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Habeşistan' da 
Gafla ve Amhara'da ka
rışıklıklar vukua geldiği 
haber veriliyor. 
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ita ya u 
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s ar sosyetesiııden çeliileceli 
Uzak-Şarkta muhasemat 
başlamak üzere bulunuyor 
Çin alebesi, Japon 

Japonlar aleyhine 
onsoloshanesi önünde 
nümayişler~yapmışlar 

Japon'lann askeri sevkiyatı 
ehemmiyet ve sür'atle devam 
eylemektedir. Muhasamatın 

'I ba~lamak üzre bulunduğu söy
leniyor. 

Japon topçuları 

Nankin 11 (Radyo):- Yüz
lerce Çin talebesi, Japon kon
soloshanesi önünde hasmane 
nünıayişlcr yapmışlardır. Ja
ponya Hariciye Nezareti, Nan
kin hükumetine verdiği bir 
notada bu hadiseyi protesto 
etmiştir. 

Paris 11 (Radyo) - Çin'in 

Otan hükumeti örfi idare iian 

etmiştir . 
Paris 11 (Radyo)- Kanton 

orduları, Nodon şehrine doğru 

ilerliyerek, Sin Çao kasabasını 
işgal etmişlerdir. 

Nankin hükumeti, ordularını 

Müzede tetkikat 

geri çekmekle ve Kanlon ku
vctlerile muhasamatı kabul 
etmemektedir . 

Vaziyet, Çinde çok tehlike
lidir. __ ........... __ 
Yaş üzüm 
ihracatı 

lzmir ve civarı Yaş meyve 
ve sebzeciler Satış Koopcra 
tifinin bu sene dış memleket
lere yaş Üzüm ihraç etmek 

için hazırlık yaptığını yazmış

tık. Bu hazırlıklar hakkında 

lktisad Vekaletine malumat 

vermek ve bazı teşebbiislerde 
bulunmak üzere Ankara'ya 
gitmiş olan Satı~ Kooperatifi 
Müdürü Nazım, şehrimize gel-

--·····---
ısır' da 

Yahudiler aley 
hine yaftalar 
yapıştırıldı 
Kahire 11 (Radyo) - Su

riye' de olduğu gibi Mısır' da 
da Yahudi aleyhta~lığı başla-
mıştır. Burada .Je lskend~ri
ye' de Yahudiler aleyhine yaf-

talar yapıştırılmıştır. 

Şam'dan gelen bir habere 

göre, orada bazı Yahudi mü

esseseleri yağmaya uğramış

tır. Yağmacıları yakalıyarak 

karakollara götüren jandarma
larla Araplar arasında kanlı 

müsademeler olmuş ve her 
iki taraftan yaralananlar, has

tahanelere nakledilmiştir. 

miştir. lktisad Vekaleti, Koo

peratifin yapaçağı yaş meyve 

ve Üzüm ihracatı işinde her 
türlü kolaylık göstermeği ka
rarlaştırmıştır. Kooperatifin, 
bu sene bilhassa yaş Üzüm 
ihracında muvaffakıyetli ham
leler göstereceği anlaşılmak
tadır. ________ .............. . 

Zehirli 
Gazlara karşı 
ilaç bulundu 

Paris 11 (Radyo) - Dok
tor Delvalesi adında bir fen 
adamı, zehirli gazlara karşı 
müessir olacak ve teneffüs te
min edeceği gibi cigerlerin 
zarara uğramasına mani ola
cak derecede kuvvetli bir ilaç 
kcşfeylemiş ve bu ilacın tec
rübelerini bir hey' et huzurun
da yapmıştır. Hükumet, bu 
ilacın, daimi surette ve bütün 
eczahanelerde halkın istifade
sine hazır bulundurulmasını 
emreylemiştir. -----------

Yunan kralı uzun bir 
seyahata çıkıyor --··-· Kral, Makedonya~da yapılacak 

olan mevzii manevraları da 
takib edecek 

Ribentrop 
Londra'ya giderken 
beraberinde bir liste ~ 

götürmüş 

M. Ribentrop 
Paris, 11 (Radyo) - Von 

Rihentrop'un Lon<lra'yn gider-
ken, ingiltere'ye bir seri me· 
talibat listesi götürmüş oldu-
ğu ve bu metalibat arasında 
Almanya'nın eski müstemle-
keleri hakkında da bazı tekli
fatta bulunduğu söyleniyor. 

Yunan 
İstanbul, 11 ( Hususi ) -

Atina'dan haber veriliyor: 
Yunan kralı, bu hafta içinde 

Trakya'da ve bütün Make
donya' da bir gezinti yapacak
tır. Kral, Makedonya'daki 

topçuları 

kıtaatın, yapacakları ınevzıı 

manevralarda da hazır bulu

nacaktır. Kralın refakatinde 

veliahd prens Pavlo ile har

biye nazırı bulunacaklardır. 

~----~----· ........ ···~~~--~----~-
Trakya'da İtalyan'lar çay id-

Şiddetli dolu düştü halatını yasak etti 
İstanbul, 11 ( Hususi ) - Roma, 11 (Radyo) - heı-

yan 'lar, Habe§istan 'da çayın 
Drama ye fskeçe taraflarında yerini tutacak bir ot bulduk-
şiddetli dolu yağmış ve bil- !arından, bundan sonra çay 
hassa tütünfere çok büyük kullanmaınağa karar verdmi;;ler 
zararlar vermiştir. ve çay idhalatını yasak ettiler. 

( --(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 \.. ____________________________________ ~ 
Bir cevap ve iki üç söz 

\ ltalyanlar, başka devlete ta 
arruzniyetinde değillermiş 

Sıhhat müdürü, yazıma bir cevap daha verdi. Yazı· 
/arımı, umumi ıefkô.rın hekimlere ve resmi müesseselere 
olan itimadını kesredecek mahiyetle görnıeğe hiç te 
mütehammil değilim. Bu, biri.. ikincisi, mesleki vazife 
ve salahigetimi de müdrikim. Üçüncüsü, bu mevzu üz~
rinde umumi efkar, haklıyı haksızı ve işin içinde mev
cut mantıkı zaten kavramıştır. Binaenaleyh, Sıhhat mü
dürünün cevabını, usulen neşrediyor ve cevabı, arlık lü-
zumsuz sanıyorum. 

GÖKÇE 
ULUSAL BİRLİK GAZETESİ MÜDÜRLÜGÜNE 

Gazetenizin 9 Haziran 936 tarihli nüshasında ( Hekimlerin 
teşhisi ınes'elesi ] ·başlıklı yazınızda eski ncşriyatınızdan daha 
fazla umumi efkarın hekimlere ve resmi müesseselere olan iti
madını kesredecek ifadeler görülmüştür. Bu öğretmenin has
talığının teşhisi üzerinde tehalüf olmadığı tavzihimizde yazılmış 
idi. Zira kendisine hariçte bir doktor tarafından konulduğunu 
söylediğiniz teşhis, bu öğretmene, hastane tarafından iki sene 
evvel konulmuş ve o vakittenberi tedavi edilmekte bulunmuş
tur. Binaenaleyh ısrarla söylediğiniz teşhis tehalüfü diye bir 
mevzu yoktur . 

Şair Yahya Kemal 
Yugoslavya devlet Nazırı 
Bay Şevki Behmcn, dün yanın
da mihmandarı olduğu halde 

~iiz~ye gitmiş ve uz~~y~l 
~!tıyatı gezmiştir. Misafırımıze 
~Uze direktörü Salaheddin 

antar izahat vermiştir. 

1 Müteakiben, şehrimizde bu
unan Tekirdağı saylavı değerli 
şa_ •. 

ırııniz Yahya Kemal ve son-
tada Amerika konsolosu haf
t" 
'Yatı ve müzeyi gezmişlerdir. 

. Yahya Kemal, cumhuriyetin 
:~rıfı.tikaya verdiği. yüksek 
~~·tn.ıniyt'lten doğan lzmir mü
s 1nı çok beğenmiş ve bu hu
~staki duygularını müzenin 

lıra defterine yazmıştır. 

Mareşal Badoğlio, bir Fransız gazetesi muha
birine verdiği diyevde neler söylüyor 

Roma, 11 (Radyo) - En-
transijan gazetesinin bura ~ 
muhabiri, Mareşal Badoğlio 
ile bir mülakat yapmış ve 

İtalya'nın Habeşistan'da ne 
gibi icraatta bulunmak fikrin
de olduğunu kendisinden sor-

muştur. 
Mareşal Badoğlio, muha-

birin suallerine cevap vererek: 
demiştir ki: 

- İtalya hükumeti, Habe-
şistan· da yollar yapmak, şe
hirler arasındaki tayyare ınü
nakalatmı temin etmek ve 
çok mahsuldar olan Habeş 
topraklarından fazla mahsul 
lmak gayesindedir. Ancak a .. 

1 
bütiin bunlar, zamana mute-
vakkıftır. En büyük icraatı-

Habeş'lerin· mukavemet 
mızı, • 

Mareşal Badoğliyo 
gösterdikleri mıntakada ya
pacağız. 

Muhabir, ltalya'nın 1 Habe-

şistan' da daimi surette beşyüz 

bin ki~ilik bir kuvvet bulun
durup bulunduramıyacağını 
sormuş ve Badoğliyo şu ce
vabı vermiştir: 

- Bu kuvvet, tedrici surette 
azaltılacak ve en çok gönüllü
lerin Habeşistan' da kalmasına 
itina olunacaktır. 

Mareşal Badoğlio Sudan 
hudutlarında lngiliz kuvvet
lerile İtalyan kuvvetleri ara
sında hiçbir zaman bir hadise 
çıkmıyacağı hususunu da kay
dettikten sonra demiştir.ki: 

- Benim Avrupa'ya dönü
şüme, yeni bir taarruz 
planı hazırladığımız manasını 

vermektedirler, Halbuki ltalya, 
hiçbir devlet için taarruz fik
rını beslememektedir. 

İkincisi öğretmenin genel sağlık durumu itibarile tabi ola
cağı muamele hey'eti sıhhiyelerce, mevcut usul ve nizamlara 
tevfikan takdir olunup her talebin aynen is'afma imkan yok
tur. Nitekim bu öğretmen tebdilihava istemediğini, zira dört 
aylık tatil müddeti olduğunu ifade etmiş ve sanatoryoma git
mek istemiştir. Devlet sanaloryoınu İse her arzu edeni değil, 
sanatoryoma alınacak derecedeki hastaları, hatta balgamında 
mikrop bulunanları almaktadır . 

Bir de Doktorların ilmi toplantılar ve münakaşalar yaptı
ğından haberdar olmadığınız tezahür etmektedir. ilmi toplnn
tılar zaman zaman her üç hastahanede yapılmakta ve ilmi 
münakaşalar da olmaktadır. Binaenaleyh bu öğretmenin iddia 
edilen ve fakat mevzuata uymıyan arzusu yanında memleket 
hekimliği prestijinin de düşünülmesi lazım geleceği bedihidir. 

Bu yazının da gazetenizin ayni sahife ve sütununda neşrini 
rica ederim. Sıhhat ve içtimai muavenet ıniidiirü 

Dr. Cevdet Saracoğlu 

l 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 11 Haziran 936 

. . . . 1 Filistin ~ok müdhiş karıştı 
1 Maça kızı j Hadiselere bakılırsa, Y ahudiden ziya-

Balıklar 
sahadetna-

• Cinai Romn 

Piyedoş; önde giden arabayı 
takib ediyordu koşarak 

Fakat Piyedoş, arkadaşı Pi
gaş gibi süvari sınıfında hiz
met edipte koşmak için eğer 
üzerinde bulunmağa mecbur 
olan adamlardan olmayıp Se
negal gibi menzilleri uzun ve 
arızalı mahallerde askerliğini 
yapmış piyade sınıfından ol
duğu gibi, Fransa'ya avdet 
edelidenberi de Paris sokak
larını dolaşıp hafiyelik etmekte 
bulunduğundan öteden beri 
sür'atle koşmak hususundaki 
itiyat ve mümaresesini kaybet
memişti. Maamafih M. Tolbi
yak'ın bindiği arabanın hay
vanfarı cılız olduğundan, Pi
yedoş arabayı takip etmekte 
o derece ınüşkilat çekmiyordu. 
Piycdoş'u düşündüren cihet 
kılık kıyafetine nazaran Paris 
sokaklarında koşa koşa yürü
menin münasebet alıp almıya· 
cağı idi. 

Zira kıyafeti, işsiz ve fakat 
esrvet sahibi bir kimseye uy
gun olmamakla beraber, serseri 
gibi sokaklarda alabildiğine 
yürümesine mani olabilirdi. 
Hususile ki, kısa fasılalarla 
sür'atli devam eden yürüyüşü, 
herkesin dikkat nazarını cel
bediyordu, Hatta, bazı kim
selerin durarak kendisine 
bakmaktan men'inefs edeme
diklerine bakılırsa, beş on 
dakika sonra ''Hırsızı tutunuz!" 
Diye bir çığlık kopması ihti
mali de düşünülebilirdi. Zira, 
Paris sokaklarında adeta yü
rüyüşü geçecek bir sür'atle 
yürüyenler ve koşanlar, hırsız 
diye derhal zabıtaya teslim 
edilirler! 

Böyle bir hadise, Piyedoş 
için felaket tevlid edebilirdi. 
Bir taraftan, yolundan geri 
kalacak Tolbiyak'ı elden ka
ı.;ıracaktı. Diğer taraftansa, 
asayiş memurları, uzun tahki
kat neticesinde belki de ken
disi için şiipheleneceklerdi. 

Piyedoş, bu ihtimalleri dü
şünerek müteellim oluyor ve 
fakat, her tehlikeye rağmen 
Tolbiyak'ın binmiş olduğu 

arabayı gö7.dcn kaçırınamağa
da, olanca kuvvetile çalışı
yordu. 

Mahir hafiye, koşmadan 
sür'atle yürüyordu. Bu so
kakta, ne tramvay ve ne de 
ominyos işlendiği halde, Pi
yedoş, kendisine bakanlara 
bir nakil vasıtasına yetişmek 
istiyormuş gibi bir kanaat 

vcrmeğe çalışıyor, ara-sıra, 

bazı tuhaf işaretler yaparak 
hızlıca yoluna devam ediyor· 

du, zavallı hafiye, böylece 
yiirürken, ansızın bir sokak 
çapkınının koluna hafifçe do
kunmuştu, çapkın, derhal dur
muş ve yüksek sasle: 

- Baksana! Önde giden 
arabada zevceni mi kaçırıyor
lar? Ne oluyorsun? Koş! Koş! 
Belkide bacaklarına arız olan 
uyuşukluğu defedersinI 

Diye haykırmağa başlamış 
ise de, Piyedoş, buna ehem
miyet vermiyerek yoluna devam 
ediyordu. Aradan beş dakika 
geçmemişti ki, Tolbiyak'ın 

binmiş olduğu araba, Rişliyo 

sokağı köşesine vasıl oluyordu. 

Piyedoş, arabanın, bu sokağa 
dalmak üzere olduğunu gö
riince geniş bir nefes aldı. 
Çünkü bu sokakta, hem' omi
nos, hem araba ve hem de 
tramvay işliyor, Binaenaleyh 
Piyedoş, bu sokakta alabildi
ğine koşsa bile: Ominyosa 
veya tramvaya yetişmek ıçın 

koşuyor zannile, hiç kimse 
şüphelenemezdi. Kaldı ki Pi
yedoş, bu sokakta heran 
işlemekte olan arabalardan 
birine atlayıb, Tolbiyak'ı mü
kemmelen takib edebilirdi. 

Piyedoş, artık, son derece 
yorulmuş bir halde idi. Bu 
koşmak, yarım saat daha 
devam edecek olsaydı, zavallı 
hafiye, bitap kalıp yere seri
lecekti, boş bir araba aradı, 
lakin bulamadı. Sanki bütün 
arabacılar, onu biraz daha 
yormak için ittifak etmişler 
ve bulabildikleri müşterileri 
alarak arabalarını doldur· 
muşlardı. 

Piyedoş'u memnun eden 
yalnız bir cihet vardı o da, 
Tolbiyak'ın, takib olunduğun
dan bihaber ve derin bir 
gaflet içinde bulunması idi. 

Mahir hafiye, Tolbiyak'ın 

arabasını gözden kaybetme
mek için sür'atle yürümekte 
devam ederken Luva meyda
nına yakın bir yerde, önde 
gitmekte olan bir ominbüsün 
kondoktörü, kendisini görür 
görmez, kordonu çekib omin-

büsü durdurmuştu. Bu esna

da Piyedoş, ikinci defa olçı-. 

rak birisinin koluna çarpmış· 

tı. Bu adam, Piyedoş'un 

hala acele ile yürüdüğünü gö
rünce: 

- işte ominbüste boş yer 

varmış. Demindenberi sıze 

işaret ediyorlar görmiyor mu
sunuz? 

Diyerek ihtarda bulundu. 

Halbuki Piyedoşu'n maksa

dı ominbüse binmek olmadı

ğı cihetle, kendisi kondoktö

riin işaretine ehemmiyet ver

memiş, ominbüs te tekrar ha
reket etmişti. 

Ara-sıra tesadiif eden bu 

ve buna benzer maniaları at

lata atlataTolbiyak'ın arabasını 

takib ede ede Fransız tiyatrosu 
meydanına kadar gelebilmişti. 
Burada, her na. ılsa açık bir 
arabaya rastladığından, hemen 
yanaşmış ve arabacının kula
ğına bir iki söz söyledikten 
ve fazlaca bir para eline 
sıkıştırdıktan sonra arabaya 
atladı. Arabacı, piyedoş'un 

yerleşip yerleşmediğini anla
mak için bir kerre arkasına 
baktı ve sonra bir kamçı sal
lıyarak, sür'atle öndeki ara
banın takibine başladı. 

Piyedoş arabanın içinden 
ara-sıra Tolbiyak 'ın binmiş ol
duğu kapalı kupaya bakıyor 
ve geniş bir nefesle, akıbeti 

bekliyordu. Meşhur hafiye, bu 
intizar içinde kıvranmakla be
raber, gösterdiği azimden do
layı pek haklı olarak bir gu
rur duyuyordu . 

( Arkası var ) 

Mense .. .. 

de bir lngiliz aleyhdarlığı başladı 
mesi sonradan alı

narak ihrac edilecek , . 
Yahudi köyleri yakılıyor. Polis binaları bomba
landı ölmek ve öldürmek tabii bir hale geldi 

İhracat mallarımızın ibra· 
cından evvel men!?e şahadet· 
namesi alınması zaruridir. Bu 
hususta lktısad Vekaleti ala· 
kadarlara miiteaddi<l tebliğ
lerde bulunmuştur. 

[Paris Soir] ın hususi mu
habiri yazıyor: 

Diin tayyare ile Berut'a 
geldim. Fakat şafak sökmeden 
hududu geçmek mümkün ol
madı. Hiçbir Suriye'li şoför 
Hayfa yolunda gitmek tehli
kesini göze almak istemiyordu. 
Halbuki bardaktan boşanırca
sına yağan yağmurlar, Arap
ların Yahudi köy ve kasaba
larının yollarına koydukları 
dinamitleri kolay kolay pat
layamıyacak bir hale koy
muştu. 

Filistinden kaçıp gelebilen
ler bu diyarda hükümran olan 
dehşet ve anarşiyi anlatmakla 
bitiremiyorlardı. Hududa gel
diğimiz zaman şoförüm şap
kayı çıkarmamı söyledi. 

Bu Arap köylerinden geçer 
iken Arapların beni Yahudi 
sanarak öldürmelerine mani 
olmak için alınacak ilk bir 
tedbirdi. 

ihtilalin ilk eserini Akra 
yaklaşllğımız zaman gördüm. 
Yolun Üzerinde hala duman 
çıkan iki büyük kamyon dev
rilmiş ve yanmıştı. 

Bu iki kamyon bir Yahudi 
köyüne erzak ve mühimmat 
götürüyor muş. 

Yahudi topluluğunun bulun
duğu yerlerin arasında hep 
lngiliz kıtaları var. Yahudi 
köyleri arasında mütemadiyen 
kuvvetli İngiliz devriyeleri 
dolaşıyor. 

Arap intıkaınının escrını 
her tarafta görmek mümkün .. 
Yanmış tarlalar, bozulmuş 
bağlar, ağaçları devrilmiş 
bahçeler,. 

Hayfa' da: 
Hayfa'ya üç saatte vara

bildim. Polisler bütün Arap
ları sıkı bir muayeneden ge
çirmedikçe şehirlere sokmu
yorlar. Bütün Arap dükkan
ları kapalı. Araplar her ta
rafta tehditkar gruplar halin
de dolaşıyorlar. 

Elhasıl her tarafta müthiş 
bir sıkıntı ve dehşet 
var. 

havası 

Tehlikeli bir yol: 
lngilit polisinin tavsiyesi 

üzerine, hiçbir şoför Hayfa. ve 
Kudüs'ten, Nablus ve Aff aula 
hareket etmemektedir. 

Bununla beraber büyük bir 
para mukabilinde bir otomobil 

bulabildim. 
Maksadım, her sabah mü

himmat götüren ve bir tayyare 
filosu ve birçok zırhlı otomo
bilin himayesinde bizden 
evvel yola çıkmış olan kervana 
yetişebilmekti. Afful karako
luna gelebilmiştim. Fakat bu
radan ileri gitmek mümkün 
olamadı. Çünkü hiçbir Yahudi 
Kudüs veya Sabba yoluna 
çıkmak gibi bir deliliği kabul 
edemiyordu. Geri dönmeğe 
mecbur oldum. 

Mısır trenile: 
Kudüse ancak Mısır trenile 

varmak nasip oldu. Bu tren 
çok iyi muhafaza edilmekte 
idi. İçinde birçok asker vardı. 
Ve üzerinde bir filo tayyare 
refakat ediyordu. 

İngiliz polisi tren hattından 
15 ~etre yakında bulunan 
her Arap üzerine ateş açmak 
emrini almıştı. 

Kudüs, - Filistin askeri 
vaziyeti le, Filistin 'in lngiliz 
imparatorluğuna karşı aldığı 
cepheyi tetkik etmek üzere 
Londra' dan gizlice geten dört 
İngiliz General, Kudüs'te 
~evcud İngiliz kumandanları 
ile bir içtima yapmışlar ve 
normal hayatın avdeti için 
Yahudi muhaceretinin durdu
rulmasına lüzum gördüklerini 
söylemişlerdir. 

Çok şüphesiz ki Yahudi 
muhacereti arttıkça Filistin
deki ateşte büyüyecek ve önü 
alınmaz bir şekle gelecektir. 

Kumandanlar Filistin'de dört 
gün kaldıktan sonra tayyare 
ile Londra'ya dönmüşlerdir. 

Bu dört İngiliz ateşesinin 
intibalarından doğan kat'i ve 
isabetli kanaat, mutlak., surette 

Yahudi akınile, Yahudilere 

verilen imtiyazın önünü almağa 
matuftur. 

Birkaç gün evvel evi bom
balanan Nablus hakimi, vazi
yetin vehametini anladığından 
hususi evini bırakmış ve çoluk 

çocuğile beraber polis müdü
rünün askerler tarafından 
muhafaza edilen evine iltica 
etmiştir. 

Bu hadisede teyit eder ki 
Filistin' deki anarşi ehemmi
yetsiz değildir. 

Bir adliye adamının masu
niyeti tehlikeye girerse. 
evine bomba atılarak tehdit 

111111• 
r1;J2nTayyare SinemasıT~L;J~n 

Bu hafta iki büyük film birden 
1- Böyle kız unutulur mu 
Bitmemiş Senfoni filminin dahi rejisörü 
(Villi F örst)ün bizzat temsil ettiği operet 

2 - Esrarengiz Hane 
Dünyaca meşhur şaheser film 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
S tl •.16-19,30 Esrarengiz hane, 17,30 eans Saa erl.21,15 Böyle bir kız unutulur mu' 

Cumartesi, Pazar Böyle bir kız unutulur mu? Filmi saat 14 
te başlar. 

Fiatlar 15 - 20 - 30 kurustur .. 

edilirse, artık bu gibi 
hadiselerin adam akıllı alevlen
diği bir bir beldede Kimsenin 
canından ve malından emin 
olmasına imkan görülebilir 

'") 
mı .. 

Arapların bu mücadeleye 
ne kadar büyük bir iman ve 
ısrarla sarıldıklarını aşağıda 
yazacağım iki vak'a pek gü
zel isbat eder. 

Araplarla mücadelede ölen 
bir Arap polisinin cenazesi 
Kudüs civarındaki köyüne ge
tirilerek ailesine teslim "edil
mek istenilmiş, fakat ölen po
lisin karısı: 

- Memleket uğrunda ça

lışan din kardeşlerini, mesle

ki için feda eden ve Araba 
kurşun atan bir koca tanımı-
yorum. Demiş ve kocasının 
cenazesini eve almamıştır. 

Haçharis adında ve 25 ya-
şında bir Arap şoförü de ida
~e etliği otobüse binen lngi· · 
liz askerlerini karargaha gö
türmekte iken arızalı bir yol
da direksiyonunu birden kı
rarak otobüsü kasden uçuru
ma yuvarlamıştır. 

Şoför ve askerlerin bir ço
ğu ölmüştür. Kurtulan birka· 

Ancak çabuk bozulur bir 
madde olan ihracat mahsulle· 
rimizden balık için menşe şa· 

hadetnamesi tedarik etmek 
müşküül olmaktadır. Bilhassa 
gece, sabah veya tatil günle· 
rinde ihraç edilmesi zarureti 
karşısında menşe şehadetna· 

melerinin hemen tedarikine 
imkan olmadığından malı 
bekletmek icap etmekte ve 
heyetin tetkikinden sonra şe· 
hadt:tname verildiğinden ına· 
lın ihracı gecikmekte ve mah· 
sul bozulmaktadır. 

İktisat Vekaleti. bunu na· 
zarı dikkate alarak menşe şa· 
hadetnamelcri bilahare alın· 
mak üzere balıkların ihracına 

müsaade edilmesi hakkında 
Hey'cti vekileden bir karar 
name çıkarılmıştır. 

Bundan böyle balıklar. 
menşe şahadetnameleri bila· 
hare alınmak suretilc ihraç 
edilebilecektir. 

çı da ağır suretle yaralıdır. 
T o bas köyü civarında da 

üç İngiliz tayyaresi Arapların 
kurşun yağmuruna tutularak 
yere inmişlerdir. 

~~--~~------·~···--... -------
Her yerde olimpiyadlar 

için hazırlık var ·--Alman spor mecmuası JapoJ1 
atletlerinin iyi neticeler 

alacağını yazıyor 
Diinyanın her yerinde, Ber

fin olimpiyatlarına hazırlık 
devam etmektedir. Japon 'lar 
bilhassa atletizmde büyiik 
muvaffakiyetler göstermekte
dirler. Japon atletlerinin en 
son rekorları ile diğer devlet
lerin dünyaca tanınmış atlet
lerinin rekorlarını mukayeseli 
bir cetvel halinde neşreden 
bir Alman spor mecmuası, 
Japon'lann Berlin'de çok iyi 
netice alacaklarını yazıyor. 

Japon 'ların ve diğer atletlerin 

yeni rekorlarını aşağı yazı· 

yoruz: 
100 Metre sür'at koşusunu 

Japon Jisioka 10,3 saniyede, 

Borşmejer Alman 10,3, Sulli

van Amerikan 10,3 

200 Metre sür'at Borşme

jer Alman 20,7 saniycdc,Drei

per Amerikan 20,9 saniyede, 
Uens gene Amerikan 21,l sa
niyede 

400 Metre sür'alta:üç Ame
rikalı Hof ster 47 ,8 saniyede, 
Fiç 48 saniyede, Eliğud 48, 1 
saniyede 

800 Metre yarım sür'at: iiç 
Amerikalı Histman 1,52, 1 da
kikada Bisam 1,52,4 dakika
da, Bradlei 1,52,9 dakikada 

1500 Metre mukavmet: Al
man Dobert 3,55,6 dakikada, 
Fenlandiyalı Hekert 3,55,9 
dakikada, Vangenseil Alman 
3,59 ,2 dakikada 

10.000 mukavmet: Japon 
Murakozo 30,41,6 dakikada, 
Arjantin Zambala 30,56 da
kikada. Fenlandiyalı Tonıila 

31,02,4 dakikada koşmaktıt· 
dırlar. 

Yüksek allama: Amerika· 
dan Marti 2,05 metre veCoıı· 
son 3,02 metre, Japon Asa· 
kuma 2 metre 

Uzun atlama: Üç Amerika· 
lı Uens 7,80 metre, Klar~ 
7,70 metre, Feiker 7,43metrc 

Sırıkla irtifa: Amerikalı4,31 
metre, Japon Ojie 4,34 rnct· 

re atlamaktadırlar 

Disk: Alınan Labcrt 52,81 

metre, Karpedcr 
50, 11 metre 

Amcrikafl 

Cirid: Fcnlandiyalı Jicrvi· 

nen 74,02 metre, Japon Uıe' 

no 64,27 metre atıyorlar. ---····---Bandırma' da 
Kömür yüklü bir 

motör battı 
Bandırma, (Hususi) - f., .. 

vclki gün İstanbul'dan gel· 
mckle olan ve içinde Balıkesİ' 
Memleket hastahanesine ait 

elli beş ton kömür yüklü b~~ 
motör batmıştır. Müteahh1 

., 
Şerife ait köınlirü yüklertl" 
olan motör, dlin saat 21 sı' 
ralarında Bandırma boğazınd;. 
dehşetli bir fırtınaya t~t~11 
muştur. Kaptan ve motor~ .• 
makinisti dalgalara göğ'0; 
germiş( er, ınotörü kurtarn1', 

için bir yC"rc sığınmak jstf· 
mişlerse de bir türlü muv8 

1 
fak olamamışlardır. NihaY"1 
motör dalgalara mukavcJll~ 
cdcıniycrek batmıştır. Kapt 
ile makinist kurtarılmıştır. 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

f ıııKArn Akıllı köylü! .• , Fratelli Sper-
'~-..ı.-·----~~~~~' co VapurAcen-

Bizde köylülere " Çarıklı Dedi. Ve bu hal, üç, beş t 
diplomat " derler. kere tekrar edildikten sonra, ası 

Çok doğrudur! ibiş gene: ROYALE NEERLANDAIS 
Çarıklı diplomatlara aid - Aman efem.. Paltonun KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

hikayeler arasında şu aşağıda eteğine de bir kurşun yapış- "HERMES,, vapuru 31 Ma- ' DEUTSCH LEVANTE LINE 
yazdığım macera cidden gü- tır .. Deyince, Haydud: yısta beklenmekte olup yü~ 
zeldir. - Fakat.. Dedi. Bütün fi- künü tahliyeden sonra BUR-

şeklerim bittil GAS, VARNA ve KÖSTEN-* • * 
Köyün buseneki rekoltesi - Hepsi de mi?. CE limanlarına hareket ede-

- Evet 1 cektir. cidden güzeldi; mahsul hem 
bol, hem de hastalıksız ve 
nefis idi. Halbuki civar köy
lerde rekolte bu kadar iyi 
değildi. 

Köyün tanınmış adamı olan 
f biş, mahsullerini şehre yolla
dı, kendisi de arkasından 
gitti; bir senelik emeğinin 
karşılığını bir demet yeni on
luk bankonot olarak aldı. 

Bu paradan kızı için birkaç 
beşibirlik almağı unutmadı 
ve.. Atına atladığı gibi köyü
nün yolunu tuttu. 

- Şimdi sende bir tek fi
şenk tc mi yok? 

- Aha ... 
Bunun üzerine ibiş kendi 

tabancasını çekti ve : 
- Eller yukarı! Ve yürü! 
Emrini verdi. Haydut, neye 

uğradığını bilmedi; fakat ita
ati zaruri buldu. 

V c... Bu suretle ibiş hem 
parasını kurtardı, hem de azılı 
bir haydudu köy jandarma· 
sına teslime muvaffak oldu. 

Vedi Fikret 
İbiş, cesurdu. Bunun için 

köye dönmek için ne bir ar- Satılık motör 
kadaş aradı, ne de vaktin 
geç olduğuna kulak astı! 12 beygir kuvvetinde Dize] 

Yol da, gençlik hatıraları markalı az kullanılmış bir mo-
ile dolu bir köy türküsü tut- tör satılıktır. Taliplerin idare-
turmuş gidiyorken, tam orma- hanemize müracaatları ilan 
nın yanında önüne ızbandut olunur . 
gibi bir herif çıktı, tabanca- -----------
sınık endisine doğrultarak: Olivier ve şü-

- Ya keseni ya da .. Ca- rekaAsı Lını· ı·ted 
~ınıl Diye bağırdı. 

ibiş böyle bir vaziyet kar- t 
şısında en tabii bir hareket vapur acen ası 
olarak kesesini ızbanduda ver· Cende)i Han Birinci kor-
mckt~n başka bir ç.are bula- don. Tel. 2443 
madı . Ve: . 

- Buyur efem, kesem bu
dur! diye kırmızı mendile sa
rılı bankonotlar]a kesesindeki 
beşi birlikleri verdi. -Ve son
ra, boynunu bükerek ilave 
etti: 

Not: Vurul tarihleri ve va-
purların isimleri üzerine deği

şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" GRODNO ,, vapuru 10 

haziranda LONDRA, HUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

.. - Efem, yalnız sana şunu 
soylemek mecburiyetindeyim: 
B 1 racaktır ve 25 haziranda avdet u para ar benim değildir. 
Heman hepsi de emanet pa- edip LONDRA, HUL için 
radır. Bu paraların yolda so- yük alacaktır. 
yulduğuma kimse inanmıyacak "MARDINIAN,, vapuru 20 
ve benim çaldığıma hükmede- haziranda LIVERPOOL ve 
erklerdir! Bunun için senden SWENSEA'dan ylik çıkara-
bir efelik rica edeceğim. Ben caktır. 
paltomu şu ağaca asarım, sen .. DRAGO,. vapuru Temmuz 

"ORESTES,, vapuru 31 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
6-6-936 da ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND,, motörü 

28-8-36 da ROTTERDAM, 
HAMBURG, BRMEN (doğru) 1 

COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

" NORDLAND ,, motörü 
15-6-36 da gelip ROTTER-
DAM, HAMBURG BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINA VY A limanları için 
yük alacaktır. 

" BIRKALAND ,, motörü 
29-6-936 da gelip ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS· 
LO ve ISKANDINA VY A li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" ALBA-JUL YA .. vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6-36 tari
hinde PiRE, MALTA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlon lardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FRA
TELLI SPERCO vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica de bu palto üzerine birkaç iptidasında EONDRA, HUL 

kurşun sıkarsın, ben de bu ve ANVERS'ten gelip yük olunur. 
Tele fon: 2004-2005-2663 sayede baskına uğradığımı çıkaracaktır. 

ıJat ederim. Nasıl efem, " LESBIAN " vapuru 10 ı--111111!11-~~··--•• 
• 'ur mu? Temmuzda LIVERPOOL ve Doktor • 

_ Olur! SWENSEA' dan gelip yük çı- Alı• Agah 
Haydud, İbiş'in ağaca as- karacaktır. 

tığı paltoya bir kurşun sıktı. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
İbiş: "SOFIA,, vapuru Haziranın 

- Bir el daha efemi Dedi. sonunde HAMBURG, BRE-
Haydud ikinci kurşunu da MEN ve ANVERS'ten gelip 

Çocuk Hastalıkları 1 
mütehassısı 1 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 ----------sıktı. Fakat bizim İbis: yük çıkaracaktır. 

- Bir c 1 daha.. ~ ,11111111111111!il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il lll il~ 

Ali Rıza•~ e~;~kHar;iy~';;~';,~u ~ 
Pttücellithanesi ~ 21 inci tertib biletleri satılıyor : 

=_=2ci keşide11haziran936dadır: Sür'at, zarafet 
§Büyük ikramiye 30,000 lira mükafat= Ve ehveniyet -

YENJ KAVAFLAR Çarşısı ~20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000 
Numara : 34 §ve 10,000 liralık büyük ikramiye/er-

ki ~de vardır. 
.. ralık ev . ~Biletler hükumet önündeki di-= 

Goztepede tramvay caddesıne := k ., / ''k . . J b .1, "' -
Yakın ve elektrik tesisatını §re fOT U gtşesznae Ve l UmUm_ 
::vi. beş odalı kullan_ışl~ bir ~bav ilerde satılır ~ 
I kıralıktır. Tutmak ıstıyen- := '.T = 
~.~~~~~:~z ın ~~:::,;;:.~~uru '1Jı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

"SAMOS,, vapuru 10 hazi
randa beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"MANiSA,, vapuru 1 O ha
ran da beklenmekte ve 13 ha
zirana kadar ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanlarına 
yük alacaktır. 

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

"MACEDONIA,, vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyeccktir. 
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, GALA TZ, 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST. BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (O. S. A-S 

SPANKELINAJEN) 
OSLO 

"SAN ANDERS .. motörü 
19 haziranda bekleniyor. IS
KEND ERiYE, ·HYFA, DIEP
PE ve NORVÇ limanları için 
yiik kabul edecektir. 

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

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

•"' 
/ 

·~ / 
ı:ı/ 
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1 1 Hazira 936 

Pamuk Men 
Türk Anonim 

.tı 
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
catına faiktır. 

Tele n No. 22 1 e 3 7 
Telgraf adresi: Bayr __ _ 

lzmir Yün Mensuca ı 
Türk . Şirketi ·n 

Halkapınar kumaş 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve u uz 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• 
1 Satış Ye 

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

··~~-~~~~~~~~~~· 
1 BAŞDURAK 1 

1 Hamdi Nüzhet 1 

/ Sıhhat Eczanesi 1 

1 

Yalnız taze trıniz ve ucuz ilaç ve 
çeşitleri satar. 

tuvalet 

··~~~~~~==~~~~· 

• J 

j 
• 

Nir.L._ 
.-J 

:olfıuıı·· 
[ -&--1-r_Cl_Ol_l __ -0-:.A-~ ~ r.-~1 

p •• • ş hap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
UrJen a rahatsız ve tansıyonları yüksek:olanlara bile Doktorlar b.unu tavsiye ederler. 

1 



f'.-ilistin Arapları, kQpriileri bom
l>alamağa karar vermişlerdir 

Nablus ile Kudüs arasındaki telef on ve telgraf hatları kesildi, 
/ngiliz'ler, yeniden altı tabur asker göndermişlerdir 

Kudüs 11 (Radyo) - Araplarla lngilizler arasında Kudüs 11 (Radyo)- Arap gazeteleri, lngiliz,fevkal-
vukubulan son bir çarpışma, adeta muharebe şeklini al- cide komiserliğinden gönderilen resmi tebliğleri neşret
mış ve iki saat kadar devam eylemiştir. Araplar, lngi- memektedir. 
/iz kuvetlerini çevirmişlerdir. Her iki taraftan fazla Son gelen haberlere göre, Araplar; şimdiye kadar 

miktarda yaralı vardır· Yahudiler hakkında almış oldukları tedbirlerin pek az 
Telefon ve Telgraf telleri kesilmiştir. Kudüs ile Nab-

Jagda verdiğini nazarıdikkate alarak, bundan sonra da
lus arasındaki muhabere, tamamen inkıtaa uğramıştır. 

lngilizler, Mısırdan altı tabur asker daha getirmişler- ha şiddetli davrannıağa karar vermişlerdir. Verilen ka-
dir. Kudüs şehri civarında silah sesleri işitilmekte ve rara nazaran, bütün köprüler bombalanacak ve nakil 
şiddetli bir muharebe cereyan ettiği kanaatini vermek- vasıtaları tahrip edilecektir. Filistin ahvali, gittikçe ka-
tedir . rışmakta devam ediyor. 

--~--~ .............. . 
Zecri .tedbirler ka!dırılmazsa.. Habeşistan' da ka-

Grandı, lta_lya nın ulu_slar rışıklıklar oluuor 
sosyetesınden çekile- ~ 

Mega ve Maji' deki Ingiliz kon
soloslukları kapatılmışbr 

ceğini bildirdi 
• 

Yeni Fransız nazırları bugün
lerde lngiliz devlet adamlarile 

görüşmeler yapacaklar 
Londra, 10 ( Radyo ) - ayın nihayetine kadar. zecri 

İtalya sefiri Sinyor Grandi'nin tedbirler kaldırılmazsa ltalya-
hariciye nezaretine giderek, bu nın uluslar sosyetesinden çe-

Bulgarlar 
Almanya'dan 650 

mi iyon Leva is .. 
tiyorlar 

Sofya 11 (Radyo) - Bul

garistan' ın, Almanya' dan ala

caklı bulunduğu 650 milyon 

Levanın tediyesi hakkında iki 

hükumet arasında müzakere-

lere başlanmıştır. Bu ayın on 

beşinde Sofya'ya vasıl olacak 

olan finans bakanı doktor 

Şaht, Bulgaristanın, metaliba· 

tını tetkik edecektir. Bulga

ristan, 250 milyon Levanın, 

nakid olarak verilmesini ve 

mütebakisinin de, Alman mal-

larile ödenmesini 
dir. 

istemekte· 

---····---
18 ler 

Komitesi toplan
mıyacak 

Paris 11 ( Radyo ) - On 

sekizler komitesi müsyü Vas 

Konsellanın, Uluslar sosyetesi 

assambilesinden evvel komi

teyi toplamıyacağı ve çünkü, 

zecri tedbirler hakkında biz· 

zat assambilenin kat'i bir ka
rar vermesi muhtemel bulun
duğu bildiriliyor. ----------
lngiltere 
Kralının kardeşi Ne
caşi'yi ziyar.et etti 

Londra, 11 (Radyo) - ln
giltere kralı 8 inci Edvard'ın 
kardeşi ·Dük dö Golçester, 
dün Habeşistan'ın bura sefa-
rethanesine 'giderek Habeş 
imparatoru Necaşi'yi hususi 

ziyaret etmiştir. 

kileceğ·ini bildirdiği haber 
verilmektedir. 

Lord Eden, Fransız sefiri 
Koryc'yi kabul etmiş ve İngi
liz-Fransız nazırlarının vuku 
bulacak mülakatı hakkında 
görüşmüştür. 

Londra 11 (Radyo) - Ka
bine bugün toplanmış, dahili 
mes'eleleri ve Fransız nazır· 
Jarı ile yapılacak konuşmaları 
görüşmüştür. 
--~--te-+------

Yangın 
Bergamada bir ot de 
posu ve iki ev yandı 

Bergama, ' (Hususi) - Çu
kurluk alanında yapılacak 
olan devrim anıtının kaidesi 
bitirilmiştir. Yakında abide 
kısmı da yapılacaktır. 

lzmir şosesinden Bergama'
ya ilk girişte olan bu anıd, 
Bergama'nın tarihi durumu 

karşısında gençilğe yeni bir 
ınan veren kiHtürel bir varlık 
olacaktır. 
Bando,· 

Halkevimizde kurulan caz 
takımı gençlerde bando için 
de bir heyecan uyandırmıştır. 
Bunu göz önüne alan Parti
miz bu gün bu işi de başar
mış bulunmaktadır. Bando 
öğretmeni gelmiş olduğundan 

bir kaç güne kadar da bando 
hazırlanmış olacaktır. 

Yangın: 
Pazar akşamı aylardanberi 

görülmiyen bir yangın herkesi 
telaşa düşürmüştür. Yangının 
birdenbire parlaması bunu 
e"ndişeye çevirmişti. Çünkü 
yangın bir ot deposunda idi. 
Kuru otlar birdenbire parla
mış alevleri göklere doğru 
çıkmıştı. Yetişen bir kıtanın 
canla-başla çalışması yüzünden 
depo ve iki ev yanmış ve bir 
kaç evin de kiremitleri kırıl-

mak suretile önüne geçilebil· 
miştir. 

Memleketin ötesinde-beri-

Londra, 10 (A.A) - Avam dan sonra ltalyan işgalinin 
kamarasında Lord Granborne mühim surette genişlediği 

sorulan bazı suallere cevaben hakkında İngiltere hükumeti 

şu beyanatta bulunmuştur. hiçbir baber almamıştır. Garbi 
- Büyük Britanya'nın Mil- Habeşistan'dan Londra'ya ge-

letler cemiyeti assamblesinde len haberlere göre, Gallalar 
takip edeceği siyaset hakkın· ve Amharik arasında oldukça 
da şimdiden daha bir şey mühim karışıklıklar vukua 
söylenemez. Habeşistan'daki gelmiştir. ihtiyaten Mega ve 
vaziyete gelince, Adis-Ababa, Maji' deki lngi1iz konsolosluk-
Harar ve Diredauanın zaptın- ları kapatılmıştır. 

---~-----~··•1•-.191-----------

Tayyare nakliyatı 
işi yiiriiyor 

Halka pınarda bir tayyare 
meydanı tesis edilecektir. 

Şimdi Ankara-lstanbul ara· \ 
smda başlamış olan hava pos
talarına Ankar.a, lstanbul·lzmir 
arasında Tem muz ayında baş
lanacaktır, Nafia Vekaleti, ha-

va postaları için lzmir' de bir 

tayyare meydanı vücuda geti

rilmesini muvafık görmüş ve 

tetkikat yapılmasını vilayete 

bildirmiştir. 

Valimiz Fazlı Güleç, bu 

mes'ele üzerinde tetkikler yap
tırmakta ve hava postaları 

' tay)'arelerinin inüp kalkmala-
rına müsait bir tayyare mey
danı arattırmaktadır. 

Dün Halkapınar' da Türkku· 
şunu ziyaret eden valimiz, bu
radaki geniş sahanın Türk 
hava postaları tayyare mey-

danı ittihazına müsaid olup 
olmadığını lzmir Türkkuşu 
müdürü tayyareci Vecihi'den 
sormuş Vecihi, bataklık kuru
tulmak ve bazı yerf eri tesviye 
edilmek suretile burasının 
mükemmel bir tayyare mey· 
danı olabileceği mütaleasmda 
bulunmuştur. 

Valimiz Fazlı Güleç, buraya 
bir fen heyeti götürüb tayyare 
meydanının tesis için keşif 
yaptıracak ve bu keşif rapo
runu Nafıa vekaletine gönde
recektir. Bu suretle vekaletin 
meydan için vereceği tahsisatla 
kurutulmamış kısmı az kalan 
Halkapınar bataklığı da tama· 
men kurutulmuş olacak ve 
şehir, güzel bir tayyare mey
danı kazanacaktır. 

------.... ·~···~·--~-----------
c~!~~ k~~~!!~! ı Napoli 

nahiyesinde oturan Koca Ha- Tren kazasında ölen. 
san oğullarından Süleyman lerle yaralananlar 
oğlu 21 yaşlarında Ali, köy Napoli 11 (Radyo)- Hat· 
kenarında bulunan bir bahçe tan çıkarak devrilen trende 
evinde ölü olarak bulunmuş- ölenlerle yaralananların mik-
tur,. Tahkikata göre Ali akıl tarı anlaşılmıştır. 
hastalığından malul bir adam· Trende bulunanların, ekse-
dı. Tahkikata adliyece devam riyetle amelelerden ibaret ol-
edilmektedir. 

sinde ve ahşap yerlerde bu
lunan otların daima böyle 
feci tehlikeler doğuracağını 
göz önüne alan uray, kısa bir 
müddet içinde bu depoların 

kaldırılmasını uygun bulmuştur. 

duğu tahakkuk etmiştir. Ölen-
lerin miktarı on beş ve yara
lananlar da iki yüz elli kişi
dir. Bunlar, heman hastaha
nelere sevkedilmişlerdir. . Hü· 
klımet, kaza hakkında tahki· 
kat yapmağa başlamıştır. 

-----+-•• 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 27 - -

Demek ki sen de be- - Matmazeller uyandılar! 

nim düşundüklerimi düşünü- Haberini getirdi. 
yorsun dedi. Fakat M. Royer Madam Julyen Maryan'a: 
bu hususta fazla birşeyler bi- - Baha}arının geldiğini ·ve 
liyor mu yoksa? salonda olduğunu söyleyiniz. 

Şarbay damadına döndü: M. Maksim ile M. Pol'un da 
- Sen anlat, Maksiml beraber olduklarını söyliye-

Dedi. bilirsiniz. 
Gdnç mühendis, hadiseleri, Maryan heman çıktı. 

tahminleri, elde edilen bazı Şimdi baba, nişanlı ve !(u-
izleri kısaca lfakat büyük bir zen genç kızların hangi meç-
vi.izuhla anlattı. hulden bahsedeceklerini <lü-

Bunun üzerine Madam Jül- şünüyorlar ve tahmine çalışı-
yen: yorlardı. 

- Büti.in bunlar mümkün Böyle düşündükleri sırada 
olan şeylerdir. Korkunçtur. salonun kapısı açıldı; Ma<llen 
Fakat bu sihirbazlıkların bir ve Lüsi gliler yüzle ve yüzle 
hedefi olmak lazımdır. Bu ve sevinç içinde olarak kapı-
hedef nedir?. Çok sakınmak dan göründüler! 
ve korkmak da icag ediyor, Her ikisi de müştesna bir 
bence yeğenlarimin uğradığı güzellikte idiler! 
haller, henüz bir başlangıçtır. Bilhassa Lüsi'nin güzelliği 

M. Font Romen: çok cazipti. 
- Biz, her şeyi izah ettik, Madlen babasına benzerdi. 

değilmi? Diye sordu: Fakat Lüsi müteveffa anr.r -
Madam Jülyen: sinin layni idi. Ve daha [:t:-
- Eveti Dedi. zeldi. 
- Şu halde villaya gide- M. Font Romen kızlarını 

lim. Rızlarımı ğörmek isterimi ilk görüşte normal buldu ve 
Kızlara hakiki vaziyeti anlat- kızlarda gayri tabii bir hal 
mamakta müttefikiz sanırım! göze çarpmıyordu. 
Bütün düşün düşünür ve yeni- iki güzel hemşire, kapıdan 
den karar veririz. Maksim sen bir iki adım attıktan sonra 
de M. Royere mufassal bir vurdular; sanki kendilerini 
mektupla vaziyeti izah edersin. kucaklamak için salondakilerin 

* * ııc gelmelerini bekliyorlardı! 
On senedenberi madamjül- Ve, içlerinden Maksim bu-

yet'in oda hizmetçisi olan 
Maryan, madamı ile misafir
lerini kapıdan karşıladı. 

M. Font Romen ilk olarak: 

- Madlen ve Lusi ne hal
dedirler? Diye sordu: 

Maryan gülerek: 
- Hala uyuyorlar müsyü! 

Diye cevap verdi. Birkaç de
fa kapıdan dinledim. Sesleri 
bile çıkmıyor. Perdeler de 
daima inik duruyor! 

- Pekala uyanmalarını bek
leriz. 

.- Saat 7 yi 12 geçmekte 
idi. Yedi buçuğa kadar fev
kalade hıçbir şey olmadı. Bu 
sırada Maryan geldi. 

nu anladı ve heman ycriden 

kalkarak Madlene doğru yü
rüdü. Fakat genç nişanlısına 

varırken, durur gibi oldu. 

Madlen kendisine gülümsiye

rek bakıyordu. Fakat bu ba

kışta eskisi gibi bir aşık ba
kışı yoktu. 

Maksim: 
- Madlen - Madlenl Dedi; 
Genç kız büyük bir hayret 

içinde: 
- Fakat M. Listrak ne ol-

dunuz. Beni ve hemşiremLüsi· 
yi adeta korkutuyorsunuz! 
Dedi. 

( Arkası var ) 

lzmir emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 1936 mali yılının onbir ayına ait aşağıda 
miktiarı ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatı yazılı muh
telif ihtiyaçları açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameler has
tahane başhekimliğinden alınır. Eksiltme 3 temmuz 936 tarih 
cuma günü saat onda Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde 
yapılacaktır. Muvakkat teminatları nakit olarak verecekler 
eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

fi atı Miktarı teminatı 

Lira Kuruş kilo Lira Kuruş Cinsi 
101 25 4500 7 60 Kalın buğd~y kepeği 
435 2000 32 65 Pirinç tosya 
187 50 15000 14 06 Odun 
320 400 23 Sade yağı 
183. 600 13 72 Sabun 
156 90 600 11 77 Toz şeker 

1015 35000 76 12 Kok kömürü 
1290 12000 96 75 Ekmek 
2560 6400 192 . Et 

550 5500 41 25 Süt 
420 2800 31 15 Yoğurt 

60 800 4 80 Patates 
120 800 9 60 Kuru soğan 
50 200 3 75 Taze bamya 

100 1000 7 50 
" 

fasulya 
150 1400 11 25 Patlıcan 
162 50 1300 12 18 Domates 

11 18 25 2 1593 
MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
8,6,936 pazartesi ve 1 l,6',936 perşembe gün)erine ait satış 

ve icarların 15,6,936 pazartesi günü saat 15 e tehir edildiği 
ve taliplerin o gün milı:acaatleri lüzumu ilan olunur. 1590 


