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• ULUSAL • 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal razetedir 

- Perıembe - 21 Mayıs 1936 

Hayfa'da 
Don çarpış~alar olmuş, iki 

Yahudi öldilriılmOş, Qç Arap 

yaralanmıştır. 

Fiatı (100) Para 

Gizlice Har ha Hazırlanıyor 
Habeş meselesi için Fransan~n Ingil

tere ile temasa gelmesi liizımmış 

Rus - logiliz 
Deniz paktı 

müzakereleri 
Londra 21 (Radyo) - Rus· 

lngiliz deniz paktı hakkındaki 
müzakereler dün geç vakte 
kadar devam etmiıtir. Müza· 
kerelerin iyi bir safhada bu
lunduğu ıöyleniyor. 

Ziraat bankası malimües-
seseler arasına • • 

gırıyor 

M. Alber Saro, M. f">o) bonkur ve M. Leon Blum, Dün 
uece uzun müddet bu mes'ele etrafında konuştular 
~ 

Bu hususta hiıkômetçe bir ka-
nun layihası hazırlanmaktadır, 

yakında kamulaya verilecek Paris 21 (Radyo)- Baıba-
"an. milıyü Alber Saro, dün 
gece refakatinde) müsyü Pol 
Bonkur olduiu halde Sosya
listler lideri ve müstakbel 
baıbakan milsyü Leon Blu
mun evine giimiı ve Fran
ıa'nın dıı siyaıasile alakadar 
olan mes'eleler etrafında ko· 

nuımuıtur. 

Müıyii Pol Bonkur, 16Hazi

randa toplanacak olan uluslar 
ıoıyetesinde Habetiıtan •e 
Ren mea'eleleri hakkında 

Alber Saro Fransa'nın ne vaziyet ala
caj'ını •ormuı ve ·buna dair 
timdiden Inıiltere ile temasa ması lliıumunu ileri ıürmüı· 
K"elinerek hazırlıkta bulunul· tür. M. Pol Bonkur, toplan-

•• •.• ~·• ...... •tt1•------
Ağaçlanma "işi esaslı su".' 
ret.le tanzim olunuyor 

-----------~~-~-~------Y o I parası vermekle mükellef olan-

lar her sene birer lira verAi verecek 
Ankara 21 (Radyo)- Yeni her .ene birer lira verai 

Orman kanununun tetkikatı alınacaktır. 

--------------~-------bitmek üzeredir· . Çıkacak 9 De~troyer yapılıyor 
olan kanuna g6re, ağaçlanma Londra 20 (Radyo)- De· 
itile doğrudan doiruya Ve- niz bakanlığı, riyal •ınıfından 
killer bey'eti alakadar olacak dokuz destryerin inşasına 
ve bu itin masraf ıaa karıılık baılanma•ı için tertibat al· 
olmak iiıere yol para•• ver· mııtır. Bu gemiler, 1936 se
mekle mükellef olanlardan nesi programına dahildir. 

zn• • • 

Mongol süvarilerile Man
çuri kuvvetleri çarpıştı --japon mahatili, kabahati Mongollara 

Htıyorlar her iki taraftan zayiat var 

Mongol 

!•tanbul, 21 (Özel) - Tok· 
Yo dan alınan ıon haberlere 
26re, Monıol ıilvarileri Ja· 
Poa •e Mançuri kuv•etlerile 
•Plfllalflardar. Her iki ta· 

&O"arilerı 
raftan zayiat ~ardır. Japon 
mabafili, bu çarpıımaya 
Mongol s&varilerinin ıebe· 
biyet verdii'ini iddia edi-

yorlar. 

1 tıdan •onra telefonla M. Flin 
denle de konuımuıtur. -.... 

Ma'li Konsev 
.1 

Belgrad'da toplanacak 
Belırad, 21 (Radyo) -

Balkan ittifakı mali konseyi, 
6 haziranda buradda topla
nacaktır. 

Yağmur 
Heyleaulara sebebiyet 

verdi 
Paris, 21 (Radyo) - Nim 

bavalisinde şiddetli yağmur
lar yağmaktadır. Birçok yer
lerde heyelanlar olmuş ve 
derin hendekler açılmııtır. 

Yunan k~öf1 Kort o 
adasına gitti 

Metaksas kabinesinde değişik 
tikler oldu, Ulusal müdafaa 

kadrosu konuşuldu 
Metakıaı'ın baıkanlıtında 
toplanan Yunan ulusal mü· 
dafaa komiteıi, yeni kadro
yu tanzime baılamııtır. Ko· 
mite, OD bet fiİD ard1-11ra 
toplanarak kadro etrafında 
çalıtacaktır. 

Pari•, 21 (Radyo) - Ati· 
na'daa bildiriliyor: 

Yuaaa kabineainde bazı 

değiıiklikler olmuıtur . . Ad
liye, dahiliye naıırları ile 
Girid umumi valiıi deiit
miştir .• Yeni nazırlar, kralın 
huzurunda andiçmiılerdir. 

Paria, 21 (Radyo) - Kor· 
fo'dan haber veriliyor: 

Yunan kralı Y orgi •e ve-
Yunan krah Yorgi liabta prens Pavlo buı&n 

Pariı 21 (Radyo) - Ati· Korfo'ya varmıılard1r. Halk, 
na' dan bildiriliyor: ' kralı bil yük tezahilratla kar· 

DGn baıbakan general ıalamııtır. --·--

i 

Ziraaı bankasının Ankara merkez binaıa 
Ankara 20 (özel) - ZlrHt Bu kanon IAylb111ını ~öre, 

bank111 ıeıkUitandı eıaılı değl- ılrHt hınkaıı anonim tirkeı 

ılkllklerl moclp olacak bir ka- halinden çıkarılacak ~e ıtlmer 
hınk ılbt, bOktlmete bıAla 

nan IAyib111nın kamulaya IU · 

nalıcığı bıber verilmektedir. 
mali bir ·mlle11eıe haline getl· 
rllecekllr. 

Pariste Ç~k garip 
bir diva haşladı 

·-·--iki Oç frank sarf ederek bir mil· 
yon fran alan falcı kadın 

Pariı, 21 (Radyo) - Ce- miı ve buna mukabil 4 
za mahkemesi buaıün çok çekle bir milyon frank al· 
garib bir davaya başlamııhr: mııhr. Bunların tesirini rlr· 

Skandinavya 'Jı genç bir meyen genç kadın, malake· 
kadın, metres bulunduğu meye müracaat etmiı Ye 

zengin bir Fran•ız'la mlina· falcı kadın aleyhine daya 
sebatının devamını temin açmııtır. Falcı kadının ver
için falcı (Madam Dotatiı) diii ıular için iki liç frank 
adında bir kadına mllracaat kadar bir para sarfetmiı ol• 
etmit ve bir çare iıtemittir. duiu tahakkuk eylemiıtir. 
Falcı kadın, kendi•ine • • • 
muhtelif tarihlerde knçak ln~iltere Kralı 
ıiıeler içinde bazı ıular ver-Haydutlar. 1 Göbels 

idama mahkôm Yeni bir söylevin- . ltal~a~.lar 
oldular de ne diyor Harar dakı P a-

lı:µparator yatının sa
tılmasını emir verdi 

Madrid, 20 (Radyo) pa vekilini ko-
Geçen sene Mıdrid belediye 
dairesine taarruz ederek vuyorlar 
belediye kasasından bir bu- • Roma 20 (Radyo) - Ya· 
çuk milyon peçehı çalan ra resmi mabafiller uzun se· 
baydutlaran muhakemesi ne- nelr rdenberi Harar' da otur· 
tice len mit ve hepsi idama makta olan Papa ve kilinin 
mahkum olmuıtur. Bunlar ltalya aleyhindeki bazı teza-
dört kişidir. bürat dolayııile Habe,iıtanı 

terke davet edildiğini beyan ----------Mosko"a 
Spor hareketlerine 

davet edildik 
Moskova 21 ( Radyo ) -

Berlin . olimpiyatları devam 
ettiii g6nlerde burada da 
bilylik ıpor hareketleri ola
caktır. Bu mllnaaebetle Sov· 
yet Ruıya ıpor teıkilltı, 
Tilrkiye sporcularından bir 
kafile dıYet etmittir. 

M. G6belı 
Berlin 20 (Radyo) - Pro· 

paianda nazırı G&belı, lıu -
ıuıl bir top1aatıda bir ıöy· 
lev vermiı ve demiıtir ki: 

M Biı, kimıeniD dıbili iti•· 

etmektedirler. Bu ·mabafil, 
Papa vekilinin hudut haricine 
çıkarılması hldi•esi hakk1n
da daha fazla malümat ver· 
mekten imtina etmelctedirler 
Bu mes'ele için Vatikan Ha· 

riciye nezareti, Roma hlikü · 
metine bir muhtıra vererek 
izahat istemiıtir. 

rine karıımadıiımıı gibi bi
zim de iılerimize yabancıla
rın karıımalannı tabammlll 
edemeyiz .• 

lngiltere kralı 8 nci Edva 
Londra, 21 ( Radyo ) -

imparatora mahsuı yat, kral 
8 inci Edvard 'ın emrile aab· 
lıia çıkarılmıtbr. Yatan pa· 
ra11 bııiaeye yahrılacıkbr, 
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Polonyada da Yahudilere karşı Sihirya'da 

[Bir yanlışlık neticesinde 
romanın birinci faslı bitme
den ikincisine ieçilmiştir, 
Bu sebeple 19 tarihli nüs
hamızda yazılı bulunan bi
rinci faslın ıon kısımlarıoda 
münderiç avukatın müdafa· 
aıına dev.m ediyoruz. Okur
larımız&n, çok merakh olan 
bu romanı ıilsileıiJe takib 
etmelerini temin için, dün 
ve · evvelki gün yazdığımız 

ikinci faslın ilk kısımlarını 
tekrar edeceğiz. Bu yanlış
hktan dolayı okurlarımızdan 
özür dileriz:] 

Müttebimin başi kesilme
lidir, diyorlar. Hakikat hal
de katil ise, . ben de bunu 
ıizden istemeğe amadeyim 
Fakat yüksek hakimler tek
rar ediyorum ki, Lüi'nin ka· 
ti! olduğu liyıkile anlaşıl· 

mış deiildir. Binaenaleyh, 
cürmü sabit olmamış bir 
adamı mahkum etmek iste· 
miyeceiiniıden emin olarak 
müdafaama son veriyorum." 

Dinleyiciler, h yecan için
de idiler. Avukatın müdafa
ası, salonu dolduranlar üze
rinde iyi bir tesir yapmıştı. 
Hatta ağlayanlar .bile ol· 
muştu. Fakat insanın her 
banii bir acı hadise karşı
ıında ağlayıpta gene kani 
olamadığı vakidir. 

Müddeiumumi, avukatın 
müdafaasına karşı hiçbir 
mukabelede bulunmadı. 

Mahkeme reisi, davayı hu· 
lisa etti, Ondan sonra hey
eti adul azası müzakere 
odasına çekildiler, bu sırada 
maznunun dışarıya çıkarıl

mHı emroluodu. 
Heyeti adul azası, iki saat 

kadar müzakereden ıonra 
1alona döndüler. Büt6n din
leyiciler heyecan içinde idi
ler. Herkea, heyeti adul 
azalarının ağzından çıkacak 
olan kelimeyi bekliyordu, 
heyeti adul azası, çok mü
tee11if görünüyorlardı. Yer· 
lerine geçtikten ıonra hepsi 
ayakta oldukları halde: 

" Maınun katildir " diye 
baiırdılar. Salonu derin ·bir 
ılkut kapladı. Bu sfiküt, 
çok elemli idi, artık, Lüi'nin 
başı kesilecekti. Bu acı ha
kikat, artık tahakkuk et
mişti. Bu sırada Lüi, jandar
maların muhafazası altında 
tekrar aalona ietirHdi. Lüi 
içeriye girerken etrafa ba
kıyor, avukatını arıyordu, 
halbuki avukat zavallı mü
ekkiliae görünmemeğe gayret 
ediyordu, mazDun yerine 
geçti ve bir heykel iİbi 

reiıin karşısında durdu. Reis, 
maznunu bir kerre daha 
yukarıdan aşaj'ıya kadar 
ı8zdükten ıonra: 

- Hakkınızda verilen hü· 
küm idamdır. Kanunun tayin 
ettiği milddet zarfıoda ka· 
rarı temyiz edebilirsiniz. 

Dedi. 
Maznun, sap ·sarı kesilmiş 

olduiu halde cevap verdi: 
- Hayır, temyiz etmek 

hakkından aarfınazar edi
yorum. Hükmü idamı iste
dijiai& aada infaz edebilir· 

gizli tazyik haşladı Yeni şehirler in· 
şa ediliyor 

Varşova kaba .. elerinde hilkômet mefhumu, hayrete Sibirya'da eıkiden me•· 
. cud şehirler büyümekte oldu· 

Şayan bir derecede alay mevzuu oım·aktadır ğu ~ibi ayrıca yeni yeni şe· 
birler de kurulmakta ve bun· 
lar mütemadiyen geniılemek" ıiniz. 

Mahkeme reisi, çok mü
teessir olmuştu. Lüi'inin yü· 
züne baktı vı: tekrar: 

- Temyiz hakkınızı isti· 
mal edebilmeniz için size üç 
gün mühlet veriliyor. 

Dedi. Fakat Lüi, hiçbir 
şey dinlemiyor ve ölüme 
tamamen arzı teslimiyet et
miş bir halde olduiunu bü · 
tün etvarile gösteriyordu. 

Zavallı mahkum, jaodar· 
maların muhafazası altında 
idam cezasına çarptırılanla

rın çıktakları kapıya doğru 

ilerledi ve gitti. 
Dinleyiciler, teessür için

de mahkeme salonunu ter
ketmeğe başladılar . • Mahke· 
me hey'eti de salondan ay
rılırken teessür duyduğunu 
saklayamıyordu. Dinleyiciler 
arasında, heyeti adul azala
rının vicdanı iıtirahata malik 
olmalarıoı temin eden kana· 
atin bu hükümde pek az ol· 
duğunu teslim edenler de 
vardı. 

Mahkeme salonundan en 
evvel çıkanlardan birisi de 
Hindli Prens idi. Yanında 
hizmetkarı zenci ile beraber 
kalabalığın araaında göze 
çarpıyordu. 

Lüi, Adliye koridorlarından 

hapishaneye sevkedilirken, 
onu muhafaza eden Jandar· 
malardan biri kulağına eği· 
lerek dedi ki : 

- Pederiniz, temyiz istida
sını bu gece imzalamanızı 
rh.a ediyor. 

Dinleyicilerden biri de, göz 
yaılarını silerek mahkeme 
salonundan çıkan madmazel. 
Terez Lö Kont'un eline bir 
tezkere sıkıştırıyordu. Bu 
tezkerede ,şunlar yazılı idi: 

"Meyus olmayınız. Yemin 
ederim ki kendisini kurtara-
cağım." imza 

Baba Anri 

ikinci fasıl 

Mancester Gardiyan gaze· 
lesinden tercüme edilmiştir: 

Üç yıl önce kimsenin ha
tırına gelmezdiki Polonya, 
Almanya ile mukayese edil
diii zaman, serbest bir mem· 
leket sayılacaktır. Veimar 
rejimi altındaki Almanya en 
serbest bir memleket kadar 
serbest idi. Beyaz Ruslar, 
Kızıl Macarlar, Okranyalılar, 
Harvatlar, Litvanyalılar, ltal· 
yanlar, Yahudiler vesair her 
nevi muhacirler orada ken
dilerine melce bulurlardı. 
Radikal muhalifete mensup 
Polonyalılar Berline gelerek 
hürriyet havasını ciğerlerine 
doldururlar ve tethiş veya 
yarı tetbiş siyaseti iJe idare 
edıleo memleketlerinde sar
sılan sinirlerini orada yatış
tınrlardı. Bugün bütün bun
lar değiştir. Veimar idaresi 
serbestisini kolayca elde 
etmiş olması ve bunu kafi 
derecede kuvvetle müdafaa 
ed~memeıi yüzünden devril
mişti. 

Bu idareyi yıkan düşman
larının kuvveti değil, dost· 
)arının zafıdır. Almanya bu 
suretle en serbet memleket· 
)erden biri olmaktan çıktı 
ve en esir memleketlerden 
biri oldu. Bu değişiklik o 
derece vasidir ki bugün 
Hitler diktatörlüğünden bu
nalan Alman'lar hududu 
geçerek Polonya'nın serbesti 
havasına kavuımağı bir ni· 
met sayıyorlar . .Diier taraf
tan Polonya'da bili bir mu· 
muhalefet mevcuttur; belki 
eıkiıi kadar kuvvetli değil, 
fakat hiç ıilpbeıiz faal bir 
muhalefet, ara-sıra yapılan 
yıiın toplantılarında bilku
met şiddetle tenkid ediliyor; 
gazeteler, biraz dar olmakla 
beraber Almanya'dan iele11 
ziyaretçilere ufuklar 'kadar 
geniı görünen hudutlar için
de istediklerini yazıyorlar. 
Varıova kaberelerinde bil· 

Pariı, birbirile tezad teşkil kumet o derece kuvvetli bir 
eden ahvalin kaynaıtığı bir alay mevzuu oluyorki Berlinde 
şehirdir. Meseli bir apartma- bundan pek daha hafifine 
nın üçüncü katında can çe- cür'et eden kendini ya ha
kişenler varken, ikinci katın- piste veyahud temerküz 
da da danı edenler olduiu kampında bulur. 
gibi daha. altındı kavga ~de11 , Fakat kendimizin ki de 
ler ve bodrumda oturanlar 
arasında açlıktan ölenler bu
lunabilir. Buna rağmen de· 
niJebilir ki, Baba Anri'nio 
Paristen ansızın kaybolması 
herkeste hiç değişmiyen bir 
tesir husule getirmiıti. Baba 
Anri'nin daima dolaştığı 

Konti rıhtımı, kasvetli bir 
hal almııtı. ihtiyar hafiyenin 
oturduğu güzel evin pence-

releri 3 aydanberi hiç açıl· 
mamışt;. Bakkallar, eski ki· 
tap satmakla meııul olanlar 
sabah akşam beşuş bir çehre 
ile kendilerine selim 'lereo 
sevimli ihtiyarı hep arıyor
lar. Onu göremediklerinden 
çok müteessir görünüyorlardı 
Mahallenin fukarası, çoktan 

beri Baba Anrioin sadaka
sından, Tuyleri sarayandaki 
kuşlar da hayırkir ihtiyarın 
bergün bol bol attığı yem
den mahrum kalmıılardı, fa
kat Baba Anri'ye baaret ka-

dahil olmak üzere, her mem
leket hakkında böyle nisbi 
ölçülerle mi hüküm verme
limiyiz? Siya11I ve ekonomik 
karışıklıklar diier memle
ketleri bizden fena bir 
dereceye dütürdü diye kendi 
vaziyetimizi iyi sayabilir mi
yiz? Acaba Polonya kendi
sinin az değiımesine mukabil 

lan Boliniyi köıkü aakinle· 
rinin teessürü daha çok fazla 
idi. Lüi mahkum edildiği 
gfindenberi madam Lö Kont 
Fraosa'dan çıkıp gitmek ve 
sevgili kızına nişanlı olan bir 
adamın ölümünü işittirmemek 
istiyordu, likin madmazel 
Tereı annesini bu fikrinden 
vaz geçirmeğe çalışıyordu . 
Çiinkü Terez, Lüi'nin masum 
olduğuna iyiden iyiye inan
mıştı. Bu sebeple ümidini 
kesmemişti . 

- tfrkasıvar -

garpteki büyük komşusunun 
büyük bir tahavvül ııreçir

rnesi yüzünden hakikaten 
serbest bh memleket ad 
olunabilir mi? Polonya'nın 
vaziyeti hakkında hüküm 
verirken hiç olmazsa bütün 
kainatça insani vasfile ta
nınmış ölüçüleri tatbik etme
meli miyiz? 

Bittabi Polonyalılar bir 
dereceye kadar iftihar hissi 
taşımakta haklıdırlar, çünkü 
içinde bulundukları müşkilit 
en kuvvetli devlet idarele
rini bile şaşırtacak mahi· 
yette olmasına rağmen, garp 
komşuları olan Alaıanya'da 
tamamile inkıraz bulmuş olan 
ve şarkta komşuları Rusyada 
ise hiçbir zaman vücud 
bulmamış olan hürriytten 
ne de olsa bir miktar mu· 
hafaza edebilmek iktidarını 
göstermişlerdir. 

Polonya'da bütün sefalete 
ırklar ve dinler arasındaki 
ihtilaflara rağmen aleni mu· 
hakemeler yapılması, sansör
den geçmiş olmasına rağmen 
tenkitçi bir matbuatın bu
lunması ve nihayet tama
mile serbest olmamakla be
raber efkarı umumiyeyi ge
niı bir mikyasta temsil ede
bilen seçimlerin yapıfması 
gene bir şeydir. Efkarı umu
miye diye bir şeyin mevcnd 
olmaaı v• Almanya'daki gibi 
uydurma bir '.'Kolletif arzu" 
nun tesis edilmemiş olması 
da bir şeydir. Polonya'da 
şahsına mahsus fikirleri olan 
Ye bunları izhar edebilmek 
hürriyetine sahip olan kim· 
ıelerin bulunması da bir 
şeydir. Bütün bunlara rağ· 
men geniş beşeri stand~rd· 
larla ölçülecek olursa Polon
ya günden güne artan mu
cibihicab bir tazyik ; ve bir 
beşeriyet faciası içindedir. 

Polonyalılarlar Okranya · 
lılar arasındaki münasebet
lerin düzeldiği iddiaları ma • 
alesef asılsızdır. Polooyada
ki Alman ekalliyeti durma
dan polonize ediliyorlar ve 
bugünkü Almanya artık Ce· 
bevre'de Alman hududlarının 
dışındaki Almanlar namına 
idareikelim edemiyecektir. 
Diğer taraftan ıarki Polon· 
yadaki Beyaz Rus ekalliye
ti hakkında hiçbir haber 

alamıyorsak bu habersizliği 

hayıra yormak imkanı yok
tur. 

Harpten sonra yapılan 

beynelmilel muahedeleri tek 
taraflı olarak bozan ilk dev
let Almanya değil Polonya
dır. Polonya ile eski itilaf 
devletleri arasıoda imzalan
mış olan ekaliyetler muahesi 
de Lokarno muahedesi ka· 
dar riayeti istilzam eden 
bir muahededir. Polonya bu 
günkü hududlarını ancak bu 
muahedeye riayet şaratile 
elde etmişti . Polonya'nın bu 
taahhüde sık sık riayetsizlik 
gösterdikten maada Cenev
rede de bunu tamamile red 
ve inkar eylemeleri Avrupa
nıo harp sonrası tarihinde 
en ziyade mucibi hicab ha· 
reketlerinin de ayni derece· 
de mucibihicaptır. Polonya· 
da yahüdilere karşı göste· 
rilen tazyik ve itisaftan ara
sıra bahsetmiştir. 
Vakıa şu vardır ki, Al

manya'dakinden farklı ola
rak, Polonya hükumeti Ya-

hudilere karşı gösterilen bu 
tazyiki kendi elile yapmıyor. 
Polonya'da hükumet, tazyiki" 
menetmeğe çalışıyor, ıiatti 
Y ahidilere karşı tecavüz 
hareketleri gösterenler üze
rine ateş bile açıyor. Alman
yada böyle birşey hatırdan 

bile geçirilmez. Fakat iste
diği zaman kuvvet ve şid
detini gösterebilen Polon
ya hük6meti, Yahudi aleyh
tarlarına karıı lazım geldiği 
kadar şiddet gösteremiyor. 
Polonya'da bulunan üç mil
yon Yahudiyi bekleyen akı
bet, Almanya'da bulunan 
yarım milyon Yahudinin akı-
betinden daha ıyı birıey 
değildir. 

Eıaaen Yahudiler Polon
ya' dan kaçmağa başlamış· 
tırlar bile, Hitler rejiminin 
tazyikinden kaçan Yahudi 
kafilelerine şimdi de Polon
ya 'h talebelerin Ye köylüle
rin itisafından kaçan Yahu· 
diler katılıyor. içinde bulun· 
duğumuz l>u müşkül zaman
larda ve Pan·Cermanist ha
reketler muvacehesinde Po
lonya'nın garbi Avrupa'nın 

sempatisini kaybetmesi her 
halde kendi lehine bir ha· 

Halbuki 

tedirler. 1926 yılında ıarki 
Sibirya'da 12 şehir v~ 4 İt" 
çi kasabası me•cuttu. Bu 
gün ise ayni mıntakada 19 
şehir ve 8 büyük işçi kasa· 
bası vardır. 

Bu şehirler büyük bir hı z· 
la büyümektedir. Me!>da 
garbi Sibirya mıntakasınd~ 
Kuznetsof kömür madenı 
havzası merkezinde vaktiyle 
1000 kişiden fazla nüfus 
mevcut değilken 10 yıl. için
de burada 150 bin nüfusluk 
Prokop·yevsk şehri doğmuş· 
tur. Yalnız son dört yıl 
içinde bu şehir bina ioşaa· 
tına 52 milyon ruble sarfol· 
lunmuştur. ihtilalden evvel 
burada 30 ·40 (talebelik bir 
tek varken bugün 30 bin 
talebelik 52 mektep ve mü· 
teaddit san'at mektebi var· 
dır. Ayni suretle Unde neh· 
ri üzerinde de 20 bin nü· 
fosluk Baley şehıi doğmaı· 
tur. 

• •• 
Rusva'da sıtma ., 

mücadelesi 
1935 yılında Sovyet'ler 

birliiinde sıtma mensupları· 
nın adedi, 1934 yılına nis
petle, 1 milyon kadar eksil: 
miştir. Bu yıl içinde yeaı 
antimalarya Sovyet müstab· 
zarı "Plazmosid" in geoit 
surette istimal edilmiş ol· 
ması sıtma mücadelesiniD 
verdiği ,bu muvaffakiyetli 
neticeni:ı en büyük amille· 
rinden birisidir. 

Ayni zamanda 1935 yılın· 
da memlekette sıtmaya kart• 
daha birçok mühim tedbir· 
ler de alınmıştır. Tayyare 
muavenetile, 800 bin hektar 
arasında sıtma sivri sineği 
ynmurtaları mahvolunmuştur. 
47 bin hektarlık üzerine 
petrol dökülmüş ve 35 bia 
hektarlık ta kurutulmuştur. 

Bugün Sovyetler birliğinde 
660 sıtma mücadelesi esas 
istasyonu ve 1220 tali istas· 
yonu mevcuttur. 1936 yılın
da sıtma mücadelesi işlerine 
yeniden İ40 milyen kadar 
ruble sarfolunacaktır. 

zamanlarda Polonya bu ıeoı· 
patiyi kaybetmeğe başla
mıştır. 

T.ı.fon Tayyare 
315l Sineması Telefon 

ınr 

Bu haftadan itibaren yaz tarjfesine başladı. Her gGn ve her seansta fiatlar 

15 - 20 -30 Kuruştur 
Bu hafta her gün Te fı· k özcan tar~f~ndan Manyatiz!11, Fakirizm, 
21,15 seanslarında v. Spırtızm ve Telepa~ı numaraları 

Fiatlar 30 · 40 • 50 Kuruştuı: 

1 T T OEsrarh çöllerde geçeıı 
Bugnn saat 15-19 ·hı· ı b" k 

ı d ı ıras ı ır aş seans arın a 
· macerast 

Ayşe - lbrahim Molla - Me1ımet Yusuf - Camılla Bert · Simone Berian 
gibi Fransız ve Arap artistlerinin büyük filmleri 

•• 
Saat13ve17Gü ller Resmı· •'eç·ıdı· ~.meri_ka güzellik kraliç~le~ini~ ve be! 
seansında ze ~ yuz guzel oyuncu kızın ıştırakıle yapı 
lan fevkalade muhteşem, bir hafta büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecekti' 

Ayrıca; Miki ( Karikatör komik ) 



(tJlua_nı_ea_rı_ık ..... ) ____________ ,.....__ --................. ~----21 ~ay~_9!L:_ 
;--İiiiii~'•ibilfi•ij'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiijii~~iiii\jiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Hal~-1 • Olivier ve şQreka- 1'. v. ~· rateJJi Sperco 

:,~~~:~~'~· Kaymakamın cenaze~n lıikaycleri Alı• Rıza L. . d VV. ~-... H. Van Vapur Acentas1 
~-..1-------~~~~~- sı ımıte vapur .... Yazan: Gökçe Der Zee ROY AL NEERLANDAIS 

Vak'a, lzmir'e yakın bir 
kazada geçiyor: 

Yıllarca oldu. Baharın, 
thndiki gibi bol güneşli, 
lcolculu, renkli bir günü idi. 
Toprak ananın bağrı, yumu· 
fak bir halı gibi renklere 
bürünmüştü. . 

On kişilik atlı bir kafıle 
( · · ... ) deresine doğru gi
diyordu. Orada sular bol, 
gölgeler koyu, ağaçlar sık, 
hava ter-temizdi. Kuzular 
kesmişler, bol yeşillik, mey-
"• yiyecek, içecek ve binlik 
~enilen siyah şişelerde has 
Uzüm rakısı getirmişlerdi. 

Nihayet dereye vardılar 
Yerleştiler. Yiyeceklerini aç-
tılar. Kuzuları, yaktıkları 
•teşe vurdular. Tam bu 
•ırada bir ses duyuldu: 

- Eyvah çocuklar, birşey 
Unuttuk! 

Bu, kaymakamın sesi idi. 
Herkes ona baktı: 

- Tuz getirmeği unutmu
şuz .. 

Birisi cevab verdi: 
- Fena!.. Tuzsuz yemek, 

salata, biç, hiçbir şey olmaz. 
Kur'a çekelim. Kime çıkarsa, 
o gitsin, şehirden tuz alsın, 
gelsin! 

Hepsi de ilk önce "Muva· 
. fık" der gibi oldular. Fakat 

biri, 

- Hayır -dedi-doğru değil. 
Olur ki, bir ibtiyarımıza 
çıkar. lyisimi, içimizde en 
genç olanımız bu işi becer
sin!. 

Bu fikir alkışlarla kabul 
edildi ve en genç olan De
veli Ahmed yola çıkarıldı . 
Ahmed, yokuşun köşesinde.o 
lcıvrılıoca. hepsi de kahka
hayı bastılar. Çünkü bu, 
Ahmed'e hazırlanmış bir 
oyundu. Şehre gidib-gelmek 
tam dört saatlik bir işti. 

Ahmed, hiç okuma, yazma 
bilmezdi. Fakat onun öyle 
bir zekası, öyle bir buluşları, 
öyle zarif ince oyunJarı var
dı ki, en zeki, en münevver 
olanları bile afallatırdı. Kay· 
makam da herkese muziplik 
eden Abmed'i, bu suretle 
bir cezaya mahkum etmeği 
düşünmüş, arkadaşları ile bu 
0 Yunu hazırlamıştı. 

* •• 
Ahmed anlamaz olur mu 

hiç?. Yola çıktı . Gülüyordu. 
Oyunu yapanı da keşfetti: 

- Hazırol bakalım kay· 
tllalcam bey! 

Diye mırıldandı. Şehre gi
rince iki bama) çağırdı. Be· 
raberce .. . . . . . u camiye 
gittiler. Bir tabutla bir tene· 
fİr aldılar. B~oları, kayma
kamın evinin bulunduğu so
kağın köşesine bıraktırdı ve 
•onra kendisine telişh, yeisli 
bir hal vererek kaymakamınJ 
~•pııını çaldı. Hizmetçi çıktı 
1Ymakamın bir ihtiyar anası 

\'ardı. Abmedi o da tanıyor 
id' 1 • 

Ahmed boynunu büktü : 
- Sormayın -dedi-: ıor~!,:_ 

Y~n .. Nasıl söyliyeyim bilmem 
kı .. Anlatılacak gibi değil.. 

ihtiyar kadın yutkundu'. 
- Amman evladım -dedı

l~irıey mi oldu, ne var, ça· 
uk söyle? .. 
. Ahmed mendille gözlerını 

•ıler gibi yaptı: 
- Biliyorsunuz yal. Bu 

~tın gezmeğe gitmiştik.Ora· 
ıc: .. Of ıtanlatamıyorum. Bir 

ıa... Bir kaza kurıunu ... 

Centasl KUMPANYASI 
t.~~~. ::·~!~~İı:~;.~:~,~~i Mücellithanesi a & Co. u ORESTES " vapuru 13 
tabutu köşe başında bırak- Ceadeli Han. Birinci kor· DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Mayısta sıelip BURGAS, 

Yeni Kavatlar çarşisı don. Tel. 2443 "HERAKLEA" vapuru 25 VARNA ve KÖSTENCE 
tamV.e Ahmed bunu söyler limanına hareket edecektir. 

THE ELLERMAN LINES LTD. mayısta bekleniyor. 30 ma-
söylemez çıkh. Kapıdan bak· No 34 " UL YSSES " vapuru 18 

• . yısa kadar ANVERS, ROT- 23 M tılar. Not: Vurul tariblerı ve Mayısta gelip ayı.ta 
FilhakikR teneşir de, ta· vapurların iaimleri üzerine TERDAM, HAMBURG, ve ANVERS, ROTTERDAM, 

but ta hazır .. Ve, feryatlar bey; sıkılma, zarar yok.. değişikliklerden mes'uliyet BREMEN DiREKT için yük AMSTERDA.M ve HAM· 
bacladı. Biraz sonra, Ahme· · kabul edı'lmez. alacaktır. BURG Jimanları için yülc .,. Nasıl olsa ihtiyardı. iyi gün· 
din bulduğu çarşı dellilı, "SAMOS" vapuru 8 hazi- alacaktır. 
şehirde şunları bağrıyordu: ler gördü, geçirdi.. " OPORTO " vapuru 20 randa bekleniyor, 13 hazi- .. ORESTES" vapuru 31 

E b l ·ı 8 .. Ve kaymakam derhal top· LONDRA HUL d - eeey a a 1
•• ugun.... mayıs • ve rana kadar ANVERS, ROT· Mayısta gelip 6 Haziran a 

Kaymakamın cenazesi var. landı. (Annem, anneciğim!) ANVERS'ten gelip yük çı- TERDAM, HA.MBURG ve ANVERS, ROTTERDAM, 
S t d - tt (ı'kindi Alaturka) Diye inledi. Ahmed, rolünü M 

aa or e - karacaktır. BREMEN DiREKT limanları AMSTERDAM ve HA • 
kaldırılacak.. Cemi cümle .. · mükemmel oynamıştı. Eğ- ; BURG limanlara için yük 

k d 1 N lence bozuldu ve herkes .. FLAMINIAN" vapuru 22 için yük alacaktır. 
MüsJüman ar eş er. ama- AMERICAN EXPORT STE· alacaktır. 

1 D d k d atlarına bindi, şehir yoluna mayıs LIVERPOOL ve I 
za ge in. uy u , uyma· AMSHIP BORPOATION SVENSKA OR ENT 
dık demeyin haaaaaal düştüler. Çarşıda telaş vardı. SVVENSEA'dan gelip yük NEV YORK LlNlEN 
• Ahmed, bunu müteakib Eve yaklaştılar. Teneşir ve çıkaracaktır. "GOTLAND,, motörü 12 

"EXPRESS" vapuru 24 ma-
atını dörtnala sürerek eğ· tabut köşede · duruyordu, Dt.UTSCHE LEV ANTE LINIE Mayısta beklenmekte olup 

k yısa doğru beklenilmektedir. 
lence yerine koştu. Yarım Evin apısının altından sular .. HERAKLEA ,. vapuru yükünü tahliyeden sonra 
okka tuz almıştı. Atından akıyor, içeriden feryadlar 8 mayıs HAMBURG ve NEVYORK için yük ala- ROTTERDAM, HAMBURG, 

Yorgun yorgun indi. Diğer- duyuluyordu. . Kaymakam k caktır. BREl\1EN, (dogv ru) COPEN-
BREMEN'den gelip yü o LE HONGROl leri kahkaha atıyorlardı . O için artık şüpheye mahal S. A. R YA HAGE, DANTZIG. GOTE-

aldırış etmiyerek, müteessir kalmamıştı. çıkaracaktır. SE DE NA VIGATION DA- BMRG. OSLO ve ISKAN-
ve durgun bir halde kay· Fakat develi Ahmet, tam •111Ô•k•-~•Q•r•e•n•lc•r•!-M•.u•t•.--•ı NUBIENNE MARITIME DINAVYA. limanları için 
makama baktı: bu sırada ortadan kaybol- BUDAPEST yük alacaktır. 

Kaymakam bey.. Va- muştu.. Kiılymakam içeriye laka (Okam~ntol) ~ "SZEGED., motörü 27 ma· "VIKINGLAND .. motörü 
Jideyi sabahleyin evde nasıl girdi. Anasını gördü. Anası öksOrll k şekerle· ~ yısa doğru bekleniyor.• BEL- 22 Mayısta beklenmekte 

bırakmıştın? da oğlu ile karşılaşınca bir rini tccrnbe edi- --ı GRA.D, NOVISAD, BUDA- olup ROTERDAM, HAM-
Kaymakamın gözleri açıldı: çıglık attı. Biribirine sarıldı- ~ PES T, BRATISLAVA, VI· BURG (Doğru) COPEN-
- Nasıl mı? Biraz has- lar ve Ahmedin oyunu anla · ıiz.. ~ HAGE, DANTZIG, GDY-

ta idi.. şıhnca, ihtiyar kadın; ~ y ANA ve LINZ için yük NlA, OSLO ve iSKAN Dl-
- Oğlum -dedi- o ister~e ~ alacaktır. NA. VY A limanları için yük 

her ikimizi de diri diri me· SERViCE MARITIM alacaktır. 
- ..... 
- Söylesene yahu, ne var? 

zara sokar. Onunla pek" oy- ~ ROUMAIN SERViCE MARITIM > BUGA.REST ROUMAIN 

Sakın .. 
- Ne yapahm kaymakam 

BAŞ DURAK 

H AMDİ N ÜZHE1' 

Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

----------------------------, llzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

Tarafından mevsim doloyısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAl\t 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesiude FAHRİ KANDE· 

l\lfR ol;LU 

'----~~~~~~ıtmll--------1 z mir milli emlik müdürlüğünden: • 
Satış 

Sıra no • Lira 
269 Darağaç azım sokagında 22 taj no.lu 106 metre 

murabbaı arsa 47,70 
270 Darağaç azım sokağında 20 taj no.lu 131,30 

metre murabbaı arsa 59,10 
271 Darağaç azım sokak 12- taj no.lu 112,30 metre 

murabbaı arsa 56,15 
272 Keçeciler eski kadı hamamı yeni hamam ı. 5 eski 

ve taj no.lu iki odalı ve müşterek kapulu evin 
64 hissede J 5 hissesi 50,00 

y karıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile öden-1 
k u üzere on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. 

~elesi 4-6-936 perıembe iÜDÜ saat 17 dedir.~_AlıcılarınS 
m~li emlik müdüriyetine müracaatları. -~~ 1275 . --

Ve Pftrjen ~ahapın 

en OsUln bir mfts-

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

"DUROSTOR,, vapuru 10 .. PELES,, vapuru 14 mayıs-
Q iıaziranda bekleniyor. KÖS- ta gelip ayni gün PiRE, 
~ TENCE, SULINA, GALATZ MALTA, ve BARSELONE 
~ ve GALA. TZ aktarması hareket edecektir. 

BELGRAD, BUDAPEST, Yolcu ve yük kabul eder. 
~ BRATISLA VA, VIY ANA ilandaki hareket tarihle· 
~ için yük kabul edecektir. rile navlonlardaki d~~iıiklik-

DEN NORSKE MIDDEL- !erden acente mesuliyet 
HAsLINJE (D·S. A-S kabul etmez. Fazla tafsilit 

SPANKELINJEN) için ikinci Kordonda Tıabmil 
OSLO ve Tabliye tirketi binası 

arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentaıına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

··-1!!!!1111~~~~--~--D OK T () R 

ıu ııe 
·~ 

[&lrcı~l 
> 
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... (UluaaJ Birlik) 

ölünıii 
~----------... ------------

Büyilk Aşk, Cinayet ve Batıl 

lngiltere'nin tedrici bir surette harbha .. Birinci(~~s~m~~::ı MU~:~:ras;6 
ı k 1 . l l ld ""' ••. ı • uMeçbul adam, bu davete çıkardığı iki fotoğrafı 

zır ı arı e meşgu o ugu soy enıyor :~~:~ tu~!:'a~miiş;ı.!~~ı~:. bir ~i~~~ria~ö·~=:~~h~k!.::;: 
-• b k k k ' "Kısa olan yolda polis, idi! 16 Haziranda müşterek mesaı a ında ati bir karar veril· genç kız ve meçhul adam Maksim, büyük bir korku 

1 · ı u·ı 1 s . d k 1 k arasında bir kelime bile ko· ve endişe içinde kaldı, asa· mezse ogı tere us ar osyetesın en çe i ece nuşulmamiştır. biyetle ayağa kalktı, büyük 

I..ondra 21 (Radyo) - Ingiltere bO.kO.metioin, tedrici J.ondra Devlet banka~ı, altın alış . vP.ri~ioin ya!an edil- .. Karakolda komiser, meç· orta masasının etrafında tanı 
surette ve gizlice harp hazırlıklarile meşgul olduğu ve / bul adamın isim ve hüviye· bir devir yaptı. M. Royer 

diğini ililn etmiştir. Ahlkadar çevenlcr, bu tedbire bO- M ı ~ · k k 16 Haziranda Uluslar sosyeıesince mOşteıek mesai tini çabuk ogrenmiş ve aKsım sa in ve soğu kan· 
hakkında kat'i bir karar verilmediği takdirde Cenev- yllk bir ehemmiyet vermekte ve bunun, bir nevi am- pasaportunun tetkik etmiş· hJıkla bakıyordu. Ve: 

re'den çekileceği söyleniyor. Son gelen haberlere göre bargo mahiyetini haiz olduğunu sôylemektedirler. · tir. Pasaport mükemmeldir. - Ne diyorsun? Dedi . 
• M,, t t,, M 1 "Meçhul adam Fransızdır; - Bu iki resim bir ada-

Adı Jan Oubuo kendisi damın resıni değildir. Benim 

Arap'lar y ahudi muha- Ingiliz müstemleke baka- P·.:~·!::r· kızın ithamına fikrim ~:~~;di:~rette emin· 

1 • k k T • • C d k karşı büyük bir hayret 
cİr eı·ın araya ÇI • Dl omas lSİiıa e ece göstermiş ve ortada bir 

misin? 
- Başımı keserim, bu iki 

resim bir adamın değildir. 
- Haydi böyle olsun! He· 

nüz sözümü bitirmedim. 

vehim ve yanhşhk olduğunu 

. ld l · Haziran ortalarında T iddia etmiştir. ffi3SJ08 m .allJ 0 U ar veya em- "Genç kız Isveç'H oldu-

Bir lngiliz kruvazörünün himaye· 
sindeki gemiler muhacirleri güçlük

le boşalttı. iki Yahudi öldü 

muzda kabinede mühim ğundan , sonderecede na- M. Rozer fotograflarını 
dikkat ve itina ile zarfları· 
na koydu. Koltuğuna yasla· 
narak: 

muslu olmakla beraber, her 
tadilat oiacakmış.. hangi bir fırsattan çıplak-

Paris 21 (Radyo) - Filisti· 
nin her tarafında büyük kar· 
gaşalıklar devam ediyor. in· 
giliz kuvvetleri, şimendifer

leri muhafaza altına almıştır. 

Sokaklarda zırhlı otomobil· 
Jer dolaşmaktadır . 

kesmişlerdir. Bunun üzerine 

bir lngiliz kruvazörünün hi· 

mayesinde muhacirler karaya 

çıkarılmış ve Tel·Aviv'e 
sevkedilmiştir. Bu arada 

vukua g-elen bir çarpışmada 

iki Yahudi ölmüş, üç Arap 

yaralanmıştır. 

Demiryollarının muhafaza· 

Dün Hayfa'da da nüma
yişler olmuştur. Grevci Arap 
amele, üç vapurla gelen 
dört bin Yahudi muhacirinin sına lngiliz askerleri memur 
karaya çıkmasına mani olmak edilmiştir. Bu mıntakaya 
istemiş, vapurun halatlarını girenler derhal vurulacaktır. 

~----------·~·~·~··-~·-~--~--~~-

Devlet Demiryollarında 
tenzilatlı tarife 

lzmir-Alaşehir-Soma istasyolar ara
sında emtia nakli yatında yüzde 

altmış tenzilat yapıldı 

Londra, 20 ( Radyo ) 
Tanganika müstemlekesioin 
Almanya'ya devri, logiltere 
aleyhine müsellih bir kıyamı 
mucib olacaktır. 

Tanganika'dan yeni gelen 
Lord Hel Kopt, müstemle· 
keler namına izahat vermiş 
ve Kenya'nın Almanya'ya 
iltihak kararını kat'i surette 
kabul etmiyeceğini söyle· 
miştir. Tanganika Alman'lara 
verildiği takdirde logiliz So· 
malisi mahvolacaktır. 

Lord Kopt, (tal yanların Ha· 
beı zaferinden de babsetmiı 
ve "Habeşler zafer kazanmış 
olsaydı, Somali ve Kenya' dan 
logilizlerin de çekilmesi Jazım 
gelecekti." demiştir. 

lngiltere'nia müstemlekelerin 
emniyetini temin etmesini is· 
temiş ve "bava taarruzlarına 
karşı mlldafaa teşkilih ya· 
pılmahdır,, demiştir. 

Anhr.a 20 (özel ):- Devlet 

demlryol l1rı idaresi, lzmlr'd,.o 

Alaşehir ve Som• laıaayonlırı 

•rHındı oaldedtlecek rmteılll' 

için yeni ve tenzllftthblr t•rlfe 

bazırlımıetır. 

Lord Kopt Londra' da bir 
ay kalacak , ye başvekil ile 
Müdafaa bakanlar1~a mils· 
temlekelerin müdafaa busu· 

edilecek olın bu tarife göre, d k' 'h · 1 b'ld' • 
1 1 

d sun a ı ı tıyaç arını ı ıre· 
lamı geçen aıaeyon ar arıeın a 
yoz kllometrey11 kadar ton bı~ını f 
aç koroş •lıomak.ta ol•n acrd· ihtiyat Suba)1ları 

Bir baztraodıo hlbar~o tatbik 

ten tr-nzllAt yrpılmııtır. Bu ıo· 

fille isimleri grçeo leıaıyonlar 

araıunda nakllyıtt• yGıde altmıı 

ole betinde teozllit yıpılıcıktır. 

~------------~~-•+-~--------------

Seyyar· satıcıların ruhsat 
tezkereleri hiı· lira olacak 

amelelerin Ecnebi arıistlerin ve 
kazanç vergilerinde 

tenzilat yapı laca k 
de 

Ankara 21 (Ôzel)- Seyyar 
satıcıların ruhsat tezkeresi 
bedelleri 25 liradan 1 liraya 
indirilecektir. 

Memleketimize gelecek ec· 
nebi artistlerin kaıaç vergi· 
lerinin yüzde 50 den yüzde 

Marmara 
Mıntakasında zelze

leler oldu 
latanbul, 21 (Özel) - Mar· 

mara mıntakasıoaa gene 
zelzeleler olmuştur. Halk 
korku içinde evlerinden 
kaçmış, ıeceyi çadırlarda 

ıeçirmiıtir. 

beşe indirilmesi hakkında da 
Kamulaya bir liyıba verilmek 
üzredir. Liyıhada işçi ve 
amele mahiyetindeki bütün 

mükelleflerin vergiJeri, gün

lük kazançlarının 12 mislin· 
den 10 misline indirilmiştir. 
500 liradan aşağı taahhütler· 

den de vergi ahnmıyacaktır. 

Valdeoeg 
Roma sefiri oldu 
Viyana, 20 ( Radyo ) -

Avusturya sabık dış bakanı 

iken, son kabine deiiıiklik
Jeriade kabiae haricinde 

Ve askeri Memurlar 
Yoklaması 

İzmir askerlik eobeılndeo: 
1 - l ·ff11lran 9!l6 ~gftoüo 

' den 30 Baı:tran 936 gfto(lne 

kadar lımlr 11kerllk oubeeio 

de kayıtlı yerli ve yabıocı 

ihtiyat ıoh•ylırla biç kayıt 

olonmımıe ihtiyat ıubayları 

bo mftddet zarfında yeni nO· 

fua cftzdınlarlle birlikte yok· 

l•malaraoı yıptarmak Gzere 
bergGo ıobr-ye bııvurm•ları. 

2 - Şobemlıde kayıtlı 

olup tı vaılfeten nyahut muh 

telif ıorf'tlerle bı~k• m•hıl · 

lerde bulunıoler da bulun. 
duklan mıntakı aekerllk oobe 

tut vaııtaslle yoklamal,.rıoı 

!Jubeye blldlrmeleri 
3 - Bu milddet zarfında 

yoklam•yı mOrac11t etaılyep 

lerlo h•klırtoda klnuoi mua· 
mele yıpılecığı ilin olunur. 

----------------~..) 
kalarak Roma elçiliğine ta-
yin olunan (Berger Valde
neg), Haziranın yedinci gilnfi 
Roma'ya giderek yeni vazı
fe1ine baılıyıcıktar. 

cektir. 

Londra, 20 (Rapyo) - Si
a-ortalar skandalı dolayısile 
müstemleke bakanı Sir To· 
mas'ın istifa edeceği söy
lenmektedir. 

Londra, 20 ( Radyo ) -
iyi .malumat alan mebafilde 
söylendiğine göre, ya hazi
ran ortalarında veyahut ta 
temmuzda kabinede mühim 
tadilat olacaktır. 

Bu mebafll ·büdce tahki-

katı neticesi ne olursa olsun 
müstemleke bakanı Sir To· 
mas'ın muhakkak surette 
istifa etmek mecburiyetinde 
kalacağını söylemektedir. 

8alıkesir'de 

lıktan korkan bir kız değildi. 
Bunun için, eteğini kaldır

makta ve güzel bacağını 

hemen oracıkta muayeneye 
arzetmekte biran bile tered
düd göstermedi. 

.. Bacağının üst kısmında, 
oyluklarına yakın bir yerde 
daha mini mini bir yara 
bere ısırıktan küçük kırmızı 
bir nokta vardı. Kullanı

lan·eğer hakkile iğne kulla· 
nılıyorsa·iğnenin gayet kes
kin ve ioce olduğu aşikar 

surette anlaşılıyordu. Fakat 
bu herhalde bir iğne izine 
benzetilmemiş ve komiser: 

" - Madmazel, bu, bir 
pire ısırığı olmasın? Diye 
sormuştur. 

Genç kız karakoldan çık-
Atacılı k hareketleri tıktan sonra, komiser Du· 

devam buna'nın Almanya'da ne: için 
ediyor bululuaduğunu sormuş, fa· 

Balıkesir (Özel aytarımızdan) kat aldığı cevap makul ol· 
Atışlara devam ediliyor: doğundan iğneleyiciyi ser· 
Evelki gün yetmişten fazla best bırakmıştır. 

genç atıcılık kurulu tarafın- Maamafih, komiser, bu 
dan temin edilen otobüsle adamın muhtelif pozlarda 
idman mıntakası önünden alnmış fotoğraflarını dosya· 
hareket ederek birkaç sefer ya koymuıtur. Bu fotoğra
yapmış ve heveslileri atış fın birisini Alman ıabıtasın
mahalline kadar götürmüştür dan aldım. 

Atıılarda Cumhuriyet Halk lsveçli kız: 
Partisi llyön kurul baıkanı Siz bir defada bu 
Kütahya saylavı doktor Lütfü müsyünün üzerini arayınız. 
Kırdar da hazır bulunmuş ve Belki iğne bili üzerindedir! 
ilk atış taraflarından yapıl· Doyua ismindeki adam, 
mıştır. Başkanın bu yakın !wüstebzi bi~ tavır takınarak 
alakasını gençler. memnuni· her tarafın aranmasına mü
yetle karşılamışlardır. Bundan saade etti: 
sonra atıı yapacaklar, Üç Genç kız: 
gruba ayrılmışlardır. - iğneyi bir tarafa atmış 

Birincisi biç atış yapma· olabilir! Dedi. Maamafib, 
mış olanlar yüz metreden ya· madamki müsyüde bir şey 
tarak ve istlnatlı atışlar. Bu bulunmadı, benim de bir za-
atışta gençler iyi bir varlık ıarım yok? Davacı olmaktan 
göstermiılerdir . vazgeçiyorum · ve müsyüden 

ikincisi Cumartesi a-ünü ay· özür diliyorum! Demiştir. 
ni şekil ve mesafeden atış Çünkü bu fotgraf, bundan 
yapıp talimatnamenin tayin iki sene evvel tüneldeki hi· 
ettiği dereceyi alamadikların· dise ve tevkif edilen, niba· 
dan vazifesini ifa etmemiş yet lsviçre'de timarhaneden 
olanların tekrar atışları idi. firar eden adama benze· 
Bunların mühim bir kısmı meL tedir. 
derece almak suretile vazi- Bu raporun okunması üze· 

- Tüneldeki ia-neleme işi 
mühimdir? Tek değildi Ber· 
lin'deki lsveçli kızın mes· 
elesi de bunların bir işidir. 
Yalnız fazla heyecana sebep 
olmamak için matbuata fazla 
haber (vermedik. Fakat di· 
ğer ve mühim dosyalarda 
vardır. 

Devamı var 

. Bayrak kanunu 
Çıktı, aykırı hareket 
edenler cezala o dı· 

rıJacaklar 
• Ankara 21 (ÔzeJ) - Ye· 

ni bayrak kanunu kamuta· 
yın dünkü toplantısında ka • 
bul edilmiştir. Bu kanunla 
bayrakların hangi müessese· 
lerde hergün çekileceği, res· 
mi günlerde nerelerin bay· 
rak çekmeğe mecbur olduk· 
ları, bayrağın şekli, çekile· 
cek yerler tesbit edilmiştir. 

Bu kanuna aykırı hareket 
edenler Türk ceza kanu· 
nunun 26 ıncı maddesine 
göre cezalandırılacaklardır. 

Ispanya'da 
60 köy hasara uğradı 

Madrid, 20 ( Radyo ) -
Sara koşa' dan hareket eden 
tren, yolda yıkılan bir dai 
parçasının altında kalmış ve 
tren makinisti ile yolcular· 
dan bazıları ölmüştür. 

lnbidamın, yağan şiddetli 
yağmurlardan ileri geldiği 

lanlaşılmııtır. 
Yağan yaimurlardan 60 

köy büyük hasara uğra· 
mıştır. 

Necaşi 
Pazar günfi lstanbul· 

dan geçecek 
lstanbul, 21 (Özel) - Ha· 

beş imparatoru yarın Hay
fa' dan bir Leh vapuruna 
binerek lstanbul'a hareket 
edecektir. Necaşi pazar günü 
lstan :,ul' dan geçecek ve 
Köıtence'ye gidecektir. fesini ifa ettiğinden 150 met- rioden bir zarf aldı, içinden 

----~----~--~----------~--~----------------re Ji k atışlara namzet olmuş· 
tur. 

Üçüncüsü Cumartesi günü 
100 metrelik atışlarda iyi de 
rece alarak vazifesini yapmış 
olanların 150 metreden yata
rak ve desteksiz atışları idi. 
Atıılara sporcu, esnaf ve her 
ıınıf halk iıtirak etmektedir. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lımirde bakır bedesteninde 49 numarada g-ümrük ko· 

misyonculuğu yapmakta iken terki ticaret eden Nurettio 
Ferid tarafından 931 takvim senesi muamelatını mübeyyio 
olmak üzere mahmudiye maliye şubesine verilmiş olan be· 
yannamenin müstenidatı defterleri ibraz etmeleri 2395 
sayılı kanunun 86 ncı maddesi delileti ile 42 nci madde 
mucibince ilin olunur. 1310 


