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lngilterede 
Bir harp gemisi, bir poat 

vapuruna çarptı. Ölenler 
çoktur. 
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Çin hükômeti (Nankin) şeh Alman g~- lngiltere-ltalya si 

zetelerı • •• b t rini müdafaaya karar verdi Çekoslova~yaya hü. y~sı mu~_as~. a 1 

Japon tayyareleri, Çin şehirlerinin bombar
dıman etmekte devam ediyorlar 

cum edıyorlar K. Cıyano Amerıka ıstıhbara 
Paris 5 (Radyo) - Alman ' 

gazeteleri, Çekoslovakya aley

hine şiddetli neşriyata başla

miştır. Bunun sebebi, Çekos· 

lovakyada.ki Alman çocukları

nın, Almanyaya gidip seyahat 

etmek hususundaki talebleri

nin kabul edilmiyerek Çekos· 
lovakya hükumetince rededii· 
mesidir. 

acentasına beyanatta bulund 

1 
1 
1 
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Japon askerleri 
Şangay, 5 (Radyo) - San· pon tayyarelerinin bombardı· 

tral Niyüz gazetesi, Şoaşeo manından korkarak şehri ter· 
lirnanına iki Japon torpitosu· ketmek istiyen devlet memur· 
nun geldiğini ve bunlarla bu larına Çin hükumeti bir aylık 
limana gelen Japon gemileri· avans vermiş ve yalnız ailele· 

rini uzaklaştırabileceklerini bil· 
nin dokuza baliğ olduğunu 

dirmiştir. 
Yazıyor. Çin zabıtası, bir bombardı· 

Tokyo 5 (Radyo) - Japon man esnasında nasıl tahaffuz 
kabinesi, dün öğleden sonra edeceklerini halka öğretmekle 
toplanmış ve şimali Çin için meşguldür. 

Yapılan harekatı tetkik ederek Şangay, 5 (Radyo} - Nan· 
SOQ milyon yen tahsisat kon· kin hükumeti, Japonıa ile olan 
masma karar vermiştir. siyasi münasebatını kesmeğe 
· Tokyo 5 (Radyo)- Paküning karar vermiştir. 
liyaoyank ve Kalkan şehirleri Çin harbiye nazırı, Nankin 
dün Japon tayyareleri tarafın- Nankin şehrinin müdafaası 
dan bombardıman edilmiştir. için tertibat alınması emret· 

Nankin, 5 (Radyo ) - Ja· miştir. Bundan başka. Yançe .. ........... 

1 

1 

B. Bitler 1 Gandi 
Nafıa Vekilimizi Kralın mümessili ta-

ka bul etti rafından kabul 
Berlin, 5 (Radyo) - Tür

kiye Nafıa Vekili Bay Ali 
<;etinkaya, devlet reisi Bay 
liitler tarafından kabul edil· 
llliştir. 

incir piyasası 
ihracatçılar dün ti
CQret odasında bir 
toplantı yaptılar 

() 1ncir ihra('at~ılan dün Tj<'arct 
.llııeında ikinci reis B. Şerif Hem· 

l! • 
y llın lıa~kanlığıoda bir toplantı 
h1P~ı~lardır. Dört aaat deum edf'n 
;:: ıçtimada, incir piyasal!IDJD ne 

llıan aı,;ılınası ve ihracata başlan· 
'.tıal!ı etrafınıla görü~meln olmuş, 
•hra b ı k" r·ı. · 1 . ti' <!atçılar u ıususta ı ı-..ır crı· 

1 boyan eylenıi~lerdir. 
İhracatçılardan birkaçı, piyaea· 

~ıı:.ı açılmasında acele edilmemesi 
.:?.ı1tı, geldiğini. çünkü bu scbcble 
r •bsulün ham toplaoıp acele ku· 
• :~tıldu~unu ve bunun neticesi ola· 

11 • da mahsulün df"ğerini kaybet· 
~•ııi söy lemi~lcrdir. 

Jıi Maamafib b ıızı ihracatçılar da. 
~iY~sanın geç açılırsa mahsulün 

11~kerek f iatlerdc tenezzülü mu
~,. ufacağını ileri sürmüşler ve ge· 
t'l 11 seneki gibi, bu Pcnede 19 ağus· 
1, la incir piyasacıuıın açılmasını 
ltra·ı . t ı~1 ı, erdır. hracatçılar, bu haf ta 

~1 tıde bir toplantı daha yaparak 
ı./•eanın açılma gününü .k.ararlaı· 
•ctldardır. 

edildi 

Gandi 
Londra, 5 (Radyo) - İn· 

giltere kralının Hindistandaki 
mümessili Mahatma Gandiyi 
kabul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. 

nehri üzerindeki adacıklarda 
tahkim enilıniştir. 

Şangay, 5 (Radyo) - Çing 
Taoya mütemadiyen Japon 
kıtatı gelmektedir. 

Ecnebi tebaası , burada harp 
olacağından endişe ederek 
kaçıyor. 

Tiyen·Çin limanında bulu· 
nan dörtÇin gambotu, Japon
lar tarafından zaptedilmiştir. 

Şangay 5 (Radyo) - Çi· 
ninin muhtelif yerlerinde kor
kunç seylaplar olmuştur. Bin· 
lerce halk, köylerini terkede· 
rek büyük şehirlere iltica edi· 
yorlar. 

···---
·Avusturya 

Tiryestede bir güm-
1 rük dairesi açtı 

Roma, 5 (Radyo) - Avus
turya hükumeti, İtalyanın mü· 
saadesile Triyestede bir güm· 
rük açmıştır. . -· 

Dün Yunanistan 
sevin~ i~inde idi ------Sinemalar parasızdı, caddelerde kuzular 

~evrildi, meyhaneler bedava içki dafıttı 

Yunan kralı Jorj 
Atina 5 (Radyo) - Dün, ve gerekse de Pire'de muaz-

Yunanistanın her tarafında mu· zam fener alayları tertip edil· 
azzam şenlikler olmuştur. Stad- miştir. Bu alaylar, eski muha· 
yvmda, yüz binlerce halk, ripler tarafmdanl idare edili· 
gece yarısına kadar eğlenmiş yordu. 
ve Giritle Yunanistanın muh· Falirondan itibaren her ta· 
telif yerlerinden milli kıyafet· raftan ve ciyar tepelerden ha· 
leriyle gelen ahali, rakslarla va fişenkleri atılıyor, bütün 
vakit geçirmiştir. binalar ve Pire limanmdaki 

4 Ağustos bayramı müna· gemiler, elektrik ziyaları için· 
sebetile Atina halkı büyük bir de parlayordu : 
sevinç içinde bulunuyordu. • ·•....---
Sinemalar, halka parasız açıktı, Bır yolcu tayya 
büyl\k meyhanelerin mühim • k b Jd 
bir kısmı, halka parasız meş· resı ay o u 
rubat vermiş kahvehaneler, Nevyork, 5 (Radyo) - On 
yarı tarife üzerine kahve ve bir' yolcuyu hamil olan bir 
saire satmıstır. yolcu tayyaresi, Panama açık· 

Atinanm büyük meydanla· larında kaybolmuştur. 
rında, kuzular çevrilmiş ve iki harp gemisi, San Hirs· 
halka dağıtılmıştır. tobal istikametinde araştırma· 

Meyhanelerin bir kısmında, lara ba_ş_la_m_ı_ş_,tıHr . ._ __ _ 

içilmiyerek kalan reçineler, 
yerlere dökülüyordu. 

Hükumet ve belediyeler, mu· 
azzam ziyafetler vermişlerdir. 
Bu ziyafetlerde istiyenler ha· 
zır bulunmuştur. 

Geceleyin, gerek Atinada 

Feci çarpışma 
Londra 5 (Radyo) - Bir in· 

giliz torpitosu, dün bir posta 
vapurile çarpışmıştır. Hadise, 
ıis yüzünden olmuştur. insanca 
zayiat mühimdir. 

Kont Cigano Nörahtla görüşürken 
Roma 5 (Radyo) - ltalya ması lizımgeldiğini 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano, miştir . 

Amerika istihbarat acePtasma İtalya Hariciye Nazırı, in· 

verdiği beyanatta, lngiltere· giltere ile ltalya arasında bun• 

ltalya münasebatından bahset· dan sonra hiçbir ihtilaf kal-
miş ve bu münasebatm, yeni mıyacağını söylemiş ve iki 
safhaya girmek üzere bulun· devlet beyninde kuvvetli bir 
duğunu söyledikten sonra, in- dostluk akdi için en ufak bir 
giltere Hariciye Nazırı B. mani kalmadığını ilave eyle-
Edenio son beyanatından hal- miştir. 
yanın memnun kaldığını, ltalya Kont Ciyanonun bu beya· 
ile lngiltere arasında daima natı, Londrada iyi bir teıir 
dostane bir siyaset hakim ol- uyandırmıştır. 

-~-------••h .. ~•~·~-~~-~--~---
Yaralılardan Hasan da 
dün hastahanede öldü 

B. Ali Meftun, yangından evof'l gümrük 
memuruna: lıi bırakalım bir kaza ola • 

bilir, tebehhürat fazladır demif •• 

Ali meftun da bu sabah öldü 
Bayraklı gaz deposundaki 1 

infilak faciası tahkikatına dün 
de devım edilmiştir. Tahkikat 
neticesinde, infilakın tenekeci 
Hasanın dikkatsizliği yüzünden 

Ribentrop 
Berline dönecek 

Von Ribendrop 
Londra, 5 (Radyo) - Al· 

manyanın Londra sefiri Von 
Ribentrop, lskoçyada iki haf· 
ta kalacak ve Londraya av· 
detin de Berline aidecektir. 

vukua geldiği tesbit edilmiş· 
tir. Ağır yaralı olarak hasta· 
haneye kaldırılan Hasan, dün 
öldüğünden hakkında takibat 
durmuştur. 

Dün, depoda l ıapılan araş
tırmalarda dört iskelet daha 
bulunmuştur. Depo müdürü 
Bay Nasibe aid bir nişan yü
züğü de çıkarılmıştır. 

Kaipler arasmCla bulundu
ğunu dünkü nüshamızda bil· 
dirdiğimiz şoför Mehmed ile 
Hüseyin oğlu Mehmed, dün 
meydana çıkmışlardır. Bunlar, 
yangından az evvel depodan 
ayrıldıklarını söylemektedirler. 

Yananlar arasında, Bayrak· 
lıya o gün gelmiş bir baba 
ile oğulun daha bulunduğu 
söylenmektedir ki, bunların 
hüviyetleri tesbit edileme· 
miştir . 

Depoda, küçük sanatlar 
kanunu ahkamına muhalif ola
rak iki ecnebi çalıştıran şirket 
mümessili Bay Ali M~ftun 
hakkıdda takibatı kanuniyey~ 
başlanmıştır. 

Hastahanede bulunan yara· 
lılarm sıhhi durumları çok fe· 
- Devamı 4 nctı ıahiJede -
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Anasını Ciör __ 
_,_ı--· _Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 48 
Çibalili Şemsi ile Samur 

E~ref, Yeşil tulumbadaki Ça
vuşun kahvesinde bekliyecek
ler, akşama kadar Şahaba 
refakat edecekler, düğündeki 

davetliler, seyirciler dağıldık
ian sonra eve gelip yemeği 

yedikten ve arkadaşlarını gü· 
vey koyduktan sonra döne
ceklerdi. 

Şahetptaki çeki düzen gö· 
rülmeğe sezadı. 

Başında, Koskadaki fesçi 
Muhacir Murtazadan yarım 

saat evvel alınmış kalıbının 

sıcaklığı daha üstü, f', ne 

omuzdaşvari vapur dumanı, 
ne de saraybendeganıvari ci-
6er alı, ikisi arası renginde, 
yepyeni fes. 

Saçları losyonlarla taranmış 
ve parıl parıl.. Bıyıkları koz
matiklenmiş, maşalanmış ve 
yukarı kıvrık .. Yüzünde sinek 
kaydı tıraş ve bol pudra .. 

Vücudunda, pamuk bezin
ded hilali gömlek; birkaç gün 
evvel a dığı, kahveci Çıwuşa 
saklatıp gelirken kahvede giy

diği ipek fanila ile don; donun 
üstüdde yün kuşak. En üstte, 
terziye ütületip Çavuşa ema· 
net bıraktığı redingot takımı; 

kolunda da içi atlaslı pardesü. 
Fayton kapı önünde durur 

durmaz, Şahap küçük hir te
reddüt geçirdi. Hemen aşağıya 
atlayıp eve girse mi, yoksa 
haber salıp (buyurun) cevabını 
mı beklese? 

İçeriden sacayaklar, üçü bir 

ağızla öttü : 
- Buyur, gel arslanım gel. 

Arslan, Akgerdana usulca

cık bir iki kelime söyledi; fay

tondan sıçradı; eve daldı. 

Alt sofada bir yaygaradır 

gidiyordu: 
- Destur, başınızı örtün; 

damat bey geliyor. 
- Ayol yol versenize, adam

cağız nereden geçecek? 
- Kardeşler, teyzeler, hanım 

nineler, Allah billah rızası için 

çıkau ş~radan; halvet edin 
odayı!. 

- Gel beycağızım, gir kü
çük odaya 1. 

- Galiba tersi döndü za

vallıcığın?. 

dışarıda; faytondaki Akgerdan 
Ekremde. 

Akgerdantn hali de görüle· 
cek şey doğrusu. İşi tıkırında 
ve keyfi keyif. Güzelliğine 

mağrur ve yer melaikelerini 
yakıp kavurduğuna emin, yas
lanmış arkaya, bükmüş boy
nunu bir yana, görücüye çık
mış bir taze gibi nazengiz 
bir tavırla pozların envaım 

almada .. 
Kaşla göz arasında da, bı

yık altından sınsı sinsi bir 
gülümseyişle, karşıdakilere se
lam niyetine fes 'düzeltmede, 

iltifat makamına bıyık bur
mada, göz kırpmada. 

Hafize, kör ebe oyununda 
ebe olmuş gibi eteklerini kav
ramış, dili dışarıda, suratı ter
den börtmüş: 

- Nergisciğim, Nebiyanım

la Hoşkadem bacıyı bulalım!. 

Necibeciğim, kahvecile sitilci 
neredeler, kapılara mı karıştı

lar? .. İfakatcığım, sen yorulma, 
fazla vücuhatl.isin!. Diyerek 
dört dönüyor, boşuna yere 
nefes tüketiyor, göğsünü yum· 
ruklıyordu: 

- Şimdi sabır taşı gibi 
çattadak çatlayıvereceğim. He· 
le bu mızmız, kınamsık, tın

maz melaike karıya pek tutu
luyorum. Bu miskinaki boyuna 
böyle gözleri kapalı, dudakları 
kıpır kıpır okuyup üfliyecek 
mi?. Çöp çöp üstüne koymı· 
yacak mı?. 

Nergisin gevrek gevrek sesi 
çıktı : 

- Cıgaracı!. Cıgaracı!. Hu
riyaaammm !. Nerede o don· 

yağı allaseniz?.. Önce cıgara 

verilmeden çeneye kahve da· 
yanır mı hiç?. 

Ardından, Necibe aldı: 

- Huuu!.. "Yavaşlayıp (Tez 

günde tez saatte.. Hulara ka
rışırsın inşaallah ) dedikten 

sonra:,, Huriyanım, Peygam· 

her aşkına artık saklambaç 

oyunundan vaz geç te çık 

meydana; damat beye cıgara 

götür! 

Küçük odanın önüne istif 

olmuşlarda da gelsin çene: 

- Damadın şöyle bir an-

- İnsan bu, sıkışmıştır bel· dırışatı Aceme benzemiyor 
ki; kademhaneye girecek ih- mu? 

timal.. - Aklınla bin yaşa, tıpkı 
(Damat Bey geldi!) seslerini Acem padişahı Nasreddin 

duyan sazendeler, ara geçir- şahın örneği! Hani bir zaman-
meden, meşhur şarkıya giriş· !ar İstanbula gelmişti de sey-

tiler: rine gitmiştik. 
Aşık oldum sana ey gonca - Acemden ziyade erme-

dihen niyi hatırlatıyor. Ne idi o 
Sönmez ateşlere yaktın beni sen· Çukur mahallebicinin karşısın· 

Şahap, küçük odaya ~tındı. daki kuyumcunun adı? 
Kapının önü ana baba giinün- ' - Avadis .. Sahi sahi, bi· 

den farksiz. Yedisinden yet· aynihi Avadisin eşi; beş altı 
mişine kadar omuz omuza bir yaş daba genççesi!. 
yığın kadın ve çocuk, damedı - Kaşlı gözlü, oldukça da 
göreceğiz diye saldırmışlardı. boylu boslu amma tırıl, şan· 
Bir mecelleşme, bir feryat ve sız, uşak kılıklının biri. 
figan ki deme gitsin. - ." Bir mırıltı:,, kedi uza-

(Can kurtaran yok mu, boş namadığl ciğere mundar der· 
böğrüm içine göçtü!. Ay ay mış. 

ay, diz kapağım yerinden - Baksana yuzu pancar 
koptu! Aman aman aman, gibi, göz kapakları şiş; ağzı 
nasırını hurdahaş oldu!) diye da bir tarafa çarpık.. Bilmem 
çığlığı basanlar. (Ayak altın· ama içkililerden galiba!. 
da kaldım! Çiğnendiml Ezil·. - Vallahi şu dakika yüre-
diml) diye acı acı haykıran ğ·im cız etti, acıdım tazeciğe. 
çocuklar. Bu herif küp dibi sarhoşların· 

Kalabahğın bir da dan değilse bileklerimi kese-' 

ım 
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(b"ünyada Olup Biİe!ller 
En güzel aşk mektubu 

Elli yıl koca 
peşinde 

Bugünlerde Streatham şeh· 
rinde, bundan elli yıl evci bir 
genç kızın vermiş olduğu ka
rarın neticesini teşkil eden bir 
evlenme yapılmıştır. 

İsveçli Arne Sörensen'in en 
güzel aşk mektubunu avamdan 
bir kız yazmıştır. 

Arne Sörensen hatm sayılır 
bir sermayesi olan bir fabrika
tördür. Her parası bol olan
ların çoğunda olduğu gibi, bu 
fabrikatörde de acaip bir ip
tila vardır. Sörensen'in iptilası 
maruf ve meşhur şahsiyetlerin 
yazmış oldukları aşk mektup· 
!arından mürekkep bir kollek
siyon yapmaktadır. O, böyle 
mektuplara rastladı mı birçok 
para sarfından hiç çekinmiyen 
bir adamdır . 

Sörensenin asıl gayesi, en 
güzel yazılmış aşk mektuhunu 
arayıp bulmakmış. Tanıdıkla· 

rına anlattığına göre, okudu
ğu binlerce aşk mektubu ara
sında en s:rüzel aşk mektubu· 
nun, bizzat kendisine yazılmış 
bir mektuk olduğumı bilmiyor· 
muş. 

Bakın mesele nasıl olmuş: 

Şörensen geçenlerde Londrada 
yapılan ve eşya arasında aşk 

mektupları da satılığa çıkarıl

mış olan bir artırmada bulun
duktan sonra, Upsala şehrine 
avdet ederken, yolda fevkal
ade güzel bir kızla tanışmış. 

Adı Karin Peters olan genç 

kızı, fabrikatör çok beğen· 
mış. 

Bir müddet soma, Upsalada 
sıksık buluşmalar başlamış, 

bu tanışma büyük bir aşka 
çevrilmiş. 

Birkaç hafta sonra, misafir 
bulunduğu Upsala şehrıni terk
ederek mezuniyetle ayrılmış 
oldıığu işinin başına dönmek 
mecburiyetinde kalan Bn. Ka· 
rin, vedalaşırken, Sörensene 
mektub yazacağına dair söz 
vermiş. Nitekim, gideceği şeh

re döner dönmez, sözünü tu
tarak ilk mektubu göndermis. 

Fabri1<atör, işte bu mektu· 
bun, şimdiye kadar okumuş 

olduğu aşk mektuplarının en 
güzeli olduğunu iddia etmek· 
tedir ki, bu mektuba derhal 
cevap vererek, kıza evlenmek 
teklifinde bulunmuştur. 

Bundan elli yıl evvel 20 
yaşında olan Delorah Ornet 
adında bir genç kız, her hu· 
susta kusursuz bir erkekle 
evlenmeyi [.aklına koyuyor. 
Fakat kızcağıs gönül verdiği 
erkeğin kendisine ayni duyğu 
ile mukabele edeceğini bek· 
lediği bir anda, başka bir 
kızla kiliseye giderek evlen· 
diğini haber alıyor ve tabia· 
tiyle büyük bir hayal inkisa· 

rına uğruyor. 

Aşk mektupları da satılığa 
çıkarılacağını işittiği artırma
ların hemen hepsinde o da 
hazır bulunmakta, aşk mektup 
!arını satın alarak bir müze 
haline sokmuş olduğu kollek
siyonlarına katmaktadır. evvela arkadaşlık ile başlayan 

~~~~~~~----.... .._.... .......... ----~~~~~~-

Kız, fabrikatörün, aşk mek
tuplarını toplamak hevesinden 
vazgeçmesi şartiyle muvafakat 
cevabı vermiştir. 

Bundan sonra artık Bayan 
Ornet, mesud bir yuva kura· 
cak olan mükemmel bir koca 
bulmaya karar verdi. Ornet 
gençti; genç olduğu için de 
kendine güveniyordu. Ancak 
yıllar geçtikçe, hayalinde ya· 
şattığı gayeye kolayca varma· 
nın imkanı olmadığını anlıyor· 
Beş, on, onbeş, nihayet elli 

Geçenlerde Budapeştede, 
rakamları aklından tutamadı· 

ğını iddia eden bir çingene 
karısı çok müşkül bir vaziyete 
düşmüştür. 

Bir gezintiden evlerine er· 
ken dönmüş olan İndig ailesi 
koltuğu altında kocaman bir 
boğçe buh.nan yabancı bir 
kadının evlerinden çıktığını 

görmüşler. Bu kadın, Roze 
Semer adında bir çingene, 
karısı imiş. Polise teslim edi· 
len çingene verdiği ifadesin
de, yanı başındaki evin yıllar
danberi çamaşırcılığını yaptı-

ğı ve o gün de çamaşırları 

almağa geldiğini, fakat bu 
defa evin numarasını şaşırdı· 

ğını söylemiş. Hasılı numara
rasını şaşırdığı ev de İndiğ 
ailesinin giyilebilecek nesi var 
nesi yoksa boğçasına doldur
muş. Pek cingenece olan bu 
tevile kulak asmıyan mahke
me kendisini bir buçuk yıl 

dinlendikten sonra, hafızasının 
kuvvetlenmesi ve numaralara 
daha iyi dikkat etmesi ihti
mali fazlalaşsa gerek. 

Dünyanın en 
acaip evlileri 

"Dünyanın en acaip evlildi 
kimlerdir?,, Bu mes'ete, bugün 
!erde Londra'nın dedikoducu· 
larını çok meşgul etmektedir. 
Bunların büyük bir kısmı, bu 
sıfatı bay ve bayan Al Toma
iniye vermek meylindedir. 

Boyu ·sekiz buçuk ayak uzun 
luğunda dev gibi bir adam 
olan Tomaini, seyyar sirklerle 
dolaşarak büyük bir muvaffa-
kiyet kazanmaktadır. 

Tomanini, bu törenlerinden 
birınde cüce bir kadınla tanış
mış ve bu kadının yalınız şi-

rinliğine değil, ayni zamanda 
artistliğindeki fevkaladeliğe de 
gönül vermiş. Bu gönül işi 

büyüdükçe büyümüş vo niha· 
yet Tomaini cüce kadınla ev· 
lenmiştir. 

Dev gibi bir adam olan T o 
maini için, sevgili karısını el 
üstunde gezdirmek bir mes' ele 
teşkil etmemiş ve hususiyle 
karısı iyi bir ev kadını oldu
ğunu gösterdikten sonra, bunu 
seve seve yapmaktan hiç çe
kinmemiştir. Bugün dev gibi 
adam. kılıbık, cüce karısı ise 
kazak kesilmıştir. Bu suretle 
aşk tersin bir tcnnsüp kurmuş 

yaşında 
Bu yıl 22 Ağustosla Al

manyanın hükı1mt t merkezi, 
kuruluşunun yedi yiizüncü yıl· 

döııümünb kutlayacaktır. Bu 
münasebetle 14 Ağustosta Ber
linde açılacak olan "yedi yüz 
yıllık Brrlin,, adındaki sergı 

her halde biiyük bir alaka 
uyandıracaktır. 

Almanyanın bugünkü hükı1· 
met merkezi, Kölln ve Berlin 
adındaki iki balıkçı köyünün 
birleşmesiyle meydana gel
miştir. 

Berlin, 14 üncü asırda Bar
mim ve Teltow bölgelerinin 
merkezi idi; sonradan Hanza 
birliğine katılarak 1946 da hü
kumet merkezi oluncaya kadar 
bu birliğe tabi olmuştur. Bü
yük Kurfürst şehri esaslı bir 
şekilde büyümüş ve büyük 
Fridrih zamanında da Berlin 
Almanyanın en işlek bir tica
ret şehri halini almıştır. 

Berlinin 1707 de 55.000 nÜ· 
fusu vardı. Aradan takriben 
yüz yıl geçtikten sonra, yani 
1800 de bu nüfus 172.000 
kişiye varmıştı. Şehır, bundan 
sonra dev adımlariyle ilerle
meğe başlamış ve nihayet 
dünyanın en . büyük şehirle

rinden biri olmuştur. 

Yüz kiloluk er
kekler kulübü 

Parisin eski cemiyetlerinden 
biri de yüz kiloluk erkekler 
kulübüdür. Bugünlerde kurulu
şunun kırkıncı yıl dönümünü 
kutlayacak olacak bu kulübün 
azaları, şişmanlık modası geç· 
miş olmasına rağmen azalmış 

değildir. 
Yirmi yıldnnbcri mcvkiini 

mu haf aza eden ve bir sebzeci 
olan şimdiki başkan Piyer 
Düval, kuliib nizamnamesinin 
herkesin en a~ağı yiir. kilo 
ağırlığ'ında olması faslını bil
hassa sıkı biı· surelte kontrol 
etmekte ve her ay azaları 
kantara vurmaktadır. 

Bu yıl, kulübün kuruluşunun 
kırkıncı yılı olması münasebe
tile büyük bir balo verilmiş 

ve bu balo, son yıllarda ve
rilmiş olan baloların en c,nle
resanı olmuştur. Hele yiiz ki
lodan aşağı olmıyan şişman· 

ların ananevi polka ile balonun 
dans fasiını açmaları, f"ndrr 
görülen ınanz:mılardan birini 

• 
ıcen-, 

yıl sabrettikten sonra Orne· 

Acaba dünyanın keyfi ye· tin mukadderatını tayin ederı 
rine mi geldi. dersiniz? Fran· mükemmel koca meydana çı· 

ler çoğalıyor 

sız şampanya firmalarına so· kıyor. 
rarsınız. Size, dünyanın işleri Geçenlerde komşu Villaya 

düzelmekte olduğu kanaatinde Core Hevit adında bir ranfr 

olduklarını söyliyeceklerdir. ye taşınıyor. Üzerinden ço~ 
Çünkü, şampanya sürümü, 

geçmeden Ornet kendisile nı· 
geçen yıllara göre kat kat d'' 
yükselmiştir. Fakat bu yükseliş şanlanıyor. Bu g~nlerde u· 
açaba, fazla neşeden mi, yoksa ğünleri yapılacak. Her halde 

cihan harbı sona erdikten elli yıl araştırmadan sonr~ 
sonra, galib veya mağlub, bü- keşfedilmiş olan bu mükefll:~ 

·· 1 k 1 kocayı go··rmek ı"ç'ın düğ011 
tun meme et erde hüküm sü· 
ren sınır buhranı devrinde töreninde pek çok seyirci bll' 
olduğu gibi, ne yapacağını lunacaktr:-ır_. _______ _./ 

şaşırmış olan bir alemin ken- etmek'Te""dir. 
dini içkiye vermesini mi ifade Ekonomik buhrana takad· 
ediyor? düm eden 1930 yılında, frao· . ~· 

işin pisikolojik tarafı bir sacla 26,000,000 şişe şa . 
yana bırakılacak olursa, eko- panya satılmıştır. Bunu takıP 
nomik bakımdan büyük bir eden iki yıl içinde, bu rnikt~; 
kalkınmayı ifade ettiğine şüphe 22 milyona düşmüştür. Tab~'. 
yoktur. Amerikada içki yasağının .k8~9• 

Fransada geçen yıl 37,872,000 ması da şampanyacılığın un 
şişe şampanya şampanya satıl- dına yetişti amma, Fransaoıl1 
mıştır. Hele fiatlarda bir dü- içinde de şampanya satışı ~~ 
şüklük olmadığı göz önünde dolayısile istihlaki yükselJ11

1
:1 

tutulacak olursa, bu rakam, ı tir. Artık nasıl tefsir edcrserıı 
_d__,eg-~e_r_i_it_i_b_a_ri_le __ b_ir __ re_k_o_r_t_e~şk_ı_·1....:.._e_d_in_i_z_. ___________ ___,/_ 

Yahudi kongresioe ar~1 

KudüSte bÜYük bir Pan81 

rap kongresi toplanaca~ 
Kudüs: - İngiltere parla- mıntakasına bırakılıyor. Ar3t~ 

mentosunda Akvam Cemiyeti ların elinden almakıV istel1: 
mandalar komisyonuna talik bu sahada birçok Arap ıı.~ 
edılerek ·ilk aksi tesiri tahfif retlerle beraber yarım ınM0 

edilmek istendiği halde Fılis· halk vardır. J 
tin meselesi bugün gerek Fi- Yer yüzünde bir Y~h~~ı 
listini ve gerekse bütün kom- vatanı kurmak için filı5tJe 
şu Arap memleketlerini gene bu zul~ü yapmak re"''. 

5
( 

~yni hararet v~ ayni şiddetle ğildir. lngiltere' ~e ad~letık01ı 
ışgal ctmckteclır. Yakında bu· ven ve doğru sıyasetı ta ı~· 
nun için büyiik bir kongre eden insanlar vardır. pırJI 
toplanacaktır. ml~nto mi.inakaşnlaund9• ti 

Filistin liderlerinden iistad bu hakikat treyyiil ctrı1~:t. 
Selim Abclunahnrnn Filistinin İs Ccnevrcyc intiknl ctJ1l'~ıı 
taksimine hülasatan şu scretle 
itiraz ediyor: 

Tahkik komisyonunun rapo· 
runa dayanarak Filistinin üçe 
taksimi bugün Filistinde ve 
komşu memleketlerde bir ma
tem havası uyandırmıştır. Ra
pordan Yahudiler · bile razı 

olmamışlardır. Binlerce scne
dcnbcri Filistinde •yaşamakta 
olau Müslüman ve Hıristiyaıı 

Araplardan 350 bini niHusuyle 
emlak ve arnzisile Yahudilerin 
eline ve Ku<lü. Vl, havaliı,in

deki 150 bin Araµ la İngiliz 

st" Oraya her taraftan prote .. I 
yığılmıştır. Müzakere g~'\~ 
elbette biz de sesimizi ,şı 
receğiz. J.D' 

Arap komitesinin prot '' 
sunda (300) bin Arab~"~i 
hudi mıntakasından naklı ıJ 
ve kabul edilecek bir ~ 
olmadığından bahsedile_'\/ 

1 - Arapların istiklal 
larının tanınması. i 

2 - Yahudi yurdu J.:ll' 
lan vaz geçilnwsi. 1 

3 - Filıstin için de 
/)m•11mı 4 tıdi ~ıılıifeJI.. 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

l-•:•i~•yeiiiiiii!!iliiiiiiiiiiiiiiiiii•B•aarmiiiik•a•d•ın•ıBiiii._~l~~---nh~~t"T,.-------:-f FratelliSpercol 
,.~ W. F. H. Van vapur acentası nsucatı 

ooim Sirk eti Can ciğer yan sadıkları 
üçünü de yanına alarak dol
ınuşa binmişe benzemekte ma· 
na olmadığından, yapayalnız 
gelmekte yakışıksız kaçaca
ğından, beraberine yaln ız Ak
gerdan Ekremi almış, soluna 
oturtmuştu. 

Şampanya getirmiştik. Arada 
bir içiyor, hararetli hararetli 
konuşuyorduk. 

- Ne hiçim adamdı bu, 
tarif et bana, dedim. 

- Güleceksiniz... dedi, ve 
ciddi bir tavurla ilave etti: 

- Darılmayın ama .. Tıpkı 
size benziyordu. 

Ateşli, derin gözleri üzerime 
dikilmişti. 

içimde anlaşılmaz bir şüphe 
uyandı. 

Acaba o lngiliz benmi idim? 
Mütemadiyen beni anlatıyordu. 
l'itriyen sesi, hafızamın eski 
hatıralara aid !boşlukları ara.· 
sında çınlıyordu. 

bir şey yapmalıydım. Başını 
önüne iğdiği bir zamanda eli
mi cüzdamma attım. Bir des· 
te banganotu beceriksiz bir 
hareketle tabağının altına sı

kıştırdım. 

Başını kaldırdı . Derinden 
derine gözlerime baktı. 

Ben, parayı alırken mahcul:ı 

olur diye başımı çevirdim. 
Elimi sıktı . gitti. Tabağın al
tına bakınca paraları -aldığını 

memnuniyetle gördüm. 
Bu hadisenin tesiri altında 

dalmış kalmıştım ki karşımda 
Gustiyi, barın eski patronunu 
gördüm. Beni hemen tanımıştı. 
Hoş beşten sonra : 

- Affedersiniz, dedi, Mizi 
ile beraber oturduğunuzu söy
lediler. Terbiyesizliğimi mazur 
görün. lnşaallah kandisine pa
ra filan vermemişsinizdir. 

Yüzüm, sırrımı ifşa etti. 
Patron : 
- Yazıklar olsun geç kal-

Der Zee RoY AL NEERLANDAıs 
& c KUMPANYASI 

O. "TRAJANUS., vapurn 31 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Temmuzda limanımıza gelip 

G. m. b. H. yiikünü tahliyeden sonra ROT-
HAMBURG TERDAM,AMSTERDAM ~ 

"KONYA., vapuru 7 Ağus- HAMBURG limanları için yük 
tosta bekleniyor. ANVERS ve alacaktır. 
HAMBURG limanlarından yük "HERCULES,, vapuru 7 

Ağustosta limanımıza gelip yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük ala· 
caktır. 

çıkaracak. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
" EXT A VIA ,, vapuru 7 

Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BALTJMOR liman-
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

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

"EXETER" vapuru 13 Ağus· 

tosta PiREDEN BOSTON ve 

SVENSKA ORIENT LINEN 
"BARDALAND., motörü 10 

Ağustosta limanımızda bek
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve ISKANDI
NAVYA limanları için yük 
alacaktır. 
SERVlCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"ALBA-JULUA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman-

.• ~ . ~ .. " .. ~ .. ... ~ .. . ' 

• 

' 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

___ S_a_~am, 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 FAHRi KANDEMiR o~lu 

lar~~in~yü~k~a~la~c~ak~t~ır•. -~ı====== .. ======:·,ı 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

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

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı • 
mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telef on 3452 

• 
- Nihayet, dedi, bir gün 

gitti .. Ayrılırken: Mizi .. Tekrar 
geleceğim, dedi. Arkasından 
ne kadar ağladım bilsen .. 
Sonra .. Sonra .. Öbürü geldi. 
Meşhur bir bangerdi.. Çok 
Zengindi. Bana çılgın gibi aşık 
oldu. Beraberce Budapeşteye 
&'İtmemizi yalvardı. Halbuki 
hen lngilizi seviyordum. O da 
.. Gelirim,, demişti. Onu bekli
Yecektim. Bangeri reddettim. 
Aradan seneler geçti. İngiliz 
gelmedi.. 

mışım, dedi. Muhakkak size 
de o İngiliz hikayesini anlat
mış olacak.. Bu küçük mas· 
kara gene kurnazca bir parti 
vurdu. Eski aşinaları gördükçe 
onların hesabına milliyet de· 
ğiştirecek bir masal, bir aşk 
ve his masalı okuyor. 

NF.VYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: Ucuz taze ve • ilaç çeşitleri emz 

fçini çekti. Sesini yavaşlattı 
Ve devam etti: 

Şimdi orkestra şef ım Rudi
nin karısıdır. Onun hatırı için 
tahammül ediyorum. Çünkü 
Rudiden çok memnunum. 

Sersem bir kafa ile yerim
den kalktım. Bardan çıkarken 
dudaklarım mırıldanıyordu: 

- Bar kadını ... 
Dışarda karlı ve soğuk bir 

havada bulunmak bana çok 
sıcak geldi .. 

Bitti 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-
NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-

Beş param yoktu. Gelsin 
lllorfin. Nihayet işte iiçüncüsü 
çıktı. işsiz güçsüz bir serseri. 
Çaresizlikle başımı ona bağ
ladım. Günlerce aç kaldığım 
oluyordu.. Hala onunlayım. 

Bazan döğüyor. Kaç defa 
karar verdim, bir kere daha 
döğecek olursa .. 

• rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÔSTENC~ Birinci sınıf mutahassıs 
SULIN \, GALATZ ve IBRAIL 

Dr. Demir Ali limanları için yiik alacaktır. 
Mantosunu kavuşturdu. 
- Geç kaldım.. artık git

meliyim, dedi. 
Şaşırmış kalmıştım. Muhak

kaktı. Bu kadın benim yü· 
2.Ünıden iztirab çekmişti. Ona 
~yapabilirdim? Her halde 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• Türk Hava Kurumu- .. 

Büyük piyangosu 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN-
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

4 ücü keşide 11 Ağustos 1937 dedir 

Büyük ikramiye50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- Olivier ve şü

l'amigelerle r20,ooo ve 10,000) liralık iki adet mü- 'rekası Limited 
kaf at vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü- vap a t 
Yük ve küçiik birçok ikramiyelerle amortileri . havi olan bu Ur CeD 851 
Zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe- Birinci Kordon Rces binası 

~inmeyin iz. T e 1. 2443 
~-ııııiim-----a31ıcm-am----~'..mllllli THE ELLERMAN LINES LTD. 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Mt·rkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 

tosta LlVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yiik çıkaracak. 

"LESBIAN., vapuru 20 ağLts· 
tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LlVERPOOL 
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. 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 
' ' 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 1 • • 

• 

ı 

TÜ KİYE 
CUMHU RİYETİ 

ahap Tesiri tobii, eşsiz bir müshildir~ Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) -· · Cad Sultan 
ispanya harbı birdenbire şiddetlendi - Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
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O Bin ilis ölüme mahkUm. Mad
rid - alans yolu de kesildi .. 

Ekber Han, dahili harp ile 
bütün mevcudiyeti sarsılmış 
olan Bizapuru çok çabuk 
mağlup etmi~, hudutlardan 
kolayca içerilere doğru muh
telif kollardan ilerlemeğe baş· 
lamıştı. slar Valansa 300 tayyare ile 100 tank gönderiyorlar. 3. Rus 

tahtelbahiri de Battıktan Akdenize hareket etti. Mad-
Bu kolların en ileri gideni 

yeni silahlarla mücehhez ve 
bir kısmı kraliçe Elizabetin 
ücretli askerlerinden mürekkep riddeki Ruslar bir taarruz planı hazıriıyorlar 

. idi. 
Londra, 5 ( Radyo ) - Is· kuvvetleri hemen hiç mukabele Ajansı bildiriyor: kaç gündenberi çok fena vaz- Firuz Han, iki kuvvetli düş· 

panya ihtilalcileri, Temmuz ayı etmemişlerdir. Teroeldeki milisler, ellerin- iyete düşmüşlerdir. Fastan ve man kuvveti tarafından mem-

f d .. b' h · p t 5 ( R d ) ,, a· de bulunan tek imdat yolu- d' v ab d I ti d al zar ın a yuz on ır cum un· eş e, a yo - ır ıger Y ancı ev e er en · leketin şarkına doğru atılmış 
· · · d'' ·· d"kl R k A h t' M d 'dd nu da kaybetmek üzeredirler. d v k ti l d tak yetçı tayyaresını uşur u e· us as erı eye ı; a rı e ıgı uvve er e or usunu · ve payıtahttan uzak düşmüştü. 

rini iddia ediyorlar. k d l k . t Asiler milis kuvvetlerini viye eden Franko, bütün cep· Y ki . l k ya ın a yapı aca ~enı c.arruz şarka dogv ru sürmekte ve Ko· aptı arına pışman o ara 
N l C 4 ( A) l,.. h l kt d helerde büyük taarruz hare· l k · ··d f ava aruer . - p an_nı azır ama a ır. engayı hedef ittihaz etmekte- mem e etın mu a aasına yar· 

Havas ajansının muhabiri bil- Beş Rus vapuru Valansiyaya dirler. ketlerine girişmiş ve birçok dım etmek istediği halde hiç 

diriyor: mühim miktarda silah ge· Birçok gıda maddeleri asi· kasabaları zabtetmiş, Madrid- bir şeye muvaffak olamıyordu. 
Frankistler, dün bütün gün lerin eline düşmüş ve bunlar Valans yolunu keserek 100 Cad Sultan, bütün kuvvet 

tirmektedir. Bunlar arasında 
Madrid'in askeri hedefleri'e dehalet eden köylülere dağı- bin milisi çenber içine al- ve cesareti ile yarısı İngilizler· 
hükumet merkezini ihata eden lOO tank ve 3oo tayyare var- tılmıştır. mıştır. den mürekkep olan düşman 
istihkamatı bombardıman et· dır, 3 tahtelbahir de Saltıktan Paris 5 (Radyo} -Madrid· Cuınhuriyetciler, son bir ta· kuvvetine karşı koydu? Aba· 
mişlerdir. Bütün hedefler elde Valansiyaya hareket etmiştir. den gelen en son haberlere arruz hareketi ıçın hazırlan· ka Han da yanında idi. 
edilmiştir. Hı.ikumetin topçu Paris, 5 (Radyo) - Havas göre; hükumet kuvvetleri bir maktadırlar. Payıtaht kapılarında çok 

---------·~_._._.... ... • • • şiddetli bir harp oldu. Harp 

ah udi konğresi lrakhUkUmeti poro ~:~ i~~ !~:ıınüz:y7:~~ d:~;~~ı 
gene kana boyayacak kadar 

d ·· n a«;ıldı testoda bulundu ~~~i~,:~~hf:,7:~.,~·:~e:t 
• • • gilizlere nisbetle Cad Sultanın ------

İngiliz mandası altında Fılistinde hıç bır Filistin hakkında Irak hükôme- Yı l l el fl 
zan Yahudi devleti teessus edemez t• t f · d • h I ara 

1 ~r an h asen 
Zorih 5 (Radyo) - Yahu· planı hakkında da söz söyle· 1 ara 10 80 prOJe azır anıyor da dun hasta a. 

diler kongresi, dün toplan- miş ve lngilterenin mandası Bağdad, 5 (Radyo) - Irak ğunu bildirmiştir. nede öldü 
mıştır. Profesör Deyizman mevcut kaidıkca Filistinde bir hükumeti, Filistinin taksimini Cenevre, 5 (Radyo) - Man· -Bnştarafı 1 inci sahifede-
söz alarak yahudilerin Filis- protesto eden notayı, dün dalar komisyonu, dün de top- nadır. Bir tesadüf eseri olarak 

l b ·· yahudi hükumetinin tesisi mev· 
tindeki i vaziyet erini te aruz uluslar sosyetesi genel sekre· lanmış ve Filistin meselesi yangından kurtulan ve 3 kişiyi 
ettirmiştir. zuu bahsolmıyacağını ilave terliğine tevdi eylemiştir. üzerinde tetkikatta bulunmuş· de kurtaran fedakar Fehmi, 

Profesör, lngilterenin son eylemiştir. Irak hükumeti, konseyin ilk tur. şirket mümessili Bay Ali Mef· 
.-.~· .... • toplantısında Filistin hakkında Komisyon, bugün tekrar tunun faciadan bir saat kadar Tren y 0 l ıı n da ha ş 1 k esı l- bir proje hazırlamakta o~.-... ~.o~anacaktır. evvel paydos yapılması için 

-- ~ -- Gümrük memuruna ısrar etti· 

bulundu Yahudi kongresine karşı ğin~h~~:~ ••cak. ıebehhur•t miş bir cesed 
fazla; başımıza bir iş açmıya· 

b d .,- . el b. . Kud .. ste b .. yu·· k b. p lım. Mühürlü fıçıları olduğu Hüviyeti tes it e ı mıyen a amın ,, Cl• u u ır ana- gibi depoya kilitliyelim. Anah· 

nayete kurban gittiği sanılmaktadır k . t 1 k tarı da siz alın, yarın sabah 
Alaşehir ile Salihli arasında 1 yonuna giderek Ankara treni rap. ongresı op anaca işe başlarız. 

ve tren yolunda 25X168 inci üzerinde tetkikat yapmış, fa. ( Baştara/ı 2 inci sahifede) Gazzede, Cebeliestemde, Liit Dediğini, fakat memurun bu 
kilometrede başı ve ayakları kat ne lokomotifte, ne de va· Mısır, Suriye gibi bir muahede gölünün cenubunda da petrol teklifi kabul etmediğini söy· 

1 k l ki · d k lemektedir. Tahkikata devam 
k ·ı · b' d bulun gon arın te er e erın e an yapılması vardı. Bu son mıntakada (50) 
esı mış ır cese • · edilmektedir. 

muştur. Alaşehir müddeiumu· izine tesadüf etmemiştir. Maa· 4 - Yahudi muhaceretinin murabba kilometre saha tut· Ali Meftun da öldü 
miliği vak'a mahallinde tetki- mafih, ayni postanın mal ve arazi almalarının hemen maktadır. Daha aşağılarda Ağır yaralı olarak İtalyan 
kat yaptıktan sonra, hüviyeti yüklü vagonlarından bir kısmı durdurulması istenmiştir. başka madenler. Akabe civa- hastahanesine kaldırılan Ana· 
tesbit edilemiyen bu adamın ambarlara çekildiğindt:.n bu Bunun için yüksek Arap rında da bakır madeni vardır. dolu Türk Petrol şirketinin 
o gün oradan geçen 1110 gün bunlar üzerinde de tet· komitesi İngilizlerle müzake· İşte İngilizlerin Filistinden mes'ul müdürü Bay Ali Mef· 
numaralı Ankara postasını · kikat yapılacaktır. reye hazır o'duklarını bildir- tun da bu sabah o"lmu''ştu··r. 

ayağını çekmek istememesi bu 
Yapan katar tarafından parça· Ankara postasının makinisti, mişlerdir. Geceyi çok ıztıraplı geçiren 

A "k k k · · · yüzdendir. lanmış olması ihtimali üzerin- böyle bir kaza yapmadıklarını rap yu se omıtesının Meftun, sabahleyin saat 8,5 ta 
· kl'f' 'b" f ·1· I d v Sevkilceyşi sebepler de ayni de durmuş ve lzmir müddei· söylemekte olduğundan, hüvi- te ı ı gı ı ngı ız er e eger kendini kaybetmiş ve birkaç 

• b k A 1 h · ·· k kuvvette mühimdir. Fakat bu- h umumiliğine telgrafla u atar yeti meçhul o.damın bir cina· rap ar azır ıse muza ereye dakika sonra ayata gözlerini 
üzerinde tetkikat yapılmasını yete kurban gitmiş olması da girişeceklerini ihsas etmişler· nun için bir de Arapları Ya- yummuştur. 
bildirmiştir. muhtemeldir. Alaşehir müd- dir. hndilerin eline teslim etmekle ______ ..._ __ 

Müddeiumumi muavinlerin· deiumumiliği de vak'a mahal- Parlamentonun son celse· ayrı bir zulüm daha yapmak /ki genç, kız kar-
den B. Nadir Ener, bir he· !inde tahkikata devam et- lerinde Filistin meselesi üzeri- icabetmezdi. 
yetle birlikte Basmahne istas· mektedir. ne yeni sual cevaplar da ol- * * * deşlerini bıçakla 

-------~ ........ _. muştur. Toplanacak kongrede bil· k l 
Dün Bulga. ristandan 2 lı'stBı"nirı'nFbilaisştıinna ggaezleentesibnudefe~~~ tün bunlar sayılıp dökülecek Rolı~s. m(liu>~!) er~:rhend 

ve mühim kararlar verilerek 

bl• n 26 g,o•• çmen geldı• kette Petrolun büyük dahli h.ö>üuden llüseyin ve Halil zabıta. 

--Yaş üzüm amlajından anlıyan göçmen
ler, Kurumda vazife alacaklardır 

Dün Nazım vapurile Uarlaya Geçen ha ta Nazım vapuru 
Bulgaristandan 2026 muhacir ile Balgaristandan gelen göç-
gelmiş ve derhal vapurdan menler arasında yaş üzüm am· 

balajmdan anlıyanlann bulun· 
çıkanlmağa başlanmıştır. 

duğu alakadarlara bildirilmiştir. 
Göçmenlerin yiyecekleri Kı- Üzüm kurumu, elyevm Ma· 

zılay tarafından temin edil- nisada bulunan bu göçmenleri 
mektedir . . Göçmenler, üç gün lzmire davet etmiştir. Bunlar, 
zarfında iskan mıntakalarına kurumun yaş üzüm ihracı işin· 
sevkedıleceklerdir. İskan mü· de çalıştırılacaklardır. Yeni 
dürü B. Tahsin Akgün, bu gelecek göçmenler içinde de 
işle alakadar olarak dün Ur- üzüm işinden anhyanlar, der-
laya gitmiştir. hal kuruma alınacaklardır. 

bütün Arap aleminin Filistine ya müracaatle kız kardeşleri Hali· 

olduğunu yazmıştır. Filistinde yardım etmesi temin edile- menin 25 gündenberi kaybolduğu· 
zengin petrol menbaları var· cektir. nu bildirmişler, bölük kumandanı 
dır. Amerikan mütehassısları B k A k Bay Şükrü de bizzat harekete geç· 

üyü rap ongresi için miş ve köy civarında araştırmalar 
dördü en mühim olmak üzere 

sekiz yerde petrol bulmuş· 
lardır. 

Umumi harp esnasında Al
manlar da Filistinin şimalinde 
petrol işletmeğe teşebbüs et
miş ve tasfiyehane yaptırmış· 

lardır . 
lngilterenin gönderdiği bir 

müfettiş 1937 raporunda Ya· 
fa civarında 400 kadem de
rinlikte zengin bir petrol men 
bamdan bahsetmiştir. 

Kudüs, Şam ve Bağdad ara· yaparken bir toprak kabartısına 

sında on güııdenberi muhabe- rasgelip burasını açtırmıştır. Kadı· 
nın cesedi buradan çıkmıştır. Tah· 

rat devam etmektedir. kikat neticesinde bizzat iki karde· 
Kongre Ağustos başlarında şin, birisine metreslik ettiği için 

ya Kudüste, yahut Şamda top- kardeşlerini öldürdükleri anlaşılmış 
}anacaktır. Bağdad ve Kudüs· ve kanlı bıçaklarla Hüseyinin kanlı 

h pantaloou da bulunmuştur. 
ten eyetlerin hazırlanması 

için Şama mektuplar gelmiştir. 50 Kanun 
Heyetler Şamda hazırlanıp İstanbul, 5 {Hususi} - Ma-
birleşeceklerdir. Irak heyeti liye Vekaleti, vasıtasız vergi· 
Şama gelmiştir. Filistin heyeti lere aid 50 kanunu bir layi-
de Hacı Emin Hüsnü riyase· hada • toplamağa karar ver· 
tinde yakında Şama gelecektir. miştir. 

zayiatı müthiş idi. 
Cad Sultan, maiyetinde sa· 

dık ve kahraman askerlerinin 
orakla biçilir gibi kırılmasına 
rağmen müdafaada devam etti 
Elinde kılınç, düşman asker· 
leri arasında panikler husule 
getiriyordu . 

Ekber Hanın ikinci bir kolu 
daha harp sahasına varınca, 
Cad Sultan için artık her 
ümid mahvoldu. 

Cad · Sultan bir ikiyüz kişi· 
lik bir kuvvetle kaldığı halde, 
müdafaadan vaz geçmiyor; 
adım adım saraya doğru çeki· 
liyordu. 

Sarayda da esasen hadise· 
ler başlamıştı. Harbe nihayet 
verilmesini, ordunun tes 1im 
olmasını istiyen bozguncular 
saraya hücum etmişler ve lb
rahim Sultanı ağır surette ya· 
ralemışlardı .. 

Cad Sultan büyük bir müş· 
külatla saraya kadar varabildi. 
Bozguncular, Cad Sultana 
karşı edepsizlik gös'ermekte 
çekindiler ve her biri bir ta· 
rafa kaçtı ... 

Cad sultan, genç hükümda· 
rı feci bir can çekişir bir 
halde görünce biran için şa· 
şırdı; nihayet memleketin ha
kim ve idare selahiyetine ma· 
lik şahsi, İbrahim sultan idi; 
Cad sultan ancak onun emri 
altında, onun nam ve hesabı· 
na çalışıyordu. Fakat kendisi· 
ni çabuk topladı. Gözüne 
ilişen bir tahariratı aldı, oku• 
du; bu taharirat, Firuz hanın 
bütün kuvvetile esir düştüğü· 
nü bildiriyordu. 

Cad sultan, sarayın kalın 
dıvarları arkasından erkanın 

azami derecesinde mukavemet 

gösterdi; Nihayet bir gölgenin 

etrafına saçtığı parçalarından 

birisi ile ağır surette yaralan· 

dı, düşman askerleri eline esir 
düştü. 

Ekber Han ile Hanın İngi· 
liz müşaviri, daha doğrusu Ek· 
ber Hanın hareket ordusu ku• 
mandam Cad Sultanın yara· 
landığı ve yaralı olarak bulun· 

duğu daireye girdiler. 

Ekber Han, nihayet C~~ 
Sultan gibi Hindistanı istıla 
etmiş Mogolların evladı idi· 
Bu kahraman kadına hürınet 
göstermek istedi; fakat lngiJiı 
muşa vır: 

- Bu kadının merhaınet, 
ve saygıya değeri yoktur. J<el'l 
disinin katli lazımdır! Dedi ve 
maiyetine Cad Sultanın öldiİ' 
rülmesini emretti. 

Bir sürü asker kıyafetine 
girmiş haydud yaralarının 1d 
tırabı altında kıvranan C9 

Sultanın üzerine üşüştüler• 
süngülerle zavallının vücudurııl 
delik deşik ettiler. 

Ekber Han, bu vahşiy9rıe 
muamele önünde: il 

- Böyle yapmasaydık. ~
kad~n bize artık zarar ve;.ı 
mezdi .. demek istedi; fngı 1t1 
müşavir, yüzünün bir h9~1 
bile oynamadan şu cev8 

verdi: 
1
• 

f'..1' 
- Haşmetlu kraliçeın d . ltı 

zabet hazretlerinden bu kfl 
1

11 ~~ 

ti 

~ı, 

nın arz üzerinde vücud1111t''ı k 1111 
kaldırmak hususunda a ,, 
emır aldım!. 
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