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l(ah. ne, Ata tür ı{ 'ÜIJ. Başkanhğında ve Mareşal Fev-
._!&._ zi'nin huzurile toplandı 

reketi keşfedildi 1000 ki rı~ı:~~;:,}n~s~~:~rı~>-;.~!ı~;~ 
işlirak eden Fransız süvari za-

Atinaya gelen Vehippaşa Yunan 
gazetelerine beyanatta bulundu ş ı• tevkı•f edı.lmı·ştı·r bitleri şerefine verilen ziyafette 

Lor<l Artür bir nutuk söyle· 
mi~;, iki memleket arasında 

lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Atina' dan bildiriliyor: 

8 . • b k l ., d · f [ k bir anlaşmanın Avrupa sulhuulgar kralı Borısın aş an rgın a 0 panan as e- nün yegane istinatgahı oıaca- Geçen giin Hidiv İsmail 
vapurile buraya gelen Vehip 
paşa, daha vapurdan çıkma
dan kendisine mlilaki otan 

Yunan gazetecilerine beya
natta bulunmuş ve Habeş 

ri erkan, Bulgar ordusu için ne düşünüyorlar? ğı_nı_s0_·y1_em-iş~-·--
Sofya 1 O (Radyo) - Bulgar or.~us~nu.n inkişafı noktasında 

zabıtasının kcşfeylediği bir muttefıktırlcr. 
Komünist hareketine dahil ol-
dukları anlaşılanlardan bin kişi 
yakalanarak tevkif edilmişler

dir. 

Komünistlerin Bulgar kabi
nesini düşürmek istediklel'İ an
laşılmıştır . 

Sofya'da asayişin ihlal edil
rneınesi için geniş tertibat 
alınmıştır. 

Sofya 10 (Radyo)- Üç gün
denberi başlayan vC" Kral Bo
ris'in başkanlığında devam eden 
askeri müzakerclcl', Bulgar or- Kari Boris 
dusunun bir ay sonra yazlık tesbit etmektedir. 
ınancvralar yapması lüzumunu Kral ile askeri erkan, Bulgar 

~............. -- -

MaksimGor i 
Ümitsiz bir halde 

hastadn· 

Maksim Gorki 
Moskova 9 (Radyo) - Rus 

edibi Maksim Gorki hakkında 
çıkan resmi bir bültende, edi

bin, ağır hasta olduğu bildi

rilmektedir. Hastanın kalbi 

crok zayıf düşmüştiir. 

den 
Parise de uğrayacak 

Paris 10 ( A.A ) - Pöti 
Parziyen lngiliz dış bakanı 
M. Eden'in Montroya gider
ken Paris' e uğrayarak Fransız] 
dış bakanı Dclboş ile görüş-
mesi muhtemel olduğunu ya
zıyor. 

Sir Tomas 
Bütce müzakerele-, 

rinde bulunacak mıs ... 
Londra 10 (Radyo) - İsti-• 

fa eden Nazır T omas, gaze-
tecilere beyanatında perşem
be günü Avam kamarasında 

bütçe müzakerelerinde bulu
nacağını söylemiştir. 

Çin-Japon 
Harbı patlarsa Rus

ya Çin'e yardım 
edecek 

Berlin, 9 (Radyo) - Rus
lar; bir-·Çiri:JapÖO-harb~ pat-9 
}arsa, uluslar sosyetesi pak
tına tevfikan Çin'e yardım 
etmeğe karar vermişlerdir. ________ ..... .-.~·~· .... 

r=eci bir tayyare kazas( 

k 
Paris, 9 (Radyo) _ Danimarka'ya gitmek üzere (Malmo) dan 

alka b' . . da yere çarpmış ve parça-1 n ır yolcu tayyaresı, ıstasyon .. 
1 1 t1n-ııştır. içindeki 11 yolcu ve dört pilott~n 'l 0 ~; er ve yara-

arıanlar vardır. Yolcuların hepsi, Fenlandıya 1 ı ı. 

------
1 Astronomlar 
Güneşin tutulduğunu 

seyredecekler 
Paris 10 (Radyo)- Atinadan 

haber veriliyor: 
Bu ayın 19 uncu günü tutu

lacak olan güneşin arzedeceği 
vaziyeti seyretmek üzere Lon
dra 'dan Atina'ya birçok astro
nomlar gelmiştir. Polonya ile 
İtalya' dan da bugünlerde bir 
çok alimler geleceklerdir. ·---····---
Kral Edvard 
iki generalla uzun 

müddet konuştu 
.--~ -
1 

..., 

8 inci Edvard 
Londra ıo (Radyo} - İn

giltere kralı 8 zinci Edvard 
dün, Alman generalı Von 

Veskov ile Fransız generalı 

Kilyomat'ı kabul etmiş ve 

uzu!"! müddet konuşmuştur. 

- ••-+ 
Vanzelant 

Kabine teskilinde ... 

müşkilat çekmiyecek 
Briiksel t O (Radyo) - M. 

Vanzeland, dün gece Kral 

Leopolt tarafından kabul edil
miş ve yeni kabine teşkil et- · 

mek hususunda müşkilata uğ
ramıyacağını Krala arzcyle -
miştir. 

Alman'lar 
İngiltere'ye bir nota 

verecekler 
Londra, 10 

(Radyo) -
Al m an'la rın, 
bu hafta son
larında İngil
tere dış işleri 
ba kan lı ğı n a 

verecekleri bir 
notada, İngi-
liz'lerin me
talibat listesine cevap olarak 
verdikleri muhtıra etrafında 
bazı izahatı muhtevi olacaktır. 

ordusunun, zehirli gazlarn 

karşı gelemiyerek silahlarını 
bırakmak mecburiyetind<' kal-
dığını söylemiştir. • 

Yunan başbakanı General 
Metaksas, matbuat müdüriyeti 
vasıtasile Vehip paşaya tebli
ğatta bulunmuş ve gazeteci
lere beyanatta bulunmak su
rctile Yunanistan' ı müşkül 
mevkie sokmamasını bildir
miştir. 

Vehip paşanın Yunanistan 
topraklarıudan çıkarılması hak· 
kında italya'nın Atina sefiri 

Vehip ( Paşa ) 
tarafından Yunan hükumetine 

müracaatta bulunulduğu hak
kındaki haberi, Yunan gazete
lerince yalanlanmaktadıJ'. --------· ....................... _______ _ 

Atatlirk, icra vekilleri hey
etine riyaset buyurdular 

•• 
Büyük Onder, Eskişehir'de tayyare/erimizi teftiş 

ettiler ve memnun kaldıklarını bildirdiler 
Eskişehir, 9 (A.A) - Reisi

cumhur Atatürk dün saat 1 O da 
Eskişehir'i şereflcndirmişlerdir. 
Çukurhisar' da bir tayyare fi
lomuz tarafından selamlanan 

Alf er ti yaralıyan 
Zeybek Hasan 

hapishanede 
Birinci kordon' da Sperko 

accntasında katip Ôgüst oğlu 

Alfrcd'i, kin beslediği birisine 
benzeterek bıçakla üç yerin
den yaralıyan Zeybek Hasan, 

dün hakkındaki tahkikat evra
kile Adliyeye verilmiş, ve 
Sulh ceza hakimlince istiçvap 

Zeybek Hasan 
edildikten sonra tevkif olun
muştur. Hasan 'ın, akli vaziyeti 
sebebile müşahede altına alın
ması muhtemeldir. 

ulu önder Eskişehir istasyo- sından geçerek kumandanlık 
nunda vilayet erkanı, kolordu vilaı\et, belediye ve cumlıuri-
kumandanı, karargah erKanı ve yet halk partisi dairelerini 
zabitanı, belediye reisi ve he- ziyaret ve bunu mütcakib hava 
yeti, cumhuriyet halk partisi kıtalarını ve tesisatını teftiş bu-
tarafından karşılanmıştır. yurmuşlar ve tayyare meydanında 

Şehir baştanbaşa donan- uçuşa hazır bulunan tayyare 
mıştı. Atatürk, sokakları dol- filolarının yanına giderek 
duran kesif bir halk tabaka- orada filolarımızın toplu ve 
sının coşkun tezahürleri ara- (Devamı 4 üncü sahifede) 

f } 

l --(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 _________ / 
Kara liste zarureti var 

iki gün evvel, Anadolu gazetesinde taşlar sütununda 
dikkate şayan bir yazı vardı. Almanya ile ticaret gapall 
bazı /irmalar, alivre satışlarda üzüm / iatlarını kırıyor
larmış. Anadolu, çok acı bir lisanla bunun memleket, 
müstahsil ve devlete vereceği zararları anlatıyordu. 

Fikrimizce, bu bahis üzerinde ara-sıra durmak, mey
danı boş bırakmamak lazım gelmekle beraber, bir kara 
liste usulü ihdas etmek le, en müessir tedbirler meya
nındadır. 

Vatana hiyanel edenleri güzellilik liste dediğimiz 

kara listenin bağrında gömdük. Fikrimizce, memleket ik
tisadigatına karşı ihanet gösterenlerin de isimleri, mat
buatta, Borsalarda, Ticaret mah/ellerinin salonlarında 
kara listelerle teşhir edilmelidir. Kendi men/ aati için 
Türk malına hiyanet eden, onu karıştıran, onun piyasa
daki mevkiini sarsan her insanın cezası bu olmalıdır. 
Böylelerinin ticaret alemindeki /irmaları, bizzat kendi 
ipleri kendilerine çektirilmek suretile boğulmalıdır. Bu
nun manevi tesirleri de elbette büyüktür, 

herkes, bu akıbeti düşünerek, tabiatile, kendi menfa
ati, memleketin, müstahsilin ve Türk malının ihtiyaçları 
ile ölçülü biçili şekilde tanzim edecektir. Bu, ağır bir 
tedbirdir amma, ne yapalım: 

Nush ile yola gelmiyeni etmeli tekdir 
Tekdir ile uslanmıyanın hakkı kötektir 

GÖKÇE. 

.. 



(Ulusal Birlik) __________ 1o~~y.;:;;;e;;,:.:;su..:.:;lh_h_u ~ 
M h k d t • Ahkamı şahs" eş ur a ın ayyarecı mahkemesinden~azaryeri 

•-•Fıkra: 
........ M ........... °""., • .......,.........,..._..........._k....__...__..._

1 
• .J şsizlik ve işçisizlik 

Molll·so' n aşkı 1 - lzmir fırı mevkiin aça iZi Almanya'dan bisiklete bi- - ----·-----n u hallesinin atpaz takdir edild 

nen aç bir Alman genci Is· londra tayyare meydanında do/aşan genç 2 sayılı evin ın liradır. 
kıymeti altı tn keçeciler içine.it 

Cinai Romn · Nakili KAAfl ORAL • t~n~ul'a .kadar geliyor. Ke~-
• - 142 - 1111 dısıne ış ara~k:n . tesa~uf kız; tayyareciliği öğrenmek için haya- 2 - lzmi54 sayılı aile evin~ 

21 ~da~.1 1aice göre takdir edr 
bugunku ıeti dokuzbin liradı~ 
len kıy~r Adı geçen aile evinill 

• • b J ettim. Duvarcı ıdı. Bır mud- tını fedaya hazır olduğunu söylii.yordu Tolbıyak hır ara aya at amış, det bahçemde çalıştı. Yaptı~, fngiltere - Kap Birbirlerıni beğenen iki mes-• 
k k 1 Duvarcı idi: Fakat yapa- f d "" P d d t t tayyare se erile unyaca tanı- Iekdaş! Şüphesiz ki birbirle-

Otelde benim odama gel
diği zaman biraz dikkatlice 
bakmış olsaydım, kendisini o 
anda tanıyabilecek imişim. iş
te, üç aydanberi hafiyelik hiz
metini terketmekliğimin tesiri 
görüldü. insanın zeka ve me
hareti, durdukça demir gibi 
paslanırmış. Herif, otelden çı
kar çıkmaz, bacaklarının eğ
riligi, omuzlarının intizamsız
lığı görüldü. 

Tolbiyak ve sahte Holç, biraz 
sonra birdenbire bir tuhafi
yeci dükkanının önünde dur
du ve arkadan gelenleri birer 
birer gözden geçirmeğe baş
ladı. Fakat kimseden şüphe
lenmemiş olmalı ki, birkaç 
dakika yoluna devam etmeğe 
başladı . 

ıye oş a açı a a mış ı cag" ı duvarı kağıd üstünde çizi- d 

nan ka ın ta.yYarcci Anny rine ısınacaklardı. Jim Avus-yordu. Yardımcı olarak yanı- M 11· • k d 3lnda166,168,170,17258• 
karşıaört dükkanın her birinin 
yıl~meti bin beşyüz liradır. 
kr 4 - lzmirin alipaşa cad• 

Dedi. Ve tekrar mırıldandı: 
- Acele ettin arkadaş 

acele! Seni uzaktan takib 
ettiğimden haberdar değilsin. 
Maahaza san'attan hiçbir şey 
anlamadığını, pek aptalca teb
dili kıyafet etmeğe kalkışman
dan belli etmiş oldun!. 

Piyedoş, f ngiliz hafiyesi 
Tolbiyak ve sahte Holç'u mü

temadiyen takibedi yordu. Holç, 
birdenbire bulvardan şosaya 
saptı ve adımlarını kısaltmağa 

başladı. Piyedoş kendi kendine: 
- Otelden çıkınca evine 

gitmiyeceğini tahmin etmiştim. 
Oturduğu Godo sokağı sağ 
tarahadır. Halbuki herif tuy
leri sarayı cihetine yol aldı. 
Zan edersem lngiliz madam 
Dizney'in evine de gitmek ni
yetinde değildir. Çünkü Hos
man Bulvarına doğru kırdı. 
Acaba nereye gidiyor? Herif 
beni epeyce yoracak galiba 1 
Hele takip edelim de .. 

Piyedoş, böylece mırıldan
dıktan sonra kaldırım taşlarını 
saymak fikrinde imiş gibi önü-

ne bakmağa başladı ve Holçun 

arkasından şoseyi bir baştan 
öbür başa kateti. 

Holç'a gelince, bulvarın 
nihayetinde yaya kaldırımın 

Piyedoş, bu sırada T olbi
yak' a hayli yaklaşmış bulunu
yordu. Fakat Tolbiyak'ı yakın
dan takip etmek istemediği 
için adımlarını biraz kısalttı. 
Sahte Holç'ta, Mayısın güne
şinden tahaffuz etmiş olmak 
için saçakların altından yav3ş 
yavaş yürümeğe başlamıştı. 

Birdenbire, Anten sokağına 
sapmak üzre adımlarını açtı. 
Piyedoş, bunu görünce, geride 
kalmış olmamak mülahazasile 
o da sür'atle yürümeğe baş
ladı. Biçare, takriben bir sa
attan beri çok mahirane bir 
surette çevirdiği manevraları 
hükümsüz bırakacak fena bir 
tesadüfe kurban gideceğinden 
haberdar değildi . 

Anten sokağından gelmekte 
olan bir araba, köşe başında 
Tolbiyak ile karşı karşıya ge
lince Tolbiyak arabanın boş 
olduğunu gördü ve hemen 
atladı . 

Piyedoş, bunu görür görmez 
kendi kendine : 

- Ah sefil ahi Beni fena 
halde vurdun. Şimdi burada 
başka araba yok ki, ben ne 
yapayım? Hakikaten şeytan 
bir adam mışf 

o ıson un ocası a bir turalya'da bir kızla. nişanlı na o taraflarda 70 kuruş ı 
tayyarecidir ·ve Ç<>k g üze bir idi. Nişanlısından ayrıldı. g ündelikle çalışan bizim k ı d K 
aş macera arı var ır. ısaea Anny' de tayyarecilikte daha amelelerden verdim. ı 1 
an ala ım: büyük muvaffakiyetler kazan-Genç Alman dik dik baktı. B d d" l 

1 un an ye ı sene evve rnagw a çalıştı. Bu suretle ara Eğri büğrü Türkçesi i e: L d ı ş 
H il ondra tayyare tney an arın- larında bir rekabet bile b; .J -- Yok amele.. ama b k 

da dolaşan ir ıza rast g~. 1 d A J .. k ,arını 
Dedi. · a ı. nny, im ın re orıb· b. linirdi. Bu genç kız tayyare- k l "b· . azan Çünkü işçi ya uzun ır ırmata ça ıştığı gı ı, f I 
çıraklık devresi geçirere , a On\lnla eraber 

1 

k cı"lerin ve onlardan birinin 11 b ' se er er 
yahut mektepten yetişir. değilse de tayyarelerin a§ıkı ya})ıyorlardı. 

Alman zayıftı. Bizim iri idi. Fa~t, bir "gün / k blu D~~va 
yarı köy delikanlısı olanca Onun bu merakını farke- macera'-lrnıdan }-.ıb ı tı ar. ıger 
kuvveti ile, kazmayı toprağa den bir tayyareci bir gün insanlar g·01 yerde yaşamak 
vurduğu vakit yer sarsılıyor- sordu: istediler. Lakin, o zaman an-
du. Lakin bir küçük çukurun - Tayyarcciliğe hevesiniz ladılar ki harekette bulunamı· 
açılması uzun sürüyordu. Al- mi var? yan iki kalp biribirinden ça-
man işçi hamalın elinden kaz- - 01 Tayyareciliği ögren- buk soğuyabilir. Bunun üzeri-
mayı aldı, bir eli ile ta u_ç mek için hayatımı veririm! ne tekrar karar verdiler: 
tarafı, öteki elile sapın gen- Pilot düşündü: Kıza tayya- Gene iki rakip gibi hava-
sini tuttu, Küçük darbelerle recilik öğretmek pek zor bir larda yeni seferlere çıkacak
vurmağa başladı: çukur daha şey değildi. lar ve bu suretle, birbirlerine 
çabuk açılıyordu! Bir sene sonra Anny tay- gıpta edecekleri için, sevişe-

İstanbul gazetelerinden bi- yareciliği öğrenmiş, uçuyordu. cekler! Anny Mollison bu ka-
rindeki münakaşaya işaret et- Çok geçmeden büyük mu- rarla ilk seferini yaptı. Şimdi 
mek istiyorum: "-Her taraf- vaffakiyctler kazandı ve bir Jim 'in yapacağı sefer bekleni-
ta işsizler var!,, feryadına biri gün Jim Mollison'la karşılaştı. yor. 
cevab veriyordu; .. _ Hayır, ~•-- .... ~----

her taraha işsizlik var!,, c;ukurovadaamele Geçenlerde bir köylü, bana 
müracaat etti. Belediyeden 

ücretle çöpçülük istiyordu. ye ı•htı·yar fazladır Bu köylünün tarlası varmış. , 
Gelmesinin sebebi ne oldu- • 

ğunu bilirmisiniz? Tarlada Çifte, iferhumma/ı bir f aa/iyet. gÖS-
çalışmak zormuş! d 

o da maaş arıyor! teriyorlar hasat devam e ıyor 
Yapabileceği tek hizmet k J •d • 

tarla sürmek, buğday ek- pamu aa eyı ır 
mektir. Yenişehir sokaklarında Adana, (Hususi muhabirimz- fiat düşüklüğü çiftçimizi ikin-
bu san'at işe yaramaz. Yarın ·· 1 d cı· derecede du""şündüren bir den): Çukurovamız . şu gun er e 
bu adam: I 1 ·· şeydir. - işsiz kaldım! Diye sız- yılın en hararet i ça ışına gun-

H b. Şimdi Adana çihçisini en tanırsa, doğru mu söylemiş !erini yaşıyor. emen ır ay- çok düşündüren ve korkutan 
olur? dan beri pamuk ve koza eki- I 

Fa-Tay şey amele mes'elesi, ame e 
• len tarlalarımız da otla mü- darlığıdır. 

cadele devam etmektedir. Bu Bu yıl mevsim çok yağışlı A 11• R 1 za mücadele iki haftadanberi 
geçmiş olduğundan çiftçimiz, olanca hızile · yürümektedir 

desinde kiraz hanı bitişiğind~ 
127 sayılı dükkanın kıymeti 
ikibin beşyiiz liradır. 

5 _ Eski bat pazarında 
bulunan 5 sayılı dükkanın kı)"' 
meti dörtyüz elli liradır. 

6 - Gene o yerde ve tl 
sayıda bulunan dükkanın kıy" 

meti dörtyüz liradır. . 
7 - lzmirin şadırvan canı• 

altında 9 sayılı dükkanın kıy· 

meti ikibin beşyüz liradır. 

8 - lzmirin çerçi oğlu ha· 
nında 10 sayılı mağazanıP 

kıymeti dokuzyüz elli liradır· 
Cezairli ölü lsmaile ait yu· 

karıda gösterilen ve ehli vu: 
kufça takdir edilen kıymetle~ 
yazılı sekiz parça gayrı 

menkul malları verese sayısın• 
göre taksimi kabil olmadığ~n· 
dan icra ve iflas kanuna gore 
tamamının İzmir ahkamı şah· 
siye mahkemesi tarafından sa· 
tılmasına ve satışın 1017 /9'36 
cuma günü saat 14 de olma· 
sına ve arttırılan para değe~ 

• • k . t" Ol 7 5 şiPI lerının ıyme ın 10 

bulursa arttıran üzerine bııa· 
kılır. Bulmazsa en çok arttır;;; 
nın kazandığı hak saklanm 
üzere belli olan günü koğalaİ 
yan onbeşinci . g~~ .~ani 27

4 7 /936 pazartesı gunu saat. 1 
de en çok arttırana verıI:r· 
Arttırmaya gelenlerin % 7 bu• 
çuk pey akçesini aynen vey• 
milli bir banka mektubile te" 
min etmesi lazımdır ve satıf 

peşin para iledir. Arttırın• 
· o ·· ""ddetle şartnamesı 2 gun mu 

üzerine çıktı ve Lape sokağı
nın köşesinden ileriye doğru 
yürümeğe başladı. Yüz metre 

kadar ilerledikten sonra saa
tını çıkardı ve baktı. Piyedoş 
bunu uzaktan seyrediyordu. 
Kendi kendine: 

Tolbiyak'ın binmiş olduğu 
kapalı kupa arabası, geriY,e 

4 

gitmek üzere yol kırdı. Hal
buki, arabanın hayvanları yo
lu kırıncaya kadar Piyedoş 
yerinden kımıldamamağa mec· 
bur idi. 

Çünkü , arabaya takarrüb 
etmek üzere hızlıca yürümeğe 
kalkışacak olsaydı, Tolbiyak, 

Mücellithanesi Çiftçimiz şimdi iki İş e ço 1 k tarlasını ekebilmek için pek 

meşguldür. az vakıt bnlmuş ve ekinler 

mahkeme koridoruna asılmış• 

tır. Herkese karşı açıktır. D~· 
ha fazla bilmek istiyenlerın 

167 numara ile mahkeme ka· 
. bU lemine baş vurmalara ve ış 

- Gecikmiş olmaktan kor

kuyor gibi görünüyor. Belki de 
şurada sıralanmış olan araba
lardan birine atlıyacak. Ben 
de hemen bir arabaya biner 
ve arkasını bırakmam. Bacak
larımda, evvelki kadar kuvvet 
kalmamış olduğundan, araba 
ile gitmek, işime daha iyi ge
lecek. 

Piyedoş aldanıyordu. Çün
kü müsyü Holç, araba tut
madıktan başka bulvardan da 

yolunu kırdı ve Lape sokağı

na doğru ilerlemeğe başladı. 
Piyedoş bunu görünce mırıl· 
dandı: 

- Git bakalım, git, Tüyle
ri civarında kestane ağaçları
nın altında gezinmek fikrinde 
bulunduğunu bana yuttura
mazsın. Sen, behemehal bir 
yere gideceksin ve ben de o 
yeri öğrenmeden senin arkanı 
takipten vaz geçmiyeceğim. 

Tolbiyak, yolda giderken 
birdenbire tevakkuf edecek 
olursa, kendisini görmesin 
diye Piyedoş, sokağın kena
nndan yavaşça ilerlemekte 
idi. Piyedoş, bu mülahaza
smda çok haldı çıktı. Zira 

arabanın penceresinden be

hemehal kendisini görecek ve 

mutlaka şiiphelenecekti. Bi

naenaleyh, biçare Piyedoş, 

bir iki saniye kadar gözferi, 

otellerin levhalarına matuf 

olduğu halde kulakları da ki

rişte bulunuyor, uzaktan gel
mesi muhtemel bir arabanın 
gürültüsünü bekliyordu. Ey·/ 
vah ki, bu sokakta Tolbiyakın 
bindiği arabadan başka hiçbir 
nakil vasıtasında eser yoktu. 

Bu sırada Tolbiyak'ın bit
miş olduğu araba, yol kırıp 
(Borsa) meydanına doğru yü· 
rümeğe başlamış bulunuyordu. 

Piyedoş için Tolbiyak'ı mu· 
vaffakiyetle takibedebilmek 
ümidi, yalnız bir tesadüfü 
fevkalde üzerine aşağıdan ve 
yahud yukarıdan bir boş 
araba gelmesine inhisar et
mişti. Fakat yalnız kuru bir 
ümitle muvaffakiyet husulü 
mümkün olmadığından, biçare 
Piyedoş, olanca metanetıni 
dişine alıp yaya olarak ara
bayı takip etmeğe karar ver
di ki, böyle bir harekete, kim
senin cesaret edemiyeceği 
aşikardı. 

( Arkası var ) 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

t - Pamuk ve koza otla- yer yüzüne çıktıktan sonra da 
rile mücadele. 

d · t"f ve gayri menkuller ~ . ın .1 a 
irtifak vesaire gıbı hır hak 
iddiasında bulunanlar bu mü~· 
det zarfında vesikalarile hır: 
likte gelip itiraz etmed.i~l~i1 
takdirde hakları tapu sıcılıle 
malum olmıyanların paranın 

taksiminden hariç bırakılacak· 
]arı ilan olunur. __,,. 

Göztcpede tramvay caddesine 
yakın v~ elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

2 - Meydana gelen hu

bubat biçme, çekme va piya· 

saya çıkarma: Onbeş günden

beri artık buğday ve arpa 
pazarda satılmakta ve bu 
piyasaya çıkarış ve satış gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. 

ilk günlerde kilosu 5-5,25 
den satılan yeni yıl mahsulü 
buğdaylarımızın fiatı son gün
lerde hemen birdenbire3-3,50 
kuruşa düşmüş bulunuyor. Bu 

• .ı s • Telefon r31;s2nTayyare ıneması 3ıs1 
Bu hafta iki büyük film birden 
1- Böyle kız unutulur mu 
Bitmemiş Senf ani filminin dahi rejisörü 
(Villi Först)ün bizzat temsil ettiği operet 

2 - Esrarengiz Hane 
Dünyaca meşhur şaheser film 

Ayrıca: Miki canlı karika~örle! 
l --. 16-19 30 Esrarengiz hane, 17,30 Seans saat erı:21,15' Böyle bir kız unutulur mu' 

bir kız' unutulur mu? Filmi saat 14 

kesilmiyen devamlı yağmurlar
dan ot işi geriye vurmuştur. 

Filhakika mevsiminde kom· 
şu yerlerden binlerce amele 
gelmiştir. Fakat devamlı yağ-

murlardan dolayı tarlada ça· 

lışmak imkanını bulamamış

lardır. Tnbii fakir olan bu 
amele - esasen kesesinde pa· 
rası olmadığından - günlerce 
boş duramazdı. Nihayet bun-

lar grup grup geldikleri yer 
lere dönmek mecburiyetinde 
kaldılar. İşsizlik yüzünden) 
(Devamı 4 üncü sahifede 

fzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Lira J(. Satış sıra no . 

335 Göztepe tramvaz c. 675 eski 791 taj no.lu 134,50 
300 

oO 
metre m. arsa 

310 Karataş dokuz eylül s. 16,16/2 no.lu 215 metre 
107 

50 
m. arsa 

311 Reşadiye m. reşadiye s. 18 taj no.lu 197,25 
59 

tO 
metre m. arsa 

312 Karantina demir s.28 kapu 821 ada 5 parselde 224 
179 

20 
metre m. arsa 

321 Karşıyaka osmanzade inkişaf s. 7 eski 11.28.37 
43 9

5 
no.lu arsalardan müfrez 146, 50 metre m. arsa lOl oO 

322 " il " 252,50 " " " 62 70 
324 " " " 209 " " " 94 oO 
325 il .. .. 235,50 " " .. 75 30 
326 " " " 251 " " .. 51 90 
327 " " " 173 ,. " il 55 so 
328 " " " 185 " " " 71 25 
329 " " " 237 ,50 " " '.' .. ek 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ıle ode~~Bı' 
üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. l.h~lesı Iik 
6/936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcıların mıllı em 

··d·· · t" ·· tla ı 14S7 mu urıye me muracaa r . 

• 
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İ I 1 Fra e i Sper---:.-N-. -v-.-----

ntKAYE Dar ı mese.E:i::i. ~:::m co apu Acen- W. F. H. Van 
Bu günlerde Filistin' de kan ründü. HavJıyarak tüccar, ha· ası 

gövdeyi götürliyor; Arapların !is Alman Von der Golçere 
ld d J ROY ALE NEERLANDAJS ayranı mı kabarmış, yoksa sa ır ı ar. 
V d G l k b l KUMPANYASI Araplara bol paralar verile· on rr o çer aç; u -

d w b' k <l b" d 1 "HERMES,, vapuru 31 Ma-rek hamiyet damarları mı ha- ugu ır ·apı an ır eve a -
d O 1 b 1 k b h yısta beklennıekte olup )'Ü· rekete getir"ılmiş bilmiyorum, ı. rat n aygın ı u ran- k 

·iinü tahliyeden sonra BUR-bir şeyler olmuş ve Yahudi- ları geçirdi. G 
AS, VARNA ve KôSTEN-lerc saldırınışlar! (Yahudi mu· Kendine geldiği zaman oğ- CE 

limanlarına hareket ede-hacereti durmadan kılıçları- lu: cektir. 
nıızı kınlarına koymıyacağızl) - Baba .. Neye böyle kaç- "ORESTES,, vapuru 31 
diyorlar. tın? Ve korktun? Bana hav· M b 

ayısta eklenmekte olup 
Yahudiler de boş duruyor- Iayan köpekler ısırmaz diyor- yükünü tahliyeden sonra 

lar mı?. Onlar da çalışıyor- dun ya. Diye sordu. 6-6-936 da ANVERS, ROT-
iar, ve bir Alman gazetesin- Von Der Golçer başını sal- TERDAM, AMSTERDAM ve 
de okuduğum şu hikaye de lıyarak: HAMBURG limanları ıçın 
Yahudilerin çalıştıklarına bir - Oğlum. Darbı meselin yük alacaktır. 
delidir: hükmünü sen ve ben biliyo- "HERMES,, vapuru 15-6-36 

* ** ruz. Fakat köpeklerin bunu da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
Almanya'da nasılsa kalmış bildikleri ne ile malum? ya ROTTERDAM, AMSTER-

bir Yahudi ailesi vardır: onlar, havlıyan köpeklerin DAM ve HAMBURG limanları 
Vonder Golçer gibi tam bir ısırmakla mükellef olduklarına için yük alacaktır. 
Alman ismine malik olmakla kani ise, halim ne olurdu. SVENSKA ORIENT LINIEN 
beraber, bir gün gelip, sair Dedi "VIKINGLAND,, motörü 
Alman Yahudileri gibi Alman- Vedi Fikret 28-8-36 da ROTTERDAM, 
ya'dan tardedileceğine emin k •• HAMBURG, BRMEN (doğru) 
olduğu için, bir oğlunu kendi motor COPENHAGE, DANTZIG, 
ticarethanesinin mümessili GDYNIA, GOTEBURG OS-

12 beygir kuvvetinde Dizel LO IS olarak Londra'ya gönderdi. ve KHNDINAVYA 
Bu suretle büyükçe olan ser- markalı az kullanılmış bir mo- limanları için yiik alacaktır. 
nıayesinin bir kısmını da em- tör satılıktır. Taliplerin idare- " NORDLAND ,, motörü 
niyet altına almış oldu fakat hanemize müracaatları ilan 15-6-36 da gelip ROTTER-
bir oğlu daha vardır. Ne- olunur. DAM, HAMBURG BREMEN, 
dense bu oğlan da ticaret ka- oe COPENHAGE, DANTZIG, 
biliyeti azdır. Aile doktoru- Ve ŞU GOTEBURG, OSLO ve IS-
nun a_rkadan söylediklerine r A L ·m·te KANDINAVY A limanları için 
bu delıkanlı saf semitik kana 1 e as yük alacaktır. 
malik de~ildir; birazda başka Va Ur acentas " BIRKALAND ,, motörü 
kanlarla ırtibatı var gibi gö- 29 6-936 da gelip ROTTER-
rünmektedir. Fakat nemize Cendeli Han Birinci kor- DAM, HAMBURG, BREMEN, 
lazım? Biz Hitler gibi saf bir don. Tel. 2443 COPENHAGE, DANTZlG, 
Ccrman ırkına henüz inanmış Not: Vurut tarihleri ve va- GDYNIA. GOTEBURG, OS-
addedilemeyiz! purların isimleri iizerine deği- LO ve ISKANDINAVYA li-

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINE 
"SAMOS,, vapuru 10 hazi

randa beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"MANiSA,, vapuru 10 ha
randa beklenmekte ve 13 ha
zirana kadar ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanlarına 
yük alacaktır. 

"TINOS,, vapuru elyevm 
limanımızda olup ANVERS, 
ve HAMBURG limanlarından 
yük boşaltıyor. 

"MACEDONIA,, vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 
AMERiKAN EXPORT THE 

EXPORT STEAMSHIP 
CORPOATION 

NEVYORK 
"EXAMINE:,, vapuru 21 

haziranda beklenmekte olup 
NEVYORK için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTO,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALATZ, 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

Pamu ,ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- 1 
catına faiktır. 

e Oo 2 e 3067 

aş 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

f 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Birinci Kordonda 186 nunıarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

Hitler'in sadık tebaası, Al- şikliklrrden mesuliyet kabul manlnrı için yük alacaktır. 
man olmakla müftehir Vonder edilmez. SERViCE MARITIM 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (D. S. A-S ~m!i:Cll!2E~mm!ml'!ES!Z2?li::m:!Rmr::l!&Ea~ma ... ._, 

Golçer, bu oğlunun Londra- THE ELLERMAN LINES LTD. ROUMAIN 
dan ziyade Filistin'de İş gö- " GRODNO ,, vapuru 10 " ALBA-JULYA " vapuru 

ğ. · kd 7-6-36 da gelip 8-6-36 tari-rece mı ta ir etti ve şu sıra· haziranda LONDRA, HUL ve 
d T l hinde PiRE, MALTA ve BAR-a e -Avive gitmesine karar ANVERS'tcn gelip )'Ük çıka-
verdi . SELONE hareket edecektir. 
Ô racaktır ve 25 haziranda avdet Yolcu ve yük kabul eder. 

yle ya .. Yeni nesil Yahudi edip LONDRA, HUL için Handaki hareket tarihlerile 
evlatları, para, faiz işlerinden yük alacaktır. navlonlardaki değişikliklerden 
zi{ade harp ve darp adamı "MARDINfAN,, vapuru 20 acente mesuliyet kabul etmez. 
o acaklardır. Arapların karşı- 1 haziranda LIVERPOOL ve Fazla tafsilat için ikinci Kor-
sında birazda yumruk tcfev- SWENSEA'dan yük çıkara- donda Tahmil ve Tahliye 
vuku veya müsavatı lazım! 'caktır. şirketi ~inası arkasında FRA-

Vonder Golçer, bu kararı "DRAGO,, vapuru Temmuz TELLi SPERCO vapur acen· 
verirken kendi kendine: iptidasında EONDRA, HUL tasına müracaat edilmesi rica 

- ~h .. Dünya hali bu! bir I 
eı· · d F 1 ve ANVERS'Ln gelip yük o unur. ımız e i istin de, hazreti Telefon: 2004-2005-2663 
Davud ve Süleyman'ın muba- çıkaracaktır. a:ı11mmıı11~----••--•• 
rck topraklarında olsun. Oğ- " LESBlAN " vapuru 10 1 Doktor 
l b d 'd b Temmuzda LIVERPOOL ve umuzun irisiLon ra a an- 1 
kalar da, birisi de Filistinde SWENSEA'dan gelip yük çı· AJı• AgaAh 
k h karacaktır. a ramanlıkta, Ben de.. Za-
manın müsaadesi nisbetindc DEUTSCHE LEVANTE-LINIE Çocuk Hastalıkları 
Alrnanya'da para slingerliğin- "SOFIA,, vapuru Haziranın ' mütehassısı 
d d D d sonunde HAMBURG, BRE- 1 e evam ederiz. e i. kinci Beyler Sokağı No. 68 

Almanya hükumeti, ne ka- ~.EN ve ANVERS'ten gelip Telefon 3452 
d_~r sadık görünürse görün- yuk çıkaracaktır. m 
sun, ne kadar büyük hima- 9111111111111 mıııı111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııı ıııııııııııı:w~ 
~eye mazhar olursa oJsun bir = T k LJ K _ 

ahudinin kendi kendisine = ~ ür .rıava urumu 
~~?aceretine kat'iyyen müş- - eu··yu··k Pı·yangosu -
ulat göstermez. Hitler'in = -

~•dık tebaası Vonder Golçer = 21 inci tertib biletleri satılıyor_.-
e oğlunun pasaportunu ko· 

~zca elde etti ve oğli(e bir- ~2ci keşide11haziran936dadır -
i~i~e ~a~burg'a kadarhteşyi ~Büyük ikramiye 30,000 lira mükafat
d .. gıttı ve oğlu ile rı tıma = . = 

SPANKELINAJEN) 
OSLO 

"SAN ANDERS" motörii 
19 haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HYFA, DIEP
PE ve NORVÇ Jimanları için 
yük kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarifeleri 
hakkında bir taahhiide giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, tclcfoon 
No. 2007 - 2008 

BAŞDURAK 

a t 

J ~~ız taze ~~z ve uc~~~v~:~~t 1 

/ çeşitleri satar. 1 

·~§§~-~-==-=--=-=-=-=-= .. -==·::=:· -==:.::·-~-· 1 

ogru ilerlerken: §20,000 lıradır.Ayrıca 15,000, 12,000= 
y - Oğlum, iyice bil ki dün- §ve J O 000 liralık büyük ikramiyeler= Af'fl: At_ 
ada en büyiik meziyet cesa- =: ' = i' 

tettı' =_ı d = " 
i . r. Cesaret hemen her ::ae var ır · :: _ _ _ ~-·~ 

~~,;~tın anahtarıdır. Kuru ~Biletler hükıimet Önündeki di-~ , 11 · 
be ulere pabuç bırakmazsan = .. / ''k . . J b ·ı' ,. = ~ tv n n 119 n n , ~ ıu ı· 8~~:n her işinde muvaffakiyet ~rektor U gzşesınae Ve lı Umum~ . / ~ 1UJ U llJ j(. ~ ı 
Yıı~ kö;:tr· ,~;;:~ad;;1e~~v1ı- ~bayilerde satılır ~ ı L,.,,/ ---

1 
av k:di. ,.:a~. bu su ada iki ~:i ~111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllJllllllllllllllflllllllllll~ J ·: · ( Z, i ro. Of~ - J~ .c.:__:_ '°'' 1 ..., Pegı koşe başından go· -~/fRJ 

Pi( • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri rJ en a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



(Ulusal Birlik -Sardanapol'un 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

Uluslar sosyetesi asamblesi ile kon
seyi bu ay içinde toplanacaklardır 

itikatlar Macerası 
- Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 26 -

M. Benes, Her devletin, Ayın otuzunda murahhaslarını 
Cenevreye göndermiş bulunması lüzumunu bildirdi 

Cenevre 10 (Radyo)- Lord Eden, Uluslar sosyelesi kon
seyinin, bu ayın 26 mcı günü toplanacağını reis sıfatile bütün 
aliikadar devletlere bildirmiştir. 

bir telgraf göndermiş ve asamblenin Haziranın otuzunda top

lantıya davet edildiğini bildirerek, ogün her devletin kendi 

murahhaslarını Cenevre'ye göndermiş bulunması lazımgeldiğini Son gelen haberlere göre, Çekoslovakya reisicumhuru M. 
Benes te Uluslar sosyetesine dahil bulunan bütün devletlere bildirmiştir. ........ 
Atatürk, icra vekilleri hey Habsburglar tahta dö-
etine riyaset buyurdular necekler 'mi? 
( Baştarafı T inci sahifede) racaklardır. ~ Paris, 10 (A.A) - Ôvr gazetesi, Mussolini ile Şuşning'in 
münferid uçuşlarını görmüş- Ankara, g (Hususi mu- son hörüşmelerinde Habsburg hanedanının 26 veya 30 Hazi-
lerdir. Atatürk, burada müşa- habirimizden) _ Atatürk randa tekrar Avuslurya tahtını işgal etmelerine karar verıniş-
hede buyurdukları intizam ve Bursa'dan buraya gelmiş !erdir. Bu tarihlerde Milletler cemiyeti assamblesi ve konseyi 

ltalya'yı memnun etmiyeccği bir takım kararlar verecekler, yüksek tekamülden dolayı ve istasyonda Başbakan 
bunun üzerine ltalya da Cemiyetten çekilecek, ve Macaristan'ı 

kıymetli havacılarımızı tebrik ile vekiller, saylavlar ve peşinden sürükliyecektir. 
ve takdirlerini beyan buyur- kalabalık halk tarafından 
muşlar ve kumandanlık def- karşılanmıştır. Halk, Ata- /ta/ya kabinesinde değısikf ikf er 
terine şu cümleyi yazmışlar- turk'Un Ankara'ya dönU- Roma, 10 (Radyo) - İtalya kabinerinde bazı değişiklikler 
dır. " Çok sevindim gördükte- şünü yüksek tezahüratla olmuştur, Yeni tebeddülata göre. Mussolininin damadı Kont 
rimden,, Reisicumhur Atatürk karşılamıştır. Çiyano, hariciye nezaretine, Dino Alifiycri matbuat ve pro-
saat 2 de istasyona avdetle paganda nezaretine, Aleksadro Lesuna miistemlekat nezare-
ayni heyetlerin ve Türk uç.- Rekolte hakkında tine ve Fercçyolantini sanayi ve mesai nezaretine geçmişler
ınanlarının tazimkar tezahüratı T etki katta buluna- dir. istifa eden sinyor (Suviç)in yerine, ltalAa'nın Varşova 
arasında Ankara'ya hareket sefiri Jozepe Pastiyanini tayin edilmiştir, 
b 1 d cak hey'et '/zmir- Mussolini, Suviçi büyük bir memuriyete tayin cdecekmi~. 
uyurmuş ar ır. 

Eskişehir, 9 (A.A) - Ha- den hareket etti Necaşi ziyuf eti kabul etti 
ziranın 7 inci günü lstanbul Bağ ve incir mıntakalarında Londra 10 (Radyo) - Burada bulunan Habeş imparatoru 
Yeşilköy tayyare meydanından gezerek yeni sene rekoltelerini Milletler cemiyeti müzaharct birliğinin perşembt• giinii kendi 
uç.arak Bursa'ya gelmiş olan tesbit edecek olan Türkofis, şerefine vereceği ziyafeti kabul etmiştir. 
kadın tayyarecımız bayan borsa ve ticaret odası şefle· ~ ..... ·•~-------
Sabiha Gökçen bugün saat rinden mürekkep heyet, dün Borsada bir toplantı oldu 
8,45te gece Bursa'dan tayyare otomobille Kemalpaşa havali-
ile uç.arak 55 dakikada Eski- sine gitmiştir. Oradaki bağcı-
şehire konmuştur. Spor tay- larla temas ederek üzüm mah-
yareciliğini ikmal etmek üzere sulü vaziyetini tedkik ettikten 
bulunan bayan Gökçen, Eski- sonra Turgutlu, Salihli, Mani-
şehir tayyare okulunda men- sa ve Alaşehir'e kadar gide-
sup olduğu blok dahilinde cek, bütün bu havalideki üzüm 
askeri tayyareciliğe başlamak doğu~unu gözden geçirecektir. 
üzere kalmıştır. Heyet Kırkağaç ve Akhisar 

Ankara 9 (A.A) - Reisi- havalisini de gezip lzmir'e dö-
cumhur saat 19,45 te Anka- necek ve ondan sonra Çeşme, 
raya teşrif ~etmişler ve refa- Urla, Buca, Seydiköy, Tor-
katlerinde başvekil lnönü ol- balı, Tire, Bayındır ve Ôde-

duğu halde doğruca hariciye miş'te tedkikler yapılacaktı~. 

konağına giderek orada top- Üzüm rekoltesi tesbit olun-

lanan icra vekilleri hey' etine duktan sonra incir rekoltesinin 
riyaset buyurmuşlardır. Ka- tesbiti için Aydın ve Denizli 

mutay başkanı Renda ile gc- havalisinc gid!ecektir. 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Berlin Türk ticaret mümessili 
Avni Sakınan, dün borsada 
lzmir' deki üzüm ihracat tacir
~erile bir toplantı yapmış ye 
bu toplantıda ihracatçıların, 
üzüm istihsal edildikten sonra 
dış piyasalara yapacakları sa
tışlar için şimdiden fiat tesbit 
etmeleri üzerinde görüşülmüş
tür. Avni Sakman, ihracatçı
ların birbirinden daha düşkün 
fiatlerle ofertoda bulunmala-

dirmişlerdir. 

Neticede avrupa'da uzum 
korumunun satın aldığı ve 
alacağı üzümlere mahreçler 
bulmak ve satış teşkilatı vü
cuda getirmek için tetkikler 
yapmakta olan ve şimdi An
kara 'ya dönmüş olduğu söy-
lenen Üzüm kurumu Müdürü 
lsmail Hakkı Veral'ın şehri-
mize dönmesinden sonra top
lantı yapılarak hazır üzüm 
satışları için Hatların tesbit 
edi~.mesi kararlaştırılmıştır. 

Üzüm kurumu müdürünün, 
Avrupa'da Üzümlerimize yeni 
birçok mahreçler bulduğu söy
lenmektedir. Müdür, şehrimize 
gelince ihracatçılar toplanarak 
fiat tesbiti meselesini görüşe-
ceklerdir. 

Hemen kucaklaştık. Yemek 
odasına geçmiş idik. 

Madlen: - Hala bir kurd 
kadar acıktım. Bu sabah az 
bir şey yedik. Başka birşey 
yemedik. Hele biraz yiyecek 
getirt. Yemek gelinceye kadar 
sana bu güzel elbiseleri nasıl 
bulduğumuzu anlatacağım. 

Yolda gelirken, postahanenin 
önünden geçiyorduk. Babama 
senin imzanla bir telgraf 
çektik. Bu telgrafa jülyet im
zası attığımıza bakma. Halbu-
ki senin adın Suzan! Dedı. 

Madam Jülyet içini çekti. 
Erkekler hayret ve endişe 
içinde madamı dinliyorlardı. 

Madam söze tekrar başladı: 
- Müteessir olmakla bera

ber, vaziyeti bozmadım; ve 
kızlara kahvaltı hazırlaması 

Maryan,a emrettim. Sakin 
görünmeğe çalışarak: 

"- Haydi bakalım anlatı

nız!,, 

Dedim. Büyük kızın, Mad
len 'in bana anlattıkları dima
ğımda tamamen halledilmiş 

durmaktadır. 

"Dinleyiniz; Madlen dedi ki: 

- Halacığım, dun öğleyin 
babam bize yemekte de: Bi
lirsiniz ki halanız Jülye'nin 
bir ismi de Suzan'dır. Fakat 
siz bunu halanızdan duyma
dığınız gibi benden de hiç 
duymadınız, değilmi? Hala
nızın her sene, onbeş yaşına 

kadar 11 ağustosta Sen Suzan 
günü seneidevriye bayramını 

yapardık. Fakat vaftiz anası 
olan Jülyen, birdenbire Sen 
Jülyen günü, yani 22 mayısta 
yıldönümü merasımını yap
mak lüzumunda israr etti. 
Bundan sonra halanızın yıl

dönümünü 22 mayısta yap
mağa başladık ve adı da Jül
yen oldu. 

Hala Madam Jülyen, Mad
len'in ifadesini nakle devam 
etti: 

nel kurmay başkanı Mareşal Çukurova'da amele. 
Çakmak ta bu içtimada hazır ya fazla ihtiyac, var 
bulunmuşlardır. 

Bursa, 8 (A.A) _ Ata- ( Baştara/ı 2 inci sahifede) 

rının üzüm satışlarımız üze
rinde yaptığı çirkin, memleket 
ve müstahsil aleyhine olan 
tesirlerini anlatmış, bir çok 
zamanlar alıcıların siparişle
rinin kesilmesine amil olan 
bu hareketin bundan sonra 
tekrar edilmemesini söyliyerek 
satış fiatleri , üzerinde asgari 
ve azami fiat tesbit olunma-tUrk Mudanya yolu ile dönen amele gruplarını çok 

·· d' k sını istemiştir, 
Şehrimizden ayrıldılar. gor ü ·. 

' Müslüman 

'' - Babam sözüne şu su
retle devam etti: "Halanızın 

bu suretle isim değiştirmesin
den memnun değilim; fakat 
ne yapalım. Şimdi kızlarım 
siz beni dinleyiniz: Ben biraz 
yorgun bulunuyorum. Un fab
rikasında işler azalmıştır; be
lediye işleri de yaz için aşağı 
yukarı bitmiştir. Bunun için 

"\ Pornişeye hep birlik gidebile
cegımızı tahmin ediyorum. 
Yalnız halanıza bir sürpriz Olmıyanlar 

Askere Çağırılıyor Haydarpaşa üzerinden Fakat havalar durupta tar-
Ankara'ya hareket buyu- lada ot mücadelesi başlayınca ___ ........ _, __ 
Muhtel itim iz 

1 -1 berabere kaldı 
Dün lstanbul muhteliti ile 

karşılaşan muhtelit takımımız 

1-1 beraber vaziyette iken, 
sakatlanan oyuncunun yerine 
başkasını oynatmak istediği
mizden hakem oyunu tatil et
miştir. 

Ankara takımı da Först Vi
yana'ya 4-0 yenilmiştir. __ ,. ......... __ _ 
Ş. Behmen geldi 
Dost Yugoslavya'nın devlet 

nazırı Şevki Behmen ve refi
kası dün akşam şehrimize gel
miş, istasyonda merasimle kar
şılanmıştır. Şevki Behmen ya
rın Cumhuriyet vapuru ile ls
tanbul' a gidecektir. 

her sene Adana çiftçisinin az 
çok maruz kaldığı (amele dar
lığı) birdenbire kendisini gös
termiştir. 

Bu suretle iki haftadanbcri 
amele haftalıkları aldı yürüdü. 

Çiftçimiz bu dar vaziyet kar
şısında zaruri olarak amelenin 
istediği yüksek haftalıkları 
vermeğe razı oluyor. Tabii 
bu zaraki ücret veriş, onu 
çok sıkıntılı vaziyete sokmak
tadır. 

Şimdi çiftçi ot fazlalığı ola
rak 5-6 lira vermektedir ki 
geçmiş iyf yıllarda dahi bu 
yüksek ücret görülmemişti. 

Çiftçimiz meydandaki pa
muk ve kozasını ota boğmak 
istemediğinden ne olursa ol
sun fedakarlık yapmak mec
buriyeti altındadır. 

Bu suretle tesbit olunacak 
fiatler üzeı·inden dış piyasa
lara yapılacak teklifler karşı
sında alıcıların emniyetle iş 

görecekleri ve siparişlerini 

diledikleri kadar yapmaktan 
çekinmiyecekleri, fiatin düş-
mesini beklemiyecekleri için 
böyle bir hareketin memleket 

istihsaHitı üzerinde yapacağı 
iyi tesirlerden bahsetmiş, bu 
takdirde son zamanda bazı 

küçük ihracat ev !erinin, alivre 
üzüm satışları fiatlerini düşür
meleri gibi hareketlerin onune 
de geçilmiş olacağını söyle
miştir. 

İhracatçılarımız bu noktai 
nazarı kabule mütemayil gö
rünmüşlerse de derhal fiat 
tcsbitini muvafık bulmamışlar
dır. Bunun için görüşme uzun 
sürmüş, Avni Sakman'dan 
sonra birçok ihracat tacirleri 
söz alarak mutalealarını bil-

---···---
lzmir askerlik şubesinden: 

Şimdiye kadar askere ça
çırılmamış ve yahut hangi 
bir sebeple geriye kalmış ve 
yahut çağırıldığı halde gel
miyerek bakayada kalmış 316 
doğumundan 327 dahil do
ğumuna kadar gayri müslim 
yerli ve yabancı erat 15 ha
ziran 936 günü tertip edil
dikleri yerlere sevk edile
ceklerinden tayin edilen gün
de şubede bulunmaları gel-

. mediklcri takdirde haklarında 
askerlik kanununun 89 uncu 
maddesini tadil eden 2850 
sayılı kanun hükmüne göre 
cezalandırılacakları ve bedel 
vereceklerin nihayet 14 hazi
ran 936 günü akşamına ka
dar bedellerini vermeleri ilan 

yapalım. 

Yarın 11 Ağustostur, yani 
Sen süzan günü! Siz bu ak
şam Pornişeye gidersiniz. Da
ha doğrusu evvela Bole uğ
rarsınız. Gazete okudum, si
zin Paris'teki terziniz, burada 
bu senenin en yenı plaj mo
dellerini teşhir ediyor. Buraya 
uğrar, yeni tuvaletleri giyer 
bu suretle halanıza gidersiniz 
nasıl? olur değil mi? 

İşte halacığım bu süpriz bu 
suretle hazırlanmıştır. Madam 
Juliyet biraz durdu ve derin 

bir nefes aldı. Sonra tekrar 
sözüne başladı. 

- işte.. Madlen 'in bana 
, sürpriz hakkındaki izahatı! 

Dedi. Eğer Madlen yalnız 
olsaydı, bu sözleri sade kendi 
hesabına söyleseydi, kız için 
diyecektim. Jakat Lüsi'de 

olunur. ayni kanaatte! Her ikisi de 
\.. __________ ./ emsalsiz bir sevinç içinde-

dirler. " Ne güzel elbiseler 
aldık!,, Diyorlardı. 

M. Font Romen: 
- Aldıkları elbiseler ne 

oldu? Diye sordu. 
- Almışlar. Y cğenlerimi 

uyuttuktan sonra Bole kendim 
gittim. Kızların anlattıkları 
gibi, oraya bizim terzinin ser
gisine otomobille gitmişler. 
Kendilerini iyi tanıdıkları içiıı 
istediklerini ·de vermişler. 

- Hepsi bu kadar mı?. 
- Evet... Eşyanın hepsi ve 

bavullarile hepsi yepyeni hepsi 
de en lüks eşyadır! 

- Pekala! Bu sabah uyu
duklarında saat takriben on 
idi, değilmi? 

- Evet. 
- Bundan sonra ne yap-

tılar? 

- Haıa uyuyorlar. Buraya 
gelirken daireyi adam-akıllı 
kilitledim. Maryana' da tembih 
ettim. Uyanırlarsa ben ge
linceye kadar onları avutma· 
malarını emrettim. Ve beni 
telefonla haberdar etmelerini 
de ilave ettim. Şu ane kadar 
telefon etmediklerine göre, 
kızlar henüz uyanmış değil
lerdir. 

"Şimdi üçünüzden soruyo
rum. Bunlar ne demektir? 

Madlenin bana yazdığı ilk 
haber tabiatile doğru mudur. 
Maksim siz de bana bunları 
yazdınız, değil mi? 

Myksim: 
- Bunlar en sarih birer 

hakikattırl Dedi. 
- Şu halde, mütecavizler 

kızları serbest bıraktılar, de
mektir! Fakat Madlen ile Lu
si 'nin bana geliş tarzı bir 
garibe değil midir? Kızların 
aklına bu suretle bir sürpriz 
yapmak nereden nereden esti'? 
Sonra, kızları kaçıran ya· 
hancı benim Süzan is
mimi nereden bilir?. Sonra .. 
Kızları düne, 1 O Ağustosa 

kadar nerede bulundurdular, 
kızlardan bu müddet: içinde 
ne istediler?. Bundan maksat? 
Hedef?. 

"Kızların hiçbirşeyden ha
berleri olmadığı muhakkaktır. 
Her ikisi de doğrudan doğ
ruya bana geldiklerine emin 
dirler. Kızların dimaği vaziye
tinde her halde bir değişiklik 
olsa gerek?. 

Şu haıde ?. 
M. Font Romen: 
- Şu halde, Joliyetl Dedi. 

Dostumuz Royer'in hakkı var
dır. İki kızım, senin iki sihir
bazların oyuncağt olmuş de
mektir. 

Madam Joliyet birdenbire 
sap sarı kesildi. Ve: 

( Arkası var ) 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
H. mahkemesinden: 

lzmirde eşrefpaşa kaptani 
zade sokağında 20 no.lu evde 
oturan basan kızı hasibenin 
yanında bulunan küçük kar
deşi 7 yaşında yusuf un ana 
ve babası ölmüş olduğundan 
kimsesiz kalan ve yaşı küçük 
olması itibarile muhtaç ve~a
yet bulunduğu anla~ılan küçük 
yusufa ana ve babasından 
irsen intikal eden emval hak-
kında lazımgelen muameleyi 
takip etmek üzere baba bir 
kız kardeşi hasibenin vasi 
nasp ve tayinine karar veril· 
miş olduğu ilan olunur. 


