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İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete'J!P 

- Pazartesi - 27 Temmuz 1936 
~~~~~--~~~~~~~ 

Japonya 
Yakın Çin üzerindeki taz. 

yir ve nüfuzunu artırmak 
için yeni tedbirler alacak. 

Fiati (100) Para 

Fransa' da l(oın ünizın Tehliliesi 
- --- - - - =========-======~===~~::::::::::::=?""""- - -

Her iki taraf ta zafer ilan ediyorlar 1 ltalya kralEdvard Vimideki Ka 
1 ' Madrid şehri maktele dön-1A~rupa. iş birli- nadahlar a_~idesini açtl 
gıne gırecek Kral F ransada beş saat kadar kaldıktan 

dü, sokaklar ölülerle dolu İlhakın;~~·ınmasını Paris, 2~o(~~:o~ekr~~u-Londraya döndü 
istemiyecek miş mi harpte Fransa'c.la maktul 

Asiler,zapt ettikleri yerlerde harp masrafları
nı temin için halka vergi tarhediyorlar.Ame
rika konsolosunun öldürüldüğü söyleniyor 

Roma, 25 düşen altmış bin Kanada'lı 
(A.A) - Bazı için (Vimi) de dikilen abide-
yabancı gaze- nin açılına merasimi, dün 
tcler, ltalya· fevkalade büyük bir kalabalık 
nın Avrupa önünde yapılmıştır. İngiltere 
iş birliğinde kralı 8 nci Edvard, Fransa 

lspanga'ga giden lngiliz askerleri 
Madrid 27 (Radyo) - Bü- Rahat, 27 (Radyo) - Asi 

Yük otellerin en çoğu, askeri lspanyol ordusu, her işgal 
hastahanelere ka\bedilmiştir. ettiği yere yerleşir yerleşmez, 

Hükumet, asarıatikayı ve bütün halka vergi tarhetmekte 
hazineye ait kıymetli eşyayı, ve harp masraflarını bu suretle 
bir yere toplıyarak, Milis as- temin eylemektedir. Asiler, 
kerlerinin muhafazasına ver- galip gelmek için kanlarının 
ıniştir. en son damlasını dökmeğe 

Barslon 'daki ftalyan acan· azmettiklerini ilan eylemiş-
laları, komünistler tararından lerdir. 
Yağma edilmiştir. Asilerin elinde 130 harp 

. Asilerin emrinde bulunan tayyaresi bulunmaktadır. Bu 
bir h . . (S B tayyarelerden biri, dün Mad-

arp gemısı, anse as- 'd .. . d b 
s}t ) i rı uzerın e uçmuş ve eyan-

en e gelerek, spanya Fa- nameler atmıştır. Bu beyanna-

melerde, lspanya'nın kurtuluşu 
için mücadele edildiği ve kan 
dökülmeden şehrin teslim edil
mesi lüzumu kaydedilmek
tedir. 

İsken deriye' de bulunan bi
rinci lngiliz alayı, dün Cebe
lüttarık'a gelmiştir. 

Ekodöpari gazetesi, asilerin 
mağlubiyeti haline.le ispanya' 
nın Bolşevik olacağını ve aksi 

halde Kral Alfons'un geri ge· 

leceğini haber vermektedir. 

Hükumete sadık tayyareler· 
M. Azana den biri, Cebelüttarık'ta denize 

~ından getirdiği kuvvetleri düşmüştür. 
<itaya çıkarmıştır. Son gelen haberler, Sara-

! Biyariçte bulunan jeyl Reb- gosa'nın da asilerin eline düş-
ı:s ·ı 

1 
1 e diğer birçok zevat, tüğünü bildirmektedir. 

ııeçhul b' .. 'h AA • k ti · b d b 1 ıt yere muteveccı en sı uvve erın aşın a u-
ınteket etmişlerdir. lunrnakta olan general Delya-

IYl ü sso ı iii il1 in oğul 
ları Berlinde 

no da, Kordo ile Malaga'ya 
doğru ilerlemektedir . 

Marsilya'ya gelen yolcular, 
Amerika'nın Madrid konsolo-
sunun öldürüldüğünü söylüyor
lar. Ayni yolcular, Madrid şeh 
rinin, bir maktele döndiiğünü 
ve yolların cesedlerle dolu ol
duğunu bildiriyorlar. 

Madrid 27 (Radyo} - Hii· 

mevkiini ye- reisicumhuru M. Lebrun ve 
niden alması daha birçok resmi şahsiyetler 
için koyduğu ve binlerce Kanada'lı ile eski 
.şartlar aı ası- muharipler törene iştirak et· 
na zecri ted- rnişlerdir. 

birlere müşa· Abidenin dikildiği yerde, 
bih son ted· hala eski istihkamlar olduğu 
birlerin kaldı· gibi duruyordu. Eski muharipler, 
rılmasını ve M. Mussolini bu istihkamları birer birer 
Afrika' daki ltalyan imparator- gezmişler ve müthiş harbın 

kiimet, Milis teşkilatı vücude l o- k t'" t d 
uounun a 1 anınmasını a anlarını hatırlamışlardır. Bun· 

getiımek için bir kadınlar ta- idhal etmekte olduğunu yaz· 
buru ihdas edecektir. Bu ta- mışlardır. lar, ailclerile beraber gelmiş 
bura anarşist kadınlardan iyi haber alan mehafilin bulunuyorlardı. 
müteşekkil olacaktır. bildirdiğine göre bu son şart Evvela, Kanada adliyL" na-

Paris 27 (Radyo) - Asile- muhakkak surette inanılmıya· zırı bir söylev vermiş ve 
rin, kumandanı general Mola, cak bir mahiyettedir. Zira müteakiben lngiltere kralı 
Madrid radyosundan verile~ ltalya, hiçbir zaman Habeşis- abidenin örtüsünü açmıştır. 
haberlerin yalan olduğunu tanın elde edilmiş olmasının Bundan sonra M. Heryo bir 

.. 1 · a ·ı · a be a tanınmasını istememiş, yalnız soy emış ve sı erın n · n nutuk irad etmiştir. Bu esnada 
Madrid'de girmek üzere bu- emri vakiden devletleri ha-

k b ld · · berdar eylemiştir. Fransız tayyareleri uçmakta 
lundu larını i irmıştır. idi. Merasimden sonra muzika 

ingiltere Kralı 
8 inci Edvard 

İngiltere'ye dönmüştür. Kral1 

hududa kadar M. Lcbrun ta· Madrid 27 (Radyo) - Hü- gönderdiği hakkındaki haber- muhtelif parçalar çalmış ve 
kiimetin resmi bir tebliğinde leri tekzib etmektedir. rafından teşyi edilmiştir. 

· törene nihayet verilmi~t;r. Tö-
asilerin mağlup oldukları bil- Berlin, 27 (Radyo) - Is- ren sonunda kral 8 nci Ed-
dirilmektcdir. viçre ve lsveç hükumetleri, 

Beş bin kişiden ibaret olan 

Kanada'lılar, bugün, (Rocn) e vard, Kanada delegasyonunu 
R 27 (p d ) J lspanya'daki tebaalarının hi-

oma, a yo - ur- reisicumhur M. Lebrun'a birer gidecekler ve orada Fransız 
l d·ı·t l it l ' I a ıya mayelerini Alman hükiimetin-

na a a ya, aya nın sp 1 birer takdim etmiştir. hükumetinin şereflerine vere-. ·ı · t ·1·h (Devamı 4 üncü sahiçede) 
ası erıne ayyare ve sı a /4 Kral, husus·ı trenle Kale'ye "· · f h b l -------•- • • ..,_____ cegı zıya ette azır u una· 

Maveraişeriada da bü- ~e-1m_iş_v_e_or_ad_a_n_ya_ta_b~in_e_re_k __ ca_k_lar_d•_r. ____ _ 

yük kargaşahklar OIUyor·l (Ulusal Birlik) e Göre 

Fistinde örfi idar; ilan edildi. ihtilal inhisarlar idaresi tam zamanın 
hareketi yeniden kuvvetlendi da piyasaya girmelidir 

Fil istin' de nümayişçiler 
İskenderiye, 27 (Radyo) - den kuvvetlenmekte olduğunu 

Tel-Aviv'den gelen haberlere bildiriyor. Arap'ları dün de 

göre, Arap'lar, dün bir Ya- birçok Yahudi, mahallelerine 

İnhisarlar Vekili, bu mıntaka çiftçisine iyi müjdeler verdi ; 
İdare bu yıl tütün de alacak, üzüm de, misket te, hurda 

.. d 1 
ıncır e ... 

Kaç yıldır tecrübe ettik: 
* • • 

Ne vakit ki, devlet inhisarı veya herhangi bir teşekkül pi· 
yasaya girmemişse, o yıl, mahsulün satışı muhakkak çiftçi aley-

hine olmuştur. Fiatler düşüriilınüş, arada gizli anlaşmalar ya

pılmış ve çiftçinin eline, kar değil, ekmek hakkı olarak bile 
birşey kalmamıştır. 

Geçen yıl vaziyeti kurtaran, aşağı yukarı devletin miidaha:_ 

lesi ve yeni teşekkül eden üzüm kurumu idi. Yüzde yüz emni· 
yetle ve kat'i tecrübelerimize istinaden söyli'yebiliıiz ki, Türk 
ofisin fiat kararını takviye eden üzüm kararı olmasaydı, tesbit 
edilen fiata rağmen, vayizet değişmiyecekti. Halbuki geçen yıl 
bağcı biraz para kazanmıştır, bu bir hakikattir. 

Keza, evvelki yıl hurda incir marifeti malumdur: 
Bazi alıcılar, Aydın 1111ntakasında 30 paraya hurda incir al

mağa çıkmışlardı. Hükumet, inhisar idaresini derhal faaliyete 
geçırınce1 fiat üç misil hatta daha fazla fırladı. Tütünde de 
ayni şekilde neticelere varılmış ve ttcrübeler geçirilmiştir. 

* • • 
hudi mektebini bombalamış- taarruz etmişler ve birkaç 

..<\/ -+• • lardır. Yahudi'yi öldürmüşlerdir. 
lllanyada yapılacak hava müsabakala- Hükumet, örfi idare ilan. Bazı evlere de ateş veril-

İki üç senedir alınan tedbirlerin, yeni teşkilatın fay?aları 
gözükmeğe başlamıştır. Yalınız şu var ki, inhisarlar idaresinin 
mübayaatın işe yaraması ve piyasa üzerine müessir olabilmesi 
için, bu mübayaa tam zamanında yapılması lazımdır. Vakti 
geçtikten sonra, yani piyasa sarsıldıktan sonra yapılan müda
haleler ekseriya faydasız kalıyor. 

~ına /ta/ya namına iştirak edecekler eylemiştir. Maveraişeria'da miştir. Yafa'daki lngiliz gar-
0erlin 27 (Radyo) _ Mus- bir hava filosile buraya gel- da büyük kargaşalıklar ol- nizonuna bir .. baskın veren 

' 0 1inin oğ ll D't M 
1
. mişlerdir. Bunlar, , '\lmanya' da muştur. Arap'larla şiddetli çarpışma-

. u arı ı orya usso ı· I k l h · k k lstanbul, 27 ( Hususi ) - lar olmuş ve bir lngiliz askeri t\ı il . yapı aca o an avaı on u-
e Brono Mussolini, dün ra ltalya namına iştirak ede- Kudüs'ten gelen haberler Fi- ölmüştür. Arap'lar, ölülerini 

dört tayyareden ibaret ceklerdir. listin ihtilal hareketinin yeni- beraber kaçırma lardır. 

İnhisarlar Vekilinden ricamız budur: 
Müstahsile bir müjde verdiler. Bunu tatbikat 

takviye etmek lizımdir. 



----- --...-.---..------- - - -- --- - -- . . 

Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

':~~~~ ......... -ı:ı' nany~da 01up !Afrika ormanla~ın· 1 ~-·. Bıt::ler da Fil avcıllgı 
• 

Nakili KAM/ ORAL. Bır gunde Amerika Reisicumİı7ırunun yeğeni olan 
- 180 - 100 kişi ölüyormvş kadın avcı, maceralarını anlatıyor 

Vine baba, makasçının kay- Amerika, şüphesiz ki, seyrü- insan fili - dünyanın en bü- dır. Filler, bol bol, hatta kü· 

b 1 k seferi en iyi tanzim olunmuş yük hayvanını . diri diri eline çük bir gölü kurutuncaya ke-
. 0 an IZIDI arıyaca· bir memlekettir. Fakat buna nasıl geçirebilir? Bunu merak dar su içtikten sonra yatıp 

..., d t • t• rağmen bütün Amerika' da bir etmemek kabil değil. Fakat uyumasını çok severler. İşte 
gını va e mış ı. günde, vasati olarak kazalar· bunu ilk önce merak edip fil uyumağa başladığı zaman 

Kambremer, kızından bah- vale edeceksiniz. dan 100 kişi ölmektedir. yolunu bulan bir kadın avcı· Pigme yavaş yavaş yaklaşır. 
sedince buraya başka bir iş - Evet, maksadınızı anlı· 1935 yılına ait bir statistiğe dır. Elindeki sivri bir taşı filin 
için gelmiş olduğunu tahattür yorum. Bu işte muvaffak olun- göre, Amerika Birleşik devlet- Bayan Lydia Deins _ Ruz- ayaklarından birine sapl~r. 
ederek dedi ki: ca, hissenize isabet edecek }erinde bir senede 326,690 velt Lidya Denis Ruzvelt "Can acısile uyanan hayvan 

- Fakat ben buraya Bo- menfaaii kaçırmak istemiyor otomobil, motör kazası olmuş· Amerika cumhurresi M. Ruz· yerinden sıçrar ve kaçmağa 
lini de ne yaptığımı hikayeye sunuz. iş ona kalsın, ben o tur. Bu kazalarda 36, 100 kişi velt'in yeğenidir. Şimdiye ka: başlar. Düşmanını görmediği 
gelmemiştim. Kızımı arayıp ciheti de size havale ederim. ölmüş, 895,280 kişi de yara· dar Afrika çölleri ortasında, için aramağı akıl etmez. Esa· 
bulmağı deruhte edip etmi· - Yanılıyorsunuz müsyü. lanmıştır. Bu hesapla birgünde otomobille, kilometrelerce yer sen bütün hayvanlar böyledir. 
yeceğinizi sormağa gelmiştim. Miras ;neselesini de deruhte 101 kişi ölmekte, 2,455 kişi dol~mıştır. Son defa olarak Kendisine :hücum edildiğini 
san 'atınızla geçinmekte oldu· etmek arzusunda olmamın de yaralanmaktadır. 55000 kilometrelik bir yolcu· görmedise, yaralanır yaralan· 
ğunuzu da biliyorum. Halbuki sebebi, kızınızı bul.nak için Ayni istatistiğe göre, kazaya luk • ve avcılık . yaptı ve maz bütün süratlerile kaçar-
ben zengin bir adam değilim; en salim tarikin bu olduğu uğrıyanların yüzde 36 sı yaya Cezayire döndü. lar. 
amma kırk bin frank kadar kanaatinde bulunmamdan ileri gidenlerdir. Yüzde 6 sı diğer Avcı kadın kendisile görü- "Fil kaçmağa başlayınca, 
birikmiş param vardır. Kızımı geliyor. Onu kaçıranlar, ken- bir otomobille çarpışmakla, .. b' F · · cüce de arkasına düşer. Bel-

ruşen ır ransız gazetecısme 
bulacak olursanız, bu serveti disinden sonra mirasta hakkı yüzde 6 sı otomobilin bir tre· şunları anlatıyor: ki tuhaf görünür; Koskoca 
size tevdic hazırım. olanlardır ki, kızı ortadan ne, yüzde 2,6 sı da otomobi- _ Son seyahatimi kocamla bir hayvanı boyu onun baca· 
- Kızı bulduğum zaman o_ kaldırmak suretile mırasın lin arabaya çarpmasile kazaya beraber yapıyoıum. Kocam ğına kadar bile gelmiyen bir 

ciheti de düşünürüz. büsbütün kendilerine kalacağı uğrıyanlardır. Kurbanların °0 M. Denis Belçika'lı bir etnoğ· insan nasıl kovalıyabilir. 
- Demek ki kendisini bu· mülahazasında bulunuyorlar. 6,5ğu bir yere çarpmakla, 2,4ü raftır. Belçika etnogw rafya mü- işte bu inad işidir. Pigme 

1 d B f.k · · b lk' d ğr bisikletlere çarpmakla, diğer- d b k acağınızı ümi ediyorsunuz? - u ı rmız e ı o u- essesi için filmler çevirmek hiç yorulma an ayuna o-
d F k h ıd d leri muhtelif kazalarla yarala· d k - Şüphesiz. Ben ümidim ol· ur. a at o a e iş e vazifesile dolaşıyor. Ben de şar. Fil, hazan, göz en ay-

h. b · F f 1 ı K k nan veya ölenlerdir. b 1 k k d kl F mıyan ıç ir ışe girişmem. a- ena ~mış o uyor. ızımı a· k' . . avcılık gayesile dolaşıyorum. o aca a ar uza aşır. a-Bir günde ölen 100 ışının 
kat bu işi iki şart ile deruhte çıran sefiller, kendisinden k' . . Kocam Afrika cücelerinin kat, ayağından aldığı yaranın 44 ü, yaralanan 2,455 ışının 
edeceğim. ebediyen kurtulmuş olmak d B d t hayatını öğrenmek istiyor. tesirile pek hızlı gidemez. de 758 i yaya ır. u a o o· O 

- Neyi şart koşarsanız ka· üzere nefsine suikasd etmekten 1 d Ben ise dünyanın en büyük Yaveşlamağa mecburdur. 
mobille gezenlerin yaya ar an 

bule hazırını. dahi geri durmıyacaklardır. b' hayvanlarına . Fillere . merak zaman Pigme lona yetişir az olduğunu göstermeğe ır 
- Evvelemirde sizinle mü· Kızın ölmüş bulunduğunu bi· sardım. hayvan, biraz dinlendikten 

misaldir. 
nascbetim olduğunu hiç kim· lahare ishal edemiyecek olduk- S h. f "Evvela size cüce insanları sonra tekrar yürümeğe başlar. 
seye söylemiyeceksiniz. Komi- tan sonra kaçırmakta ne mana USUZ şe ır • anlayım. Pigmeler adı verilen Pigme gene onu takip eder. 
sere şikayette bulunduğunuz ve fayda olabilir? Susuz şehir yalnız Kerbela bu, dünyanın en kısa boylu Böylece günler geçer. Burada 
çok iyi oldu. Polisin işe mü· Kim bilir? Kendisini değildir. ispanya' da Caceres insanları son derece zeki, sa· da cücenin sabrı işe karışır; 
dahalesi sizce faydalıdır. Fa- Belki de yalnız meydanda şehri de susuzdur. Orada her hırlı ve inatçı adamlardır. Yola çıkarken yanına aldığı 
kat ben polis ile beraber bulundurmamak istiyorlar. gün kadınlar testilerini baş-

Baba Anri, bu sözü tered· !arına alarak u .. ç, do"'rt saat Size mahsus evvela onları an- veya yolda bulduğu şeylerle çalışamam. Birlikte çalışacak ı 
1 k b düd ile söylemiş idi. Çünkü uzaktak'ı b"ır ormana gı·derler, atmağı tercih ettim. Çünkü karnını doyurur. o ursa , ütün mesaimiz boşa 

gider. Kambremer'in fikri makul testilerini doldururlar. Bir saat bana bir insanın tek başına Bauan aç ve susuz kalır. 
_ Ne demek istediğinizi olup, kızın hayatta bulundu- kadar dinlenirler, tekrar şehre kos-koca bir fili eline geçir- Fakat sabreder. Nihayet, filin 

Pek iyi anlıyamadım. Maama· ğu meşkuk idi. Biraz düşün· dönerler.. Bu suretle, bazan mesini ilk öğretenler onlar yarası büyür. Kangren olur. 
dükten sonra ilave etti: l t ilk ı k d l B' d h k Ik k k'ld f'h b ı · · b · bu-tu"n gu"nu" yolda acçı'rmı·ş o muş ur. o ara a on a· ır a a a amıyaca şe ı e ı en po ısın u ışte mu- ç c 

ff k. - ocuğu behemehal katil bulunurlar. tın zekalarından, sabırlarından yere uzanır. O zaman bu va a ıyet göstereceğine inan· le! l 
ve t.: etmek fikrinde bu un· Carceres şehrinin 17,000 ve inatlarından bahsetim. koskcca hayvan küçücük cü-mamaktayım. Polis nezareti, 1 d b k 
sa ar i i, ir akşam me tep• nu"fusu vardır. Tabiat cihetin- Çünkü belki onların tek silah· cenin esiri olmuş bulunur .. benim gibi hakir bir adamın 1 k 
ten ge ir en, tenha bir yerde den de çok zengindir. Fakat ları bu vasıflarıdır. Bilhassa "İş bu kadarla bitmiş de· işile uğraşamıyacak derecede kendisini öldürüverirlerdi. b l d h 

meşguldür. Hatta, benim ha- susuzluk en büyük derdidir. sa ır arı. ğildir. Bun an sonra mu are-
- Hayır, böyle bir şeye · • Yalnız, kadınların ve ço- Bakın bir Pigme fili nasıl benin zafer şenlikleri başlar. kikati söylemediğimden bile t d 1 k k 1 

cesnre e emez er, or ar ar. · cukların böyle başlarına tes- avlar: Cüce, aşiretine koşarak, za· şüphe etmişler de, orlcan Halbuki kızı kaçırıp götür- O 
tilerini alıp suya gitmeleri de Boyu bir metreyi :geçmıyen ferini haber verir. zaman, şimendifer idaresinden bazı dükleri yerde istedikleri gibi b 
Şehrin kendine mahsus güzel· u kısa boylu insan, hiç çe- bütün aşiret halkı, başlarında malumat istemişler. telef ederler ve kimse de bun• 

_ Oradan verilen maluma· dan haberdar olmaz. liklerinden birini teşkil et- kinmeden filin bulunduğuHu reislerile beraber, alay malay 
mektedir. tahmin ettiği yere gider. Bu- vak'a yerine gelirler. Şarkı tın sizce mucibi memnuniyet 

olacak şekilde bulunduğundan 
şüphe etmem. 

- Bundan korkum yoktur. 

- Katiyen, ben bu fikirde 
değilim. Bu cinayeti Paris'ten 
ziyade köylerde gizli tutmak 

lzordur. Bir de. kızın ölmüş 
olduğuna dair vesika elde 
etmek lnzımdır. Binaenaley1 
kızı kaçıranlar bu !ureUe hfi· 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Cendeli 
don. 

Han Birinci kor
Tel. 2443 

rası ekseriya bir su kerıarı- /Devamı 4 Üncü sahifede 
~~~~----·--·····~----~~·-~~ 

Sovyet Rusya be-
den terbiyesi ·-· .... 

27 Temmuz 936 

Moskova 
Yeraltı tramvayının 

yıldönümu 
Moskova (T.A} - 15 Ma· 

yısta, Moskova yeraltı tram· 
vayının işlemeğe açılmasının 
ilk yıl dönümü kutlanmıştır. 

Moskova yeraltı tramvayı, 

bu ilk çalışma yılı içinde 76 
milyon 856 bin kişi taşmış ve 
bu müddet zarfında yolcuların 
adedi aydan aya fazlalaşmış

tır. Mesela geçen Teşrinievelde 
günde üst üste 170 bin kişi 

bu tramvaydan istifade eder 
iken, bu yılın Nisan ayı içinde 
bu miktar 264 bine çıkmıştır. 
Bütün bu ilk faaliyet yılı için· 
de en fazla iş 1 Mayıs 1936 
günü olmuş ve o gün yeraltı 
tramvayları 575 bin kişi taşı

mıştır. 

Moskova yeraltı tramvayla· 
rı, sür'at, te~izlik, çalışma 
faaliyeti ve intizam bakımın· 

dan çok yüksek bir derecede 
bulunmaktadır. Bütün bir yıl 
içinde şebekede en ufak bir 
kaza dahi olmamıştır. Sür' at 
bakımından Paris ve Berlin 
yeralatı tramvaylarına yetişil
miş ve sür' at saatta 24 den 
29,5 kilometreyi bulmuştur. 

Moskova, yeraltı tramvay· 
!arının ikinci kısmının inşaatı 
da diğer taraftan büyük bir 
faaliyetle ilerlemektedir. 14,9 
kilometre uzunluğundaki bu 
kısmın bir miktarı önümüzde· 
ki 1 kanunusanide, geri ka
lanı da 1937 yılı_ağustosunda 
işlemeğe açılacaktır. 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 2324 

lzmirde Değirmendağında 
Osmaniye mahallesin'1e Ah· 
met ağa sokağında 12 no.lu ha· 
nede Mehmet oğlu İsmail Hakkı 
tarafından 1stanbulda Malte· 
pede jandarma gedikli oku
lunda başçavuş Mudurnulu 
İsmail oğlu Emin Deral neı~ 
dinde karısı lsmail kızı Lc:yla 
aleyhine açılan boşanma da· 

vasının tahkikatında müddeialeyh 
Leylanın gösterilen bu adres· 
ten çıkıp nereye gittiği bili· 
nemediği cihetle kendisine 
tebligat yapılamadığından teb· 
ligatın ilanen yapılmasına ve 
dava arzuhali suretile da· 
vetiye varakasının bir nüs· 
hasmın mahkeme divan· 
hanesine asılmasına ve mah· 
keme gunu olan 18191936 
cuma günü saat 9 talikine 
karar verilmiş olmakla müd· 
deialeyhanın o gün ve saatta 
İzmir ikinci hukuk mahkeme· 

On sendir kumpanyada çalı
şıyorum. Kızım Mart'ı da ga· 
yet iyi tanırlar ve severler, 
idare müdürlerinden hangisi 

ona tesadüf etse, derhal ken
dısini kucaklardı. Hatta şimen• 

reket edeceklerini zannetmem. 
Zira, yakayı ele vermiş olurlar. 

- Kızımı kaçıranlar, vesi
kayı, elde etmek ıçın onu 
öldürdükten sonra başka bir 
yere atabilirler ve pekala da 
istendiği şekilde vesika ala
bilirler .. 

Not: Vurut tarihleri ve va· 
purların isimleri üzerine deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 

Bir sene zarfında üc, yüz bin köylü spor sinde hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak-

la meşgul olmağa başlamıştır dirde hakkından gıyap kararı 
dif er direktörü hadiseden ha

berdar olunca, bütün istas· 

yonlara telgraf çekmiş ve 
eşkalini tarif ile bu şekilde 
bir kadınla bir çocuğa tesa
düf edilirse dehal tevkif edil· 
melerini bildirmiştir. 

Baba Anri memnun: 
- işte burası pek ıyı ol

muş; dedi. 
f htiyar hafiyenin polis ile 

münasebet tesis etmek iste· 
memesi, Vine babanın kim 
olduğunun zabıtaca tahkik 
edileceği şüphesinden ileri 
geliyordu. istasyon müdürünün 
hadise ile alakadar olması, 
vaziyeti değiştirmişti. Çünkü 
ıcabında bunlarla birlikte ça· 
lışmak kabil olacaktı. Vinc 
baba: 

- Şimdi ikinci şartımı be
yan edeceğim, dedi. Kızınıza 
ıaabet edecek miras hakkında 
ahkikat icrasını da bana ha-

Baba Anri, makasçının bu 
mütaleasını sükunetle dinledi. 
Kendi kendine, Madam Lö 
Kont ile Matmazel Terez 
de kurtarmak lazımdır, onların 
hayatları tehlikededir, diye 
düşündü ve sonra makasçıya 
hitaben: 

- Her şeyin fena tarafını 
düşünm yin musyu.. Benim 
istediğim veçhile hareket et
mekliğiıne müsaade edecek 
olursanız, işin umduğunuzdan 
ziyade suhuletle neticelenece
ğinden kat'iyen emin olu· 
nuz. Siz bu mes'clenin hallini 
bana vermek fikrinden vaz· 
geçmedi iseniz, O.silvan şece· 
resini gösteren kağıdı derhal 
bana vermelisiniz. 

.. Arkası var . 

edilmez. -
THE ELLERMAN LINES L TD. 

" GRODNO " vapuru 25 
haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

"MARDINIAN" vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 

alacaktır. 
" LESBIAN ,, vapuru 15 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı· 
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 Hazi· 

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den ~el ip yük çıkara
caktır. 

Moskova, (T.A) - Beden terbiye almış ve muvaffaki· çıkarılacağı hukuk usulu mu· 
terbiyesi ve spor, son yıllar· yetli neticelere varmış olma- hakemeleri kanunun tebligat 
da, gittikçe daha geniş bir larından dolayı, beden terbi- faslına tevfikan tebliğ~makamına 
mikyasta kolkhozlar hayatında yesi madalyaları verilmiştir. kaim olmak üzere ilan olunur. 

ehemmiyctlii bir mevki tut· Birçok kolkhozlarda, spor- tirahat zamanlarının bir kıs· 
mağa başlamıştır. 1935 yılı la yalnız gençler değil fakat mını spora tahsis etmiş bu· 
içindeki faaliyet, bu bakım- ayni zamanda oldukça yaşlı· lunmaktadırlar. Bunlar, daha 
dan, bilhassa feyizli olmuştur. lar da ciddi suretie meşgul ziyade, futbol ve hafif atlc· 
Yalnız bu son yıl içinde olmağa başlamışlardır. Birçok tizm ile uğraşmaktadırlar. 
Sovyetler birliğinin bütün kolkhozcular, bilhassa trak· Beden terbiyesi ve spor 
kolkhozlarında 12,660 bt;den törle ve makinelerle iş görül· alanında, Kiyev civarındaki 

terbiyesi müsabakası yapılmış mesi dolayısile genişleyen is· /Devamı 4 üncü sahifede/ 
------~~~;...;;. ____ .:...;. ______________ __, 

ve 300 bin köylü muntazam K b 1 · h Ih ah. "' a 
surette sporla meşgul olmağa aı·a urun u acı r ım ag 
başlanmıştır. Gene bu yıl kf ••t mı• "" • d 
içinde köylerde 15 bin kadar va 1 mu eve ıgın en: 
yeni spor meydanı inşa edil- Seneliği Vakfı Mevkii Nevi No. 

. miş ve 20 bin kadar futbol 700 Hacı İbrahim Şamlı sokak otel 58,60,60/1 7 
hafif atletizm, yüzme vesair Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı Erduhan oteli namilc 
spor takımları kurulmuştur. maruf otel ve miişlcmilatından olan altında bir kahvehane ve dük· 

Bütün Sovyetler birliği mm· kan ile arkasında bir garaj teslim tarihinden itibaren 31/5/93~ 
takalarında, yalnız 1935 yılın· tarihine kadar olan icarı açık artırma ve uzaltma müddetler• 
da, 102 bin genç köylüye, içinde de istekli çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. istekli 
sporun mühim alanlarından olanların vakıflar direktörlüğünde toplanan kpmisyona müra· 
herhangi birinde ciddi bir caatlan ilan olunur. 
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Sahife 3 

: ope mu a eti. W. F. H. Van coVapurAcen-... --·" Jeneviyev köpek sevmezdi; köpek, mühendisin sevgili in- Der Zee tası 
halbuki kendisile evlenmek cisi, gene maarifetlerini gös- & C 
İstiyen Piyer'de delicesine kö- termeğe başladı. Gene birçok O. 
Pek sevenlerden birisi idi. şeyler getirdikten sonra, son DEUTSCH LEVANTE UNIE 
.Maamafih Jeneviyev, Piyer'in olarak ağzında bir kağıd par-
ızdivaç teklifini bir şartla, çası olduğu halde salona 
"K.. w· d · d. opegın en vaz geçerse ... ,. gır ı. 

kaydile kabul edeceğini bildi- Piyer karısına: 
rinıişti. - Bak, baki Dedi. inci 

Piyer bunu, hoppa bir kı- artık mektuplarını bile aşırı· 
~ın geçici heveslerinden san- yor) 
rnış ve bu şartı hemen kabul Genç kadın mektubu kö-
etnıişti. Fakat evlendiklerinden peğin ağzından aldı ve: 

"ANGORA,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem

muza kadar ANVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN için yük alacaktır. 

"ACHAIA" vapuru 31 tem-

muzda bekleniyor, HAM-

BURG ANVERS'ten yük 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULGANUS,. vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem

muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG sonra Piycr bu vadını tama- - Hayır, dedi. Bu benim 

rnile unutmuştu. Henüz bal değil, sana aid bir mektup.. boşaltacaktır. limanları için yük alacaktır. 
aylarını geçiren Jeneviyev de Ve mektubu kocasına uzattı, "CHIOS" vapuru 10 ağus- SVENSKA ORIENT LINIEN 
ar... d M""h d. k b t t b kl · or 15 ag"'ust a "GOTLAND,, motörii 20 k .... usun a ısrar etmemiş ve u en ıs me tu u görünce os a e enıy • os 

0 Pek cinsile nisbi bir barı- mes'eleyi anladı ve sanki kadar ANVERS, ROTTER- temmuzda ROTTERDAM, 
şıklık göstermeğe başlamıştı. yüzündeki kan birden-bire DAM, HAMBURG ve BRE- HAMBURG, COPENHAGE, 
. Bir mühendis olan Piyer, aktı, sap-sarı kesildi. · MEN için yük alacaktır. DANTZIG, GDYNIA, GO· 

~'"ar fabrikalarından birisine Mektupta şu üç satır vardı: TEBURG, OSLO ve iSKAN· 
evam ediyordu. Bunun için "Benim sevgili Piyerim,. AMERiKAN EXPORT LINES DINAVY A limanları için yiik 

&erıç zevcesi gündüzleri kö- Güzel köpekçimf Bu akşam " EXMISTER ,, vapuru 31 alacaktır. 
b~~le baş-başa kalıyordu. fabrikadan çıktığın · vakit seni temmuzda bekleniyor, NEV- "VASALAND,, motörü 30 
k .. ondüğü vakit Jeneviyev ve odamda bekliyorumf" YORK için yük alacaktır. Temmuzda beklenmekte olup 

0Pek kendisini karşılıyorlar, Sevgili köpeğin... yükünü tahliyeden sonra 
&efç kadın kocasının kollarına Köpek her vakitki gibi ba- . SERViCE MARITIM ROTTERDAM, HAMBURG, 
at, ırken köpek üstlerine sıç- şını havaya kaldırmış ve kuy- ROUMAIN COPENHAGE, DANTZIG, 

' 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

•'.~~~~~~~~~~~~· 

. .· . . ~ . · .. 

• , '• - :J ..: . -· - .. - ..... 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir ,. . . . . . ':. , . 

• 1 • 
0 

~ : 
0
L < • tıyordu. Genç kadın gülerek: ruğunu sallıyarak mükafat bek- BUGAREST GDYNIA, OSLO, GOTE-

D·- Sanki ... Bizi kıskanıyor! liyorken odada soğuk bir "DUROSTOR,, vapuru 1 BURG ve ISKHNDINAVYA ~-----------~-------~ 
ıyordu. sükun hüküm sürmeğe başlı- ağustosta bekleniyor, KÖS- limanları için yük alacaktır. 

* . f. l d b d b. SERViCE MARITIM B· • • mış mısa ır er e un an ır TENCE, SULINA, GALA TZ 
P· ıraz sonra vaziyet değişti: şey anlamamıştı. Misafir ma- ROUMAIN 
ı 'Yer artık köpeğe daha faz- dam safiyetle: ve GALA TZ aktarması BEL- "ALBA-JUL YA,, vapuru 30 
: .ehemmiyet veriyor, kapıdan inciye şekerini verme- GRAD, PUDAPEST, BRA- lemmuzda gelip 1 ağustosta 
61rınce h d 1 k TISLA VA, VIY ANA ve LINZ PiRE, MALTA, MARSIL YA ki k ... erşey en evve öpe- diniz ya.. demişti .. 
de b Ucagına alıyor, Jeneviyev- * • * için yük alacaktır. ve BARSELONE hareket 
le k u suretle adeta bir rakip- Vakıa bu defa mükafat al· S. A. ROYAL HONGROISE edecektir. 
bu a~şılaşmış oluyordu. Fakat madığından dolayı inci de hay- Yolcu ve yük kabul alır .. 
ın .. kopeği baştan savmak ret içinde idi ve bundan bir DE NAVIGATION DANU- İlandaki hareket tarihlerile 
a~ınkün değildi. Ve artık her müddet sonra gazetelerin ad- BIENNE MARITIM navlonlardaki değişikliklerden 
ltıe ~ın . köpekle oynaşmak liye vukuatı sütunlarında da BUDAPEST acente mesuliyet kabul etmez. 

K··urıyetinde idiler. şu haber daha büyük ve umu· .. BUDAPEST" motörü 28 Daha fazla tafsilat almak için 
oı"b· opek, şımarık bir çocuk mi bir hayretle okundu . 1 ikinci Kordonda Tahmil ve 
o temmuzda bekleniyor, SKEN- T hl b 
detıı, oraya buraya sıçrar, bir- Mühendis M. Piyer ile refi- a iye inası arkasında FRA-

d DERiYE için yük alacaktı. TELLi SPERCO 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur Sorı 0 adan kaybolur, biraz kası madam Jenevyev arasında • acentasına 
ra ğz "DUNA" motörü danub müracaat edilmesi rica olunur. 

bir ~a ında bir çorap, ya açılan talak davası neticelen- limanları için yük almak üzere Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
t!ldu~~ndiJ, hasılı dışarıda miş ve mahkeme madam Je- 7 ağustosa doğru beklenil· • s 
!\er 6U herhangi bir şeyle dö- nevyev'in iddiasını haklı bula- mektedir. Doktor 1 atış Yerleri 
Ci " apur arın isim erı, ge ıne o'ıb',. "be büyük bir iş yapmış rak talakın kabulüne ve M. V l 1 · 1 1 
kuYrur.aşını havaya kaldırarak Piyer'in tazminat vermesine tarihleri ve navlun tarifeleri Ali Aga"'h Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
bekJe.s~n~ sallıyarak takdir karar vermiştir. HA/J T A Ş 

r ıd y V ı h 1 hakkında bir taahhüde giri- ç k H 1 ki • • • lll.'h !; ve.. erine göre e ası ayrete şayan o an ocu asta ı arı u end· ' 
bir ıs ve Jcncviyev ağzına cihet, köpekleıi hiç sevmiyen şilmez... mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde F AH Rı 
kafa~arça şeker kor, onu mü- Jenevyev'in talak ilamını aldığı Birinci Kordon, telefoon ikinci Beyler Sokağı No. 68 ~KAN DEM j R Oğlu 

andırırdı. Mahkemeden çıkarken, küçük No. 2007 - 200g Telefon 3452 __. 

Birp .~ lnci~ib~~ndasım-sıkı~~ ~tıhk ve k~ahk 1-~~-------• ~~~~-~--~---~~~~~~~-~ 
darı b· azar günü, komşuların· ması ve onu öperek sevmesi 
~lltct it ailenin kendilerini zi- idi . ucuz evler 
._.. e geldiği vakit, küçük Vedi Fikret 
l •• 
~~~ye Ziraat bankası 
''•tıf ettiş namzetliği ve şef 
ı-urk· ıetliği müsabaka imtihanı 
1 .._'Ye Ziraat bankasından: 

ltıııvaff ~ankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
"c Şef a ıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
. 2 .._ tıaınzedi alınacaktır. 

Park ve hastahane arasında 
Damlacık ~dde-sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 

Taliplerin öğleden sonra Ko· 

nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mu· 

• 
Ali Rıza ~ıler "e Bu ~üsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mül

~ 11k fak~~ ~uksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu· 

CtlCtindeteşı~den veya bunları yabancı memleketlerdeki ben· Mu·· cellithanesı· 
~ 3 .._ M~· dıplomalı olmak gerektir. 

1taat b usabaka 3, '1 ve 5 ağustosta Ankara ve .stanbul 
~lar1 " a~kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol pa
~(:akt~;ılcrek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tu-
1 . 

·t .._ M""f . 
a~l\}'lık u e~~ış namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 

i:f Vcrılır 
"ctr · 

~l~h~111~ş n~nızetleri iki senelik bir stajdan sonra müf eltişlik 
t1'tılecektgır~cek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 

• 
1 •cak 

1 
erdır. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış-

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Kiralık ev et itı:ıti~ an şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh
S ......... 1 anına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 
tı' ınn Göztepede tramvay caddesine ... ttara 1 1 ıan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
; ......._' f s~tan~ul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. yakın ve elektrik tesisatını ~ 

f 

ıu ıı• 
ft~6 Pa~eklıl~r aranı lan belgcleı i bir mektup!a en son 27 / havi beş odalı kullanışlı bir f .)~ / 
,, ' ' hcye/tcsı günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası ev kiralıktır. Tutmak istiyen· ' / - r 1 
ta~t ı .müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile ler gazetemiz idare memuru J tJ ..Z.lroo:i .D.o. , A.~ı 1 

etnıış bulunmalıdırlar. D. 12 2149 Hüsameddine müracaatları. · 

'• \ltJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavıi e e ~ 
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Büyük Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
Yunan Miralayı 

Uzak. şarkta yeni hadiseler baş 
göstereceğinden endişe ediliyor 

-·-· 1312 - 13 Girid, faciası sahneleri 
Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 7 

Fransa, Girid Rumlarına yar 
dımda bulunmakta idi 

Ş K Ş k • ı• b• 1 b••t•• ç• Ada mukadderatının mual· an ay e ' gız 1 ır program a u un ın lak ve müphem kalınası esa· 

kuvvetlerini bir araya getirmeğe çahşıyor (''~~:'.::U~
1

:";::t~eı
0

:::~~~ 
Almanya hükumeti Yunan hü-

Tokgo 27 (Radyo)- Alakadar maha/ilde söylendi- Japonya Erkô.nıharbigesi, hükumete verdiği bir raporda kGmeti nezdinde esaslı teşeb· 
ğine göre, Japonya hükumeti, Çin üzerindeki tazyik ve Çin'deki vaziyetin çok nazik olduğunu ve Japon emel- büslerde bulunulması ve Yu· 

/erinin tahakkuk etmek üzre bulunduğu bir zamanda 
nüJuzunu artırmak maksadile yakında geni tedbirlere · t bl k alt na alın '' müşahede olunan bu halin sona erdirilmesi lô.zlm gel- nanıs anın a 0 a 1 

-

baş vuracaktlr. Bunun sebebi, Şan Kay Şek'in, bütün diğini bildirmiştir. ması teklifinde bulundu. 

Çin kuvvetlerini teksif etmek için gizlice tatbik etmeğe Sonbaharda Uzakşarkta yeni hadiseler vukua gelece- Şuracıkta kıymetli karileri-
başladığı proğramdır. ğirıden endişe ediliyor. mize derhatır ellirmek lazım-

~--·-H-+ .. ..,. dır ki şimdi F elemek kasa· 

Fransa ispanyaya mü Avustur11ada nü- ~:·ın~:ldeme;;~; •• veA7!::y: 
~ sabık imparatoru Vilhem, Yıl· 

himm_at_i_h~~_ın_ı _menetti mayişler yaplldı ~;zg:~:;'"'"ıal~~kmüse:~:~~:: 
üc İspanyol tayaresi, mübayaat bedeli l . den. hiç nüfussuz arazi· 

~Irak 144 bin İngiliz altını getirmiş Hapishane önlerincİe birikmiş olan halk, den istifade için Abdülha-
mid ile sıkı bir dostluk tesis 

Paris 27"(Radyo) - Fransız serbest bırakılmıştır. mahkumlar dışarı çıkarken; " Yaşasın etmiş idi. ltalya'nın . Arada· 
kabinesi, dünkü toplantısında Paris 27 {Radyo)- Maten H• l d• b d l k. •tt•f k ağnten Trablus· 

ıt er,, ıye ağır ı ar 1 1 1 a a r -
lspanya'ya silah ve mühimmat gazetesi, ispanya hükumetinin garbı "Yol kesen bir haydud 
ihracatı yapılmasını menetmeğe yapacağı silah mübayaatı be· Viyana 27 (Radyo) - Dün nasebetle Naziler bir nümayiş gibi,. gaspı sırasında sükut 
ve diğer devletlerin dahili iş- deli olmak üzere, 144 bin al- Almanya · Avusturya anlaş- yapmışlar ve hapishanelerin eden bu imparator ve bu 
!erine karışmamak politikasına tın lngiliz lirası taşıyan3 Ispan- nıasından neşredilen önünde toplanmış olan ana, d t 'h' 

sonra babalar "Yaşasın Hitlerl .. Di- imparatorun mevcu arı ı 
devama karar vermiştir. yol tayyaresinin Burjeye gel- f k · hh.dl umumi a ararı meriyete gır- ye bağırmışlardır. Polis, bir mukavele ve mütea ı ere 

Ticaret tayyareleri ihracatı miş olduğunu yazmaktadırlar. d 1 1 ·11 · miş ve siyasi mahpuslar ser- Naziyi tevkif etmiş ve hapse ihanetle o u o an mı etın ____ ......................... --~----
polonya-ltalya Nasıl olur bcst bırakılmışlardır. Bu mü· atmıştır. Girid mes'elesinde osmanlı hü-

--····---Ticari bir anlaşma 
yapacaklar mış 
Varşovn 27 (Radyo) - Zi-

raat ve Ticaret nezaretleri 
mümessilerinden mürekkep 

bir hey' et, İtalya - Polonya 

arasında ticari bir anlaşma 

yapmak üzere Roma'ya git-

miştir. 

Polonya'nın italya'dan 7 
milyon ftank alacağı vardır. 

--···~- -

Atatürk 
Teşekkür edi

yorlar 
istanbul 26 (A.A) - Cum

hur başk:ınlığı genci sekreter
liğinden: 

Lozan muahedesinin yıldö
nümu münasebetile gelen ve 
vatandaşların yüksek heyeca
nını bildiren yazılardan, Ata-

• lıirk mütahassis olmuşlar ve 
ll şckkürlerinin iblağına Ana
dolu Ajlnsını memur etmiş· 

lerdir. -------Yunan gene
ralleri 

-------~· .. • ... _. kumetine en ziyade müzaheret 

Selanik ve havai isinde ve dostluk göstermesi tamamile --.. ··---Almanya, hem elçi- zahiri idi; "Hasta adam,, de-

l k ld Yag"' mur ve dolu yag"' dı nilen, ölüme mahkum addedilen iğini a ırıyor, osmanlı imparatorlvğ·unun mi· 

hem de ilhakı ta. M k d 'd • ah JA rasından azami derecede isti-
nımadığını bildiriyor a e onya a m su at hasa- fade: lngitere'nin yakın şark-.., d l d f 1 taki yerini almak maksadına 

Berlin, 26 (A.A) - Alman- ra ugra 1 Ora ar a Se a et Var matuf idi. 
ya, Adis-Ababa'daki elçiliğini 15 Şubat 1897 de, Girid 
k ıd k · b" b k Atina 27 (Radyo)- Selanik ve havalisinden alınan son ha· 

a ırara yerme ır aş on- sularındaki ecnebi devletler 
1 1 k k .. k l t berlere göre, oralara şiddetli yag" mur ve dolu düşmüş ve bü-so os u oymagı arar aş ır· filo kumanlarınm, İtalyan filosu 

mıştır. Selahiyeltar makam- tün mahsulleri büyük hasarata uğratmıştır. Makedonya'nın her kumandanı amital Kanavero· 

lann bildirdiğine göre, bu tarafında bu sene halkın sefalet çekeceği söyleniyor. nun riyasetinde verdikleri 
Habeşistan ve ltalya impa• --------•• • • ..,. ______ _ 

karar üzerine ada işgal edil· 

:~~:ıu!~~~:e~~:~ii~~ni ~~;~~~ Her iki tarafta za- Sovyet Rusya beden diği gibi adanın her tarafın· 
mevcud şeraite uymaktan baş- fer ilan ediyorlar terbiyesi daki Yunan bandıralan da 
ka bir şey değildir. /Başlara/ ı 1 inci sahifede J / Baştarafl 2 inci sahifede J 

-----••-+---- den rica etmişlerdir. Alman Çapayev, Bielorusyada Kosa· 

Bir. haf tada hükumeti 'sefir ve konsolos- rev ve daha buna mümasil 
!arına bu hususta talimat birçok kolkhoslar, her bakım-

İ kisi ölü 109 kaçak- vermiştir. dan nümune teşkil edebilecek 
Madrid, 26 (A.A) - Mad· b" h 1 'd çı yakalandı b d k l k ır a e ve ' ereceye gelmiş 

, rid ele iye reisi, ıt ı ·tan ve bulunmaktadırlar. 
Anka•a, 26 {A.A) - Geçen erzak yokluğundan endişe Köyler ve kolkhozlardaki bu 

bir hafta içinde, gümrük mu- edilmemesi lazım geldiğini vo 
hafaza örkütü ikisi ölü üçü Valansiya'dan Madrid'e doğru 
ymalı 109 kaçakçı, 1650 kilo elli büyük kamyon erzak yola 
gümrük kaç.ağı, 401 kilo inhi- çıkmış olduğunu bildirmiştir. 
sar kaçağı, bir tüfek, iki ta· Madrid, 27 (Radyo) - Ayar 
banca, 18 mermi, 468 Türk için lüzumlu olan parayı, 
lirası, 10-15 koyun ve keçi, bir bange juan March'ın verdiği 

anlaşılmıştır .. 
altın lira, bir kayık ile 30 Madrid 27 {Radyo) _ San 
kaçakçı hayvanı ele geçir- Sabastiyen' de faşistlerle hü-

miştir. kumet kuvvetleri arasında iki 
, .............. El--• 

geniş ve muntazam spor faa

liyeti, milli ve umumi alanda 

da kendini göstermekten hali 

kalmamış ve daha şimdiden 

kolkhozcu!ar arasından rekord· 

men namzetleri sivrilmeğe 
başlamıştır. 

indirilmiştir. Ayni günde Yu
nan harp ve ticaret sefinele
rine adaya yaklaşmamaları da 
emredilmiştir. 

... 
• • 

Bu sırada Avrupa ve Bal-
kanlarda şark meselesi üzerine 
tebellür etmiş vaziyet şu idi: 

Afrika ormanların-
da fil avcılığı 

( Baştarafı 2 inci sahifede) 
söyleyip oyun oynarlar. Sonra 
iğrenç bir sahne başlar: 
Vak'anın kahramanı filin üze· 

On sene zarfında te- Acı bir ölüm 
saat devam eden şiddetli bir 
muharebe olmuştur. Her iki 
taraftan yüzlerce ölü vermiştir. 

Mesela Kiyev civarında Sta

lin adına kurulmuş olan 

kolkhozdan Vera Solovieva 
adındaki bir köylü kızı, 40, 1 

rine çıkar. Bıçakla karnını de
şer, bar.saklarım çıkarır. Hay
vanın karnı boşalınca içine .. 
aşiretin en küçük çocuğunu 

koyarlar ve zorla filin etini 
yedirmeğe çalışırlar; onların 
itikadınca bu suretle çocuk çiy 
et yemiye alışır . 

kaüd edilecekler 
Atina 27 (Radyo)- Yunan 

ordusundaki generaller, gene
ral rütbesini aldıktan on yıl 
sonra tekaüde çıkarılacaklar
dır. Bu husustaki kanun ya· 
kında parlamentoya_ verilecek· 
tir . ----···----Alman talebe 
Van gölü etrafında 

tetkikler yaptılar 
Ankara, 27 ( Hususi ) -

Doğu illerinde bir tetkik ge-

Bir müddeltenberi hasla 
bulunan Manim valisi Mu
rad, dün gece vefat eyle
miştir. Valilerimiz arasında 
bir pırlanta derecesinde 
kalmış ve daima kendisini 
sevdirmiş olan merhumun 
ölümü, herkes gibi bizi de 
teessürlere garkeylemiştir. 

Merhumun ailesine, kar
desi sabık sıhhiye vekili 
Aydın saylavı Mazhar'la 
diğer kardeşlerine taziyet· 
lerimizi sunar ve teessürle· 
rine iştirak ederiz-

zisi yapmakta olan Alman '-ı :1 w 

talebesi, Erzurum ve Karakö- ve Van gölü etrafında tetkik-
se'den sonra Van'a gelmişler lerde bulunmuşlardır. 

Son dakika: 

Fransa' da 
Komünizm teh-. 

likesi var 
lstanbul, 27 ( Hususi ) 

Fransa'da grev ilan eden 
muhtelif sınıflara m;)nsup ame· 
lelerin, gizlice kurulmuş ko· 
ınünizm teşkilatına alet ol
oldukları söyleniyor. 

Alakadar mehafil, bolşevik-
lik tehlikesinin önüne geçil· 
mek için ciddi tedbirler alın
dığını söylüyorlar. 

metreye bomba atmaktadır. 
Ukranyalı genç traktörcü Ye
rc·menko, 100 metreyi 11,S 
şaniycde almaktadır. Bielorus· 
yalı kolkhozcu Dubinovski ise 
1000 metreyi 2 dakika 57 
saniye gibi az ve çok iyi bir 
zamanda koşmaktadır. 

Bu yılın Sonbaharında 
Dniepropetrovs şehrinde ilk 
defa olarak bütün Sovyet 
kolkhoz sporcularının ştirakile 
umumi bir spor toplantısı ve 
spor müsabakaları yapılacak· 
tır. Bu kolkhoz Spartakiad'ları 
için bütün Sovyet köylü genç
liği büyük bir faaliyetle hazır

lanmaktadır. 

Bayan Denis Pigmelerin fili, 
ayaklarına kement atarak bir 
ikinci usulle daha diri diri ya
kaladıklarını söylüyor. Bu şüp
hesiz en heyecanlı bir avdır: 
bü~ün avcılar, hayvan ayağını 
havaya kaldırdığı zaman, yere 
basıncaya kadar, kemendi atıp 
geçirmeğe çalışırlar. 

Kadın avcı her..iki usulü de 
tecrübe tttiğini ve epey rıa· 
baret kazandığım söylüyor . 
Fakat hiç şüphesiz, filin kar· 
nını deşmcğe pek yanaşma· 
ınıştır. 

Çarlık Rusya'sı Girid \e 

Yunan davalarına yüz çevirıniş 
idi. Çarların yakın şarktaki 
siyaseti "Pan islavizm" mih· 
veri etrafında dönüyordu· 
Bunun için Rusya, Girid me· 
selesinde bıtaraf vaziyette idİ· 

Almanya, Müsluınan dost· 
tuğunu kazanmak için Yıldıı 
sarayına larafdarlık ediyordll· 
Avusturya ve Macaristan dB 
"Pan cermanizm,, siyasetinitı 
bir peyki olmaktan kurtula· 
mıyordu. 

İtalya, belki de AlmanyB· 
Avusturya, İtalya' dan mürek 
kep ittifakı müselles erkanııı· 
dan olmak itibarile Girid 
mes' el esinde dürüst bir si} :ı 
set takip ediyordu. lngitcıt 
ve Fransa Girid Rum'ların1~ 
osmanlı boyunduruğundan kur 
tarılmasına en fazla teraftBI 
göründükleri halde, YunB~ 
hükumetinin çok çirkin .;t 

beynelmilel kanun ve adetler· 
muhalif hareketlerde bulu 
ması ve en son siyas: teşeeb' 
büslere ve taleplere ı ağmef. 
adaya tabiat ve ahlakı boz:ıl~ 
bir adcımı miralay Vasos'~ 
statokonun muhafazasınaa t• 
raftar olmuşlardır. 

Ayni zamanda mağdnr g.o~j 
terilen, mağdur sanılan Gırı 
Rum'larının vahşet ve zulü 
leri de Avrupa'da insani dııY 
gusu _büyük olan siyas~t ~r 
babı üzerinde derin bir aksll 
amel husule getirmişti. 

Bu vaziyete göre, Girid n~~1 
elesinde Türk davası, fı.ırr 
hakkı - zahiri olsun - AvrUP'~ 
da tasdik edilmiş bulunuyord 
Balkanlara gelince: Sırbista ~ 
Karadağ, Romanya Çarlar 
emrinden dışarı çıkmadı ki 

0 için bitaraf bulunuyorlar 
Hamid'in siyaset tarihinde t. 
muvaffakiyet olarak elde e'ftt~ 
bir muvatfakiyet te, bir 
Yunan harbmda Bulgarist.ıı 
mutlak bitaraflığının hatta d 
luğunun elde edilmiş olıll' 
idi . 

Avrupa ve Balkanlarda ~ 
min edilen bu vaziyet üıet' 
Türk-Yunan harbı ihtimali 
pek ziyadeleşmişti . J 

Düveli muazzama son bir t. 
bir olarak Ati na' da Ha~icJ~ 
Nezaretine müşterek hır \Jf 
karda bulundular, miralay ı9 
sos ve kuvvetlerinin geri al 

masını istediler. . ~f 
Yunan hariciyesi, vakıt ; 

~anmak ve emri vakı uzatf1~ 
için Girid işlerine resmen • 
müdahalede bulunmadığıJ11 ~ 
Girici' deki kuvvetlerin Yul1 

efkarı umumiyesi teskin i~ 
Girid 'deki Yunan tebaası·~ 
hristiyanların mu haf azası ~ 
bulunduğunu cevap ols 
bildirdi. . )ı 

Avrupa, Vasosun ger• 8
; 

masında israr edince '{ııl1 
hariciye nazın: 

"G. 'd ·· · d Y n 111 
ırı uzerın e una ·ıl 

li metalıbah tatmin e~1 e' 
dikçe Vasosun geri çekılfllb• 
ne imkan olmadığı" ce"' 
verdi. 

işte bu cevab, 
büyük bir zarurt>t 
muştu. 

( Arkası var ) 


