kumpanyaları 

liner olarak kontinante nakle-

dilen iızüm ve incirlerin be

her tonundan yüzde 37 ,5 ve 

Yunan vapur kumpanyaları 
36 şilin ve 1 Temmuz 937den 

itibaren ecnebi vapur kumpan· 

yaları yüzde 55 ve Yunan 

vapur kumpanyaları keza yüz

de 55 navlun almaktadırlar. 

Fakat yerli kumpanyaları ih

racat mevsiminde yüzde 1 O 
ristorno yapacakları öğrenil

miştir. Bu suretle navlun yüz· 

de 45 üzerinden temin edil

miş oluyor. Alakadarlar bu 

mesele üzerinde ehemmiyetle 

tetkikler yapmaktadırlar. ...... 
Şanlı Hamidiye 
Dün Bodruma gitti 

Evelki gür. lzmiri şereflen· 
diren Hamidiye mektep ge
misi, İzmirden deniz gedikli 
erbaş okuluna girmek için 
müracaat eden talebeyi alarak 
dün saat on yedide Bodruma 
hareket etmiştir. Oradan An· 
talya ve Mersine gidecek, ora· 
daki talebeyi de alacak ve 
sonra imtihan yapılacaktır. 
Muvaffak olacak talebe, ge· 
mide alıkonulacak ve Hami· 
diye kruvazörü, dönüşte tek
rar limanımıza gelecek, üç 
gün kalacaktır. 

-· Cad Sultan 
- Nakleden: F. Ş. Benliot!:....,,,;,. 

-6- _. 

Ve... Aman vermiyen, an· 
cak kan ve ölümden sonra 
nihayet bulabilecek olan bu 
korkunç mücadele el altından 
başlamıştı bile!. 

Bu sıralarda genç hüküm
dar, prens İbrahim paytahtın
dan biraz uzakta bulunan bir 
Kasrda oturuyordu. Hüküm
darların resmi ikametgahla
rından birisi de burası idi. 

Cad sultan paytahtaki vazi
yetin aldığı vahim şekli gördü 
ve prans İbrahimden, asi bir 
tavır ve vaziyet takınan Firuz 
hanı tedip ve tenkil etmek 
üzere emir ve asker istedi. 

Cad Sultan Hükümdarın 
irade ve askerini sabırsızlıkla 

bekledi. Bu intizar günlerce 
sürdü, maamafih maceranın 

Hükümdar tarafından kuvvet 
gönderilip gönderilmemesi ile 
bir alakası yoktur. Muhakkak 
olan gün geçtikçe Cad Sulta
nın vaziyetinin nezaket ve hatta

1 
vahamet kesbcttiğidir. 

Hindistandaki derebeylik 
usulleri, kumandan ve valile· 
rin de kendilerine mahsus 
asker beslemesine müsaittir. 
Firuz han bu usulden istifade 
ederek az zaman içinde ken
dine sadık insanlardan mu
rekkep olmak üzere 25,000 
kişilik bir ordu hazırlamağa 

muvaffak oldu. 
Fakat diğer kumandanların 

ve valilerin de az veya çok 
böyle hususi orduları vardı. 
Bunlar arasında ahenk temin 
edecek nazım bir kuvvet ol
madığı zamanın memleketi 
kan ve ateş içinde kalmağa 

mahkum etti. 
Prens lbrahimin hükumeti 

bu korkunç dereceye gelmiş 

bulunuyördu. Cad sultan kuv
vetli ve azimkar merkezi bir 
kuvvet tesisine imkan bulamı
yordu. Firuz han elindeki 25 
b · n kişilik kuvveti ile memle
ketin ahenk ve birliğini boz· 
muş bulu;-ıuyordu. Cad sulta
nın kuvveti azdı, kumandan
larc'an :ke ıdisine en çok gü· 
veneceği kumandan sadece 
Abaka han idi. Bu kumandan, 
Firuz hanın isyan hareketine 
başladığı zaman, Cad sultan 
yanında harbı kabul etti. 

Rahat yürümek için 
ne giymeli? 

(Baş taralı 2 inci sahi/ ede) 
Çoraplara gelince; terleme· 

mek için yün çorap tavsiye 
olunur. Yün, insanı ısıttığı 
gibi, terlemeye de mani olur. 
Çünkü, yünün asıl hassası iç
teki harareti dışa, dıştaki ha
rareti içeriye geçirmemesidir: 
Kış güni.i dı~arıya soğuk, in
s . .ıın vücudu sıcaktır. Dışar· 
daki sovuğu içeri geçirmiyen 
yynlü şeyler, vücudu sıcak 

tutar: Yani vücudun hararetini 
soğutamaz. Yaz günu ise, dı
şardaki harareti içeri geçir· 
mediği için ayni rolda işler. 

Hatta fazla yol yürüyecek
lere üst üste iki yün çorap 
bile tavsiye ederler. Fakat, 
bazı insanlar var ki yün çorap. 
derilerini dalar. Bunlara tav· 
siye edilecek şey, hiç çorap 
giymemektir. Bu da belki ilk 
zamanlar biraz zor gelir, fa. 
kat alışılması her halde, yün 
çoraha alışmaktan daha ko
laydır. 

Bu vaziyet Cad sultanı çok 
müteessir ve meyus etti, bütün 
memleket içinde namussuzluk, 
hamiyetsizlik ve nankörlük 
umum!yet kesbetmiş ve sadık 
bir kişicik kalmıştı. 

* * * Cad Sultan, Firuz Hanın 
müdahale ve suiniyetini niha· 
yete erdirmek için silaha sa· 
rıldı. Kuvveti az olmakla be· 
raber, milletin kendisine taraf· 
tar olduğuna inanıyordu, fakat 
Firuz Hanın askeri çok ve 
askeri kudreti büyük idi. 

Bu gayri müsavi vaziyeti 
Cad Sultauda daha ilk mü· 
sademelerde anladı; fakat ce· 
saretinden hiçbirşey kaybet· 
medi: bir erkekten daha fazla 
kahramanlıkla dövüşmeğe de· 
vam etti. 

Bu arada, idari işlerlede 
uğraştı; memleket için yenı 

ticaret kapuları buldu; halkın 

refah ve saadetinin artması 
için, harp zemanır. da, müşkül 
mevkide kaldığı sırada bile 
böylece çalışmaktan geri dur· 
madı. 

* * * Pu sırada ingil zler Hindis· 
tan siyasetine büyük bir eheın· 
miyet vermeğe başlamış bulu· 
nuyorlardı; Hindistanda Cad 
Sultanın hüküm sürdüğü gibi 
tam müstakil, zengin ve kuv· 
vetli bir çok hükumetler var· 
dı. Esasen bu hükumetler ara· 

sında çıkan silahlı ve silahsız 

ihtilafların hemen hepsi de, 

lngiliz teşviki, İngiliz parmağı 
ile çıkmış, esas ıtibarile sebep· 
siz harpler idi. 

İngiltere Hindistanda "nifak 
çıkararak kazanmak,, siyasetini 
takip ediyordu. 

Firuz hanı'1 f ngiliz ajanları· 
nın teşviki ile istiklal hevesine 
düştüğü de muhakkak idi. 
Fakat bundan ne Sultan İbra
himin, nede Cad Sultanın 
haberi yoktu. 

Cad Sultanın çok ve mü· 
debbir ve cesur çıkması, lo
gilizlerin fesad planını akim 
bırakacak d~recede bir vaziyet 
husule getirdi. Bunun üzerine 
MogoBarın ahfadından Ekber 
Han isminde komşu bir hü· 
kümdarda Prens İbrahiınin 
hudutlarına saldırdı. 

Ekber Hanın elinde o za· 
manın son sistem silahlarından 
da mühim miktarda mev· 
cuttu . 

(Arkası fJOT) 

Belakün ölmüş 
Moskova, 4 (Radyo) - Meş· 

hur komünistlerden Belakünün 
öldüğü söyleniyor. 

Bazı rivayetlere göre, Beli· 
kün, İspanya ihtilalini hazırlı· 
yan ye2ane amildir. 

Tashih 
İzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 

22·7-37 T. li ve 1059 sayılı 
gazetenizin 4 ncü sahifesinin 
6 ncı sütununda İzmir beledi· 
yesine ait gayri menkul satışı 

ilanında 26-8-37 birinci ve 
9-9-37 ikinci artırma yapıla· 
cağı yazıldığı halde satışın 

saat 11 de yapılacağı sehven 
yazılma.nış olduğundan birinci 
ve ikinci artırmaların ayni gün 
ve ayni yerde saat 11 de ya· 
pılacağı tashihen ilan olunur· 
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