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Dünkü kanlı muharebede kat'i bir netice alınamadı Altı gemi daha ısmarladık 

liükilmet tayyareleri asiler Üzerine Mukavelen.~m.eyi dün lk-
' tısat vekılı ımzaladı 

İ e fa 0 0 Z m İ k r 0 b U Sa Ç ) Y 0 r İzmir körfezinde işle';;;;k üzere alınacak 
_ • iki gemi için de temaslarda bulunuluyor 

ltalya bitaraflık istemivor. Alman gemilerinin lspanyol Fası- Ank~ra 5 ~~~susi)- De?iz 
' • J • • • • yolları ıdaresı ıçın Almanya ya 

tıa gelerek asi kumandanı zıyaretı,Parıs'te heyecan uyandırdı sipariş edilen altı gemiye aid 
----~ __ __ mukavlename dün lktısad Vekili 

Beynelmilel vahim h3diseler bekleniyor! ;:1!~~=r~:,~~1,;;,r~;ş1~.ümessili 

lstanbul 5 (Hususi)- lspan
ra vaziyeti, nihayet beyne\mi-
~I bir hadise şeklini alınış 
&ıbidir. Günlerdenberi Madrid 
c!varında vukubulan kanlı ve 
Mddetli muharebeler, - eğer 

adrid'i müdafaa eden hüku-

met fevkalade bir hareket gös-
tereme b b. "k" .. zse- u ır ı ı gun ıçm-
de k t'· . . k .......... a ı netıcesıne varaca · ve 

Uzak şarkta 
harp 

~ankin kuvet
leri kazamyor 
ŞQ~a;·şek kuvet-
lerı· .k. ·ı,. ı ı vı ayet zap-

tetti ler 

ş Şan-Kag-Şek 
ai~n:ngay 5 (Radyo)- Domei 
~~nl ının bildirdiğine göre, çok 

ı '-e . 
Sonr N çetın çarpışmalardan 
ang a ankin kuvvetleri Ku-

llıişlev~· Gsi vilayetlerine gir
cle t:sı·ır. Diğer üç vilayetin 
dar, ım olacağı sanılmakta-

Bu gemilerden üçü Mersin 
hattı içindir. Her biri 2600 
ton hacminde, 13,5 mil süra
tindedir. Kamaralarında 90 
ya ak ve akar sıcak soğuk 
su, sıca!.. hava ceı eyan ları -

:Vehip Paşa , 
--····-- 1 

Hüklimet kuvvetleri asilerle çarpışır/arken 
şehir, asilerin eline geçecektir. dıya konuşmuştur. içindedir. Dlin akşam alman 
Asiler, şehre hakim Guadaıa· Fransız'lar, bunun bcynel- haberlerde, Goadarama mu-
ma tepelerini ele geçirmişle r- milel vahim ihtilaflara yol harebesinin çok kanlı geçtiği 
dir. Kendilerine mütemadiyen açacağı iddiasındadırlar. Çünkü ancak iki taraftan herhangi 
yardımcı kıt'alar: gönderilmek- bu, asilerle hariç devletler biri için kat'i bir muvaffaki-
tedir. Bu meyanda San-Sebas- arasında (italya ve Almanya yetle neticelenmemiş olduğu 
tiyen cihetindeki bir köyü de arasında) bir münasebet oldu- bildirilmektedir. Devletlerin 
:.üngü hücumu ile ele geçir- ğunu göstennektedir. ittihaz edecekleri hattı hare-
mişlerdir. Her iki tarafa, ha- Faris. 5 (Hususi) - Resmi ket endişe uyandırmaktadır. 
riçten muhtelif devletler, muh· ve diplomasi mehafil, ispanya Bugün, Londra'dan Fransız 
telif halk sınıfları yardımda hadiseleri dolayısilc endişe (Devamı 4 üncü sahifede) 
bulunmaktadır. .-•~ • ... _. ____ _ 

Asilc:rin elinde ltalya ve Al
manya tarafından gönderildiği 
söylenen yeni tayyareler var
dır. Bunlardan 54 tayyare ile 
ispanyol Fas'mdan ana vatana 
mütemadiyen asi asker taşın
maktadır. 

lngiliz gazetelerine göre, 
Madrid'i muhasara eden kuv
vet, 40 bin kişiliktir. 

f ransa, ispanya hükumetine 
10 tayyare göndermiştir. 17 
tane daha gönderecektir. Mü
himmat mübayaası için de 
Fransa-İspanya arasında gizli 
müzakereler vardır. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Asi 
generallerden Molla zaferleri
nin kat'i olduğunu söylemiştir. 
Umum kumandan general 
Franko da, asilerin muvaffaki
yctine engel olan hükumete 
sadık ispanya donanmasını 
tenkid ettikten sonıa, hedef
lerinin komünizmi imha etmek 
olduğunu ve Madrid zaptedi
lince beş generalden mürek
kep bir Direktuar kurulaca
ğını söylemiştir. 

Diğer taraftan Deyli Herald 
gazetesi de, general Franko
nun isyanda muvaffak olması 
takdirinde, Fransız-Rus misa
kının bozulacağını kaydetmek
tedir. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Al
man Doçland gemisinin ansızın 
İspanya sahilinde T etuana gi
derek kar aya asker ve zabit 
çıkarıp asiler lehine bir nüma· 
yiş yapmış olması, Avrupa'da 
ve bilhassa Fransa'da büyük 
bir hayret ve heyecan uyan
dırmıştır. Gemi süvarisi, asi 
generali ziyaretle uzun uza-

Dün, Berlinden fena haberler geldi 

Basketbolda Cenubi 
Amerikaya yenildik -------

Çobanın da sırtı yere geldi. Büyük Mus
- u taf a bayıldı. İki pehlivanımız galibtir 

Olimpiyadların 

lstanbul 5 (Hususi ) - Dün 
Berlin'de yapılan Olimpiyad 
oyunlarında, güreş ve basket
bol takımımız çok fena neti
celer almışlardır. Sabahleyin 
basketbolcularımız , cenubi 
Amerika takımı ile oynamış-

lar ve mağlup olmuşlardır. 
Öğleyin de güreşçilerimiz mü

sabakalar yapmışlardır. ilk 
müsabakayı 79 kiloda Mersinli 
Hüseyin ile lsviçreli Beger 
yapmıştır. Mersinli Hüseyin, 
rakibini ancak sayı hesabile 
yenebilmiştir. 

Ankaralı Hüseyin ile meş
hur İngiliz güreşçisi arasında 

yapıldığı stad 
yapılan maç çok heyeca,1lı 
olmuştur. Ankaralı Hüseyin 
bu tanınmış pehlivanı çok 
hırpalamış ve sırtını yere ge
tirerek galip gelmiştir. 

Dün Alman Şuterç karşı 
bir zafer kazanan büyük Mus
tafa, Isviçreli pehlivanla güre
şirken birdenbire bayılmış ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Hakem hey' eti, Mustafa'yı 
mağlup ilan etmiştir. 

Son ümid Çoban da oldu
ğundan, spor heyetimiz büyük 
bir heyecan içinde bu güreşi 
takib etmişlerdir. Müsabaka 
( Baştara/ı 1 inci sahifede J 

Yunanistaıı-
dan çıkarılıy~r 

ltalyan notasının 
tesiri görüldü 

Vehip paşa 

istanbul, 5 (Hususi) - Yu
nan hükumetı, Ati na' da otu
ran Negüs'ün eski askeri 

Celal Bayar 
tertibatı vardır. Diğer üç ge
mide Marmara sahilindeki 
memleketler arasında sefe · 
yapacaktır. 

Bunlar 1,350 ton hacminde 

ve 18mil sür'atinde, olup 500 
kişi istiap edebilecek büyük
lüktedir. Hastalarla deniz tu
tanlar için kamaraları da var
dır. Sanlarla bandırma ve 
Mudanya seferleri ihtiyacı te
min edilmiş olacaktır. 

Vapur bedelleri klering yo
lu ile yani mukabilinde Türk 
malı alıp ihraç etmek üzere, 

( Devamı4 üncü sahifede J 
müşaviri Vehip paşaya, Yunan 
topraklarım derhal terketme
sini bildirmiştir. 

Yunan hükumeti; ltalya ta
rafından, Vehip paşanın hu
dud haricine çıkarılması için 
tevdi ettiği bir nota üzerine 
bu kararı vermiştir. 

' ' 1 --(Ulusal Birlik) e Göre,-- 'ı 
\...-----------------------~-----------------./ 

Olimpiyadlar ve biz 
Spor işlerimiz yolunda gidiyor (1) doğrusu : 
Berlin Olimpiyadlarının kapısından giren futbolcularımız, cep 

lerine dört tane gol koyarak hemen seyircilerin arasına karış
tılar ve tribünlere rahat rahat oturdular. Başka yapılacak ve 
yapacak işleri kalmamıştır. Güreşçilerimiz de, sırtı sıra yenild:
ler. Galibiyetlerimize gelince, bunlar da hep sayı hesabı iledir. 

Beri tarafta, Dinarlı Mehmed de, 57 dakikada Cim Londosa 
mağlup olmuş. Yani haberlerin dörtte üçü, Türk sporunu tat
min edemiyecek bir mahiyet gösteriyor. Hiç şüphesiz, güreş
ten başka sporlarımızın tarihi yenidir ve biz, Olimpiyada .gi
derken, dünya sporunun sırtını yere getirmek iddiasına saplan
madık. DonKişotluk aklımızdan bile geçmez. Yalnız şu var ki, 
biz eğer, daha iyi hazırlanmış olsaydık, fut~lda Norveçlilerden 
dört gol yiyip bir tarafa atılmazdık. Keza, güreşlerde de ne· 
tice bu olmazdı. Demir gibi bilekler, arslan pençesini andıran 
eller ve pulat bedenlerle Türk pehlivanının yenemiyeceği in
san yoktur. Elverir ki, yetiştirilsin . 

Bizim spordaki başlıca hatalarımızdan biri de, faaliyetimizi 
ve hazırlığımızı dar zamanlara sıkıştırışımız ve yıl oniki ay 
sporu, disipline bağlanmış, mütemadiyen üstünde durulan bir 
iş olarak telakki etmemekliğimizrtir. iki ayda hazırlop futbol 
takımı, elbette bu olur. Anladığımız şudur ki; biıim dünya spo
ru müvacehesinde yüzümüzü ağartabilmekliğimiz, seneleree 

bağlı bir iştir . 
Para ister, teşkilatta intizam ve cıddi mesai ister, antrenör 

ister, teşvik ister, vasıta ister ve ister oğlu ister. 
Spor şubelerimiz arasmda en güvendiğimiz ve en yakın 

semere verecek olan şube, güreşçiliktir. Anadolu, yıgınlarla 
pehliYanın beşiğidir. Gözümüzü oraya çevirelim ve mevcut 
olanlarla iktifa etmiyelim. Çünkü, seneler, kahramanları yer, 

bitirir ve çürütür gider. • "' 



936 (Ulusal Birlik) 
~~~~~~~~~~--~~~~~-
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ihtiyar hafiye, değirmenin sa-

vak'a/ar "···---·---Yazan: Mnk~ Kcmrnerich 

Avrupa'nın pisliği 
Erfut şatosunda lağım umu

mi salonun tam altında bulu· 
nuyordu. 1183 senesinde im
parator F rederik Barbaros bu 
salonda Rayiştagı toplayınca 

salonun tabanı çöktü ve bir 
sürü halk bu feci çukura düş
tü. Bu felakette sekiz prens, 
birçok asilzade v.e yüzden 
fazla şövalye ölmüştür. impa
rator kendini pencereden dı

şarı atarak zor kurtulmuştur. 

Rüştü Aras, Suriye' deki Türk'ler 
hakkında muahedeye bir mad
de daha konmasını istemiş .. 

- -

hibi olan lngilizi içki masası Suriye heyeti bunu kabul etmiyor. Paris'te 

başında buldu 
Baba Anri, mevcudiyetini bulunan bir oda ortasındaki 

hissettirmek için hafifce ök- masanın kenarına oturmuş 

cereyan eden müzakereler çok çetin bir saf· 
hada bulunuyor. Fransa fedakarlık yapmıyor 

sürdü. Ocağın önündeki adam olan şişman bir adamın esne· 
birdenbire başını çevirdi. diğini gördü. 

Sarı sakalı, kır düşmüş saç· Bu adam, büyük bir fıçı 
larına karışmış, tıpkı bir cesametinde idi. Vücudü şiş-
orangatonu andırıyordu. man, çehresi büyük bir içyağı 

Hizmetçi, Baba Anri'yi kar· parçasına benziyordu. 
şısında görünce, lngiliz şıve- Saçları demet demet gözleri-
silc: nin üzerine düşmüştü. içkiden 

- Ne istiyorsunz? gözlerinin yeşili ile akı birbi-
Oiye sordu. Baba Anri: rinde karışmış gibi görünü-

M. Atkens'i göreceğim. yordu. Alt dudağı, bir hayli 
- M. Jorj Atkens'i mi? sarkmış bir sıra beyaz dişi 

Evt:t, kendisini. meydana çıkmış bulunuyordu. 
- Uyuyor. Ayağında adi bir bez panta· 
- Uyanıncaya kadar bek- lon, sırtında rengi uçmuş kır-

lerim. mızımsı bir gö.'fı)ek bulunu· 
- Fakat o uyansa da ev· yordu . 

veli cinini içer. Baba Anri'nin içeri girdiğini 
- Ben de kendisini cinini görünce lngilizce bir küfür sa· 

içtikten sonra görürüm. vurdu. Sonra masa üzerindeki 
- O vakitte hiç göremez· kadehi alarak içindekini bir 

siniz, çünkü arkadan birasını yudumda devirdi . 
içer içmez sarhoş olur. Baba Anri, bütün bunlara 

- Bunun ne zararı var? aldırış etmiyerek hemen kapı-
- Ne zararı mı var de- nın eşiğinde; 

diniz? - lngiltere'de hazırlanmış 
- Öyle ya, tam kendisi hakiki porto şarabı ister mi-

~Je konuşulacak vakit, sarhoş- siniz müsyü? Bir hasırlısını 20 
luk zamanıdır. şilin altı pense veriyorum, pa-

Ne demek istiyorsunuz? rası üç sene de ödenmek şar· 
- Ne demek istiyeceğim 1. tile . 

Ben kendisine şarap satmağa İngiliz, bu son sözü iştince 
geliyorum . hiddetle elindeki kadehi ma-

- Kendisi şarap içmez, Ra· sanın üzerine bıraktı, hala kapı 
kıdan, cinden ve biradan baş- önünde duran adamın yüzün~ 
ka ağzına birşey koymaz. fena fena bakarak: 

- Benim şarabım en kuvvetli - Sen kimsin be herif, bir 
rakıdan daha serttir. Bir kere seyyar tüccar mı? Beni aldat-
tadacak olursa, bundan başka mak istiyen bir tacirin hesa-
birşey içmiyecektir . bına seyahat ediyorsun öyle 

* ..... 
O zamanlar ev çökmesi 

pek çok vukua gelen hadise
lerden idi: yalnız 9 uncu asır· 
da şu üç Alman imparatoru 
Sofu Ludwig, Alman Ludwig 
ve Arnulf bu yüzden yaralan
mışlardır. 11 inci asırda üçün
cü Heinrich ve 12 inci asırda 
da altıncı Heinrich böyle bi
rer çöküntünden canlarını zor 
kurtarmışlardır. 

* * • J. J. Kousseau saatlerce 
laztmlıkta oturuyordu. Orlean 
dükası ayni vaziyette ve hiz· 
metkirları arasında Noailles 
dükasını kabul ve kendisile 
mülakat etmiştir. 

* • • 
Aptesthane lngiltere 'de 17 

inci asırda icad edilmişti. 
Hnaltıncı Lüi'nin cülusunda 
ilk defa kraliçe dairesinde 
böyle temiz bir yer inşa edil
miş ve bu o zamanki insan
lar tarafından: " Dalkavuklu-
ğun son perdesi,, 
sif edilmişti. 

* • • 

diye tav-: 

Yirminci asır başlarında he-
nüz lsveç sarayında modern 
bir abdesane yoktu. Herkes, 
Herkes, hatta misafir krallar 
prensler bile koridordaki bir 

Berut ( Hususi muhabirimizin 
mektubu)- Buraya gelen bir 
habere göre, Gey Dorse'de 
Türkiye Hariciye Vekili Tev· 
fik Rüştü Aras'la Suriye hey· 
eti arasında bir toplantı olmuş 
ve bu toplantı da Fransa Ha
riciye Nazırı lvan Delbuş ile 
İngiltere'nin Paris sefiri Sir 
Klark da hazır bulunmuştur. 

Rüştü Aras, Fransa ile Su
riye arasında yapılacak mua
hede de, Suriye bulunan Türk 
ırkına akalliyetlerin hukukuna 
riayet edileceğine dair hususi 
bir madde bulunmasını iste-
miştir. 

Suriye murahhası heyeti 
reisi, bu talebi reddetmiş ve 
bu meselenin Türkiye ile Su
riye arasında ayrıca yapılacak 

konuşmalarda halledileceğini 

söylemiş ise de Rüştü Aras 
bunu katiyen kabul edemiye· 
ceğini bildirmiştir. 

Parjs'de bulunan Suriye 

murahhası hey'~ti henüz hiç 
birşey yapmağa muvaffak ola
mamıştır. Muahedenin kolay 
kolay imzalanamıyacağı anla· 
şılmaktadır. 

Fransızlar, Suriye istiklaline 
aley hdar görünmektedirler. 
Fransa hükumeti, bugün oldu-

ğ•J gibi, ileride de Berutte 
bir mesalibi müştereke meclis 
bulunmasını ve meclise, fev
kalade komiser yerine Fransız 
sefirinin riyaset etmesini, 
gümrük varidatım Suriye ve 
Libnan arasında taksime sela-Hizmetçi bir müddet sükut mi?. Eğer öyle ise, sen haki-

k t b d t • · t' Ç" k" hiyettar olmasını istemektedir. ettikten sonra ocağı karıştırdı a en u a a ımış ın. un u 
b · k' ld B Gümrük resmen mahalli 

paravananın arkasına gider
lerdi ve paravanın alt tara· 
fından orada bulunanların 
ayakları görünürdü. 

ve baba Anri'ye sordu: em ımse a atamaz. en 
h k · k f k .. * • hükumet koyacaksa da, bu - Siz şarabı veresiye ve· er esı a ese oyarım. 

G 1 b 1 1780 senesine kadar Paris hususta gene Fransa'nın reyi 
rir misiniz? - :; i a eğ enceyi sevi- k 

so aklarının ortasından pis bir alınacaktır. 
- Efendiniz isterse, üç se- yorsunuz müsyü Ankstor ben 

d k B b su cereyan eder ve sokağı AkalJiyetler mes'elesine ge-
ne vade ile de şarap satabi- e ço severim. era er eğ· k 

i iye ayırırdı. Evlerde kullanı- l' e· Fransa S · 'dek' lirim. lenelim. ınc • ' urıye 1 

B h. k' ·1 ., lan suların akıntısı olan bu akaJliyetlerin hukukunu, millet· - Kendisi şarapları fıçı ile - en ıç ımse ı e eg-
1 b l. t k k dereciklerin üzerinden orta ler cemiyeti vekili olarak ken-

alır, fıçıları ne zaman teslim enmem, ana çenge ı a ma 
·· b" ı b' h k tt b yere konulan taşlara basarak uhdesine almağı arzu etmek-cdebilirsiniz? uzere oy e ır are e e u· 
1 l k atlanırdı., tedir. 

_ On fıçı; ne kadar ister· unuyorsun, ma ı sattı tan ~•~ •~•~------
se, kendisine üç gün zarfında sonra aleyhime dava edecek· 1 ı • k b h 
teslim edebilirim. sin değil mi? p 1 u ra n 1 

- Sizin aleyhinizde mi? böyle 
- Benim için de ayrıca 

b bir harekette bulunmam için • • - • -- .. • 
ir fıçı verirsiniz ya? Ekonom B k [ ğ C ,.,.. db [ ld deli olmaklığım lazımdır, iizin l a an l l ezrı ı e lT er a l 
- Sizin için bir değil, iki gibi centilmen, zengin bir adam Pamuk ipliği toptan satış Aldığımız mütemmim mallı· 

fıçı da veririm. 
aleyhinde ha.. fiatlarmın Ekonomi Bakanlığı mata göre, iplik buhranı fiat 

- Öyle ise yukarı çıkınız. fı d - Benim zengin olduğumu tara n an tesbit ve ilan edil- tesbitinden dolayı memnun 
Jorj heniiz kalkmıştır. Başı nereden haber aldın? Şüphe- mesi Üzerine son günlerde pi· olmıyan fabrikaların ihdas et-
dumanlı olmadığından kendi- siz ki bunu dün buraya gelmiş yasada bir iplik buhranı baş tikleri sun'i bir buhrandır. 
sile tam görüşülecek zaman· olan arkadaşın sana söylemiş- gösterdiğini ve buna karşı Sü- Ekonomi bakanlığı, Anado· 
dır. • tir. Kendisine ısmarladığım mer Bank Kayseri ve Bakır- luda sayısı oldukça büyük bir 

- Siz efendinizin yanına malların parasını hiçbir zaman lköy fabrikalarının birkaç güne yekuna baliğ olan dokuma 
benimle beraber gclmiyecek vermiyeceğim söyliyebilirsin. kadar piyasaya iplik çıkara· tezgah1arile münhasıran pa· 
misiniz? - Onun verdiği malların caklarını dünkü sayımızda yaz muklu kumaş yapan bir kısım 

- Hayır; benim burada hiçbir kıymeti olmadığından mıştık · fabrikaların muhtaç oldukları 
işim var. Bir dakika bile parasını vermemekte haklısı- Kiralık ev ipliklerin yüksek fiatla satıldı-
ayrılamam. nız. Benim şaraplarım çok ne· ğını ve dolayısile bu fiat~arın 

- M. Atkens'i hangi odada fistir. Bir kere içerseniz para- Göztepede tramvay caddesine halkın alım kabiliyetinin çok 
bulacağımı olsun söyler mi- sını muhakkak verirsiniz. Kaç yakın ve elektrik tesisatını üstünde kaldığını görerek en
ainiz? fıçı isterseniz söyleyin bu ak- havi beş odalı kullanışlı bir düstride maliyet ve satış fiat-

- Merdivenden çıktıktan şam Liverpola yazacağım. ev kiralıktır. Tutmak istiyen- !arının kontrolu hakkındaki 
sonra sağ taraftaki odadadır. - Liverpola mı yazacaksın? ler gazetemiz idare memuru kanuna istinaden ipliğin top-

Baba Anri, kaybedecek Demek sen lngilizsin ha? Hüsameddine müracaatları. tan fiatlarını teshil ve ilan 

vakti olmadığından salonun Haydi defol buradan köpek 1 cümlesine ehemmiyet tverdi. etmiş ve bu fiatlarla fabrika-
sağ tarafındaki merdivene ben lngilizlerden nefret ede- Kendisine köpek diye hitap lar için mutedil bir kar :pa-
doğru ilerledi, basamakları rim, hele Liverpolun ateşe ve- edilmiş olması gücüne gitme- yını da göz önünde tutmuş· 
"elkilikten çürümüş merdiven· rilmesine isterimi. Validemi mişti. Bir sandalya çeke- tur. 
leri güçlükle tırmanarak yukarı en ziyade orada ıslıkla tahkir rek, Jngiliz'in yanına otur· Fiat tesbitine karşı vaziyet 
ÇJktı. Sağ taraftaki kapıyı ettiler . du ve: alan fabrikalar, evvelce piya· 
açınca, tavanı yıkılmak üzere Baba Annri, bu sözün son • Arkası var . saya doğrudan doğruya iplik 

1 

Fransa'nın Suriye'de bulu- lerck, vaktile Liibnan'a ilhak 
nan kuvvetleri mes' elesi de olunan 4 kazanın Suriye' ye 

mühimdir. Fransa, ordunun iadesini de kabul etmemekte· 
şimdiki kadro ile kalmasını <lir. Muahede metninde Su· 
istemektedir. Bu hususta Su-
riye murahhasları henüz hiç
bir ihtirazı kayıd ileri sürme
mişler ve bu mes'elenin en 
son görüşülmesinde mutabık 
palmışlardır. 

Asıl zorluk, Suriye ve Lüb
nan' n birleşmesi meselesinde
dir. Fransa, buna katiyen 
aleyhtar bulunmakta olup, ne 
Lübnan ve ne Suriye'den bir 
kanş arazinin diğerine ilha· 
kına muhaliftir. Trablus ve 
diğer İslamlarla meskun seva
hilde reyiama müracaat edi-

riye ve Lübnan'ın bugünkü 

hudutlarının tayin edilmesi ve 

ileride bir değişikliğe meydan 
verilmemesi de derpiş oluna· 
caktır. 

Fakat bütün bu ihtilafların 

halledilip edilmiyeceği meç· 
huldür. Suriye heyeti, tS 
ağustosa kadar buraya dön· 
müş bulunacaktır. 

Heyet şimdiye kadar 30,980 
lira sarfetmiştir. Bu gidişle 
daha bir haylı masraf yapıla· 
cağı muhakkatır. 

--:---------~~~·~·~---------

Akdenizdeki harp bulut-
ları kısmen dağılmıştır --·-· . ıEden,Akdeniz mes'elesinde biı 
yük bir maharet göstermiş 
Le Journal' de Saint - Brice 

yazıyor : 
"Akdenizdeki bütün bulutla

rın dağıldığı söylenemez. Çün
kü ufuk ispanya tarafında ma· 
alesef korkunç bir şekilde ka· 
ranlık. Bununla beraber, süku· 
na doğru bir adım atıldı: İn· 
giltere Habes mes'elesindeki 
anlaşamamazlık ;,yüzünden bir 
hadise çıkması ihtimaline kar
şı yapılan deniz anlaşmasının 
muhafazasına artık lüzum kal
madığını söyledi. Bunun üze-

rine, Roma' da İtalyanın Lo
karno konferansına iştirak et· 
memesine bir mani kalmadığı 
söylendi. 

M. Eden 'in bu beklenilen 
hareketi haklı göstermek için 
verdiği izahat ~dikkate şayan· 
dır. Herkes zannediyordu ki 
geçen sonbaharda yapılan 
anlaşmalar ingiltere'ye bütün 
Akdeniz devletlerinin yardı· 

verirken, fiat tesbitinden son· 
ra, bu fiatin yalnız fabrika· 
ların toptan satışlarına mün· 
hasır olmasından istifade ede· 
rek yüksek fiatle perakende 

satış yapabilmek için araya 
mutavassıtlar koymağa başla
mış!<'lrdır. 

Diğer taraf tan bazı tüccar
lar da ellerindeki iplikleri 

sakllyarak yüksek fiatle pera
kende satışlar yapmışlardır. 

Ekonomi bakanlığı bu su
retle sun'i bir buhran ihdas 
eden fabrikaları tesbit ettiği 
gibi yüksek fiatle satış yapan 
tüccarlar aleyhide kanuni ta
kibatta bulunmağa karar ver
miştir. 

Vekaletin gerek piyasaya 
Kayseri ve Bakırköy fabrika· 
ları vasıtasile bol iplik çıkart
mak ve gerekse buhrana 
sebebiyet verenler hakkında 
takibat yapmak suretile aldığı 
tedbirler kafi gelmediği tak
dirde ipliğin zaten pek yük
sek olan gümrük resmi indi
rilecek ve hariçten iplik idha
line müsaade edilecektir. 

ınını tenıin edecektir ve buna 
da Roma ile Londra arasın· 
daki anlaşamamazlıklar sebep 
olmuştur. Şimdi anlaşılıyor ki 
mes'ele böyle değil, ltalyanın 
Türkiye'ye, Yunanistan ve 
Yugoslavya'ya dostluk temi· 
natı vermesi İngiltere'nın bu 
devletlere karşı royardım vazi· 
fesinde olmadığını kabul "1t· 
mesi ve derin bir nefes alması 
için kafi geldi. M. Eden ba
rışmanın birdenbire olduğunu 
ve Roma'nın bu hususta bü· 
yük Britanya'yı haberdar etti
ğini bile söyledi. 

M. Eden'in bu beyanatın• 
dinlerken avam kamarasında· 
ki tecrübeli dış siyasa adam· 
ları istihza ile gülmüşler, bu· 
nunla beraber en müşkülpe· 
sentler bile hariciye nazırının 

nazik bir mes' elenin içinden 
bu kadar maharetle ayrılması 
karşısında takdir hissi dyu· 
muşlardır. 

Esasen maharet bu günün 
modası M. Eden buunu her 
mes' el ede göstermiştir: Millet· 
ler cemiyetinin ıslahınında, 
kolektif emniyetin tesisinde 
v~ Almanya ile son yapıları 

müzakerelerde müstemlekele· 

rin yeniden dağıtılması içio 

açık kapı bırakmağa kadar 

bile varmadı mı? Bu iş ona 

son derece müşkül görünüyor· 

Hiçbir hal çaresi görmediğin~ 
itiraf ediyor. Fakat mcs'eleyı 

bırakmıyor. 

Ansten Chamberlain ona: 

"Dikkati Kedi, müstemleke· 

lerden bahsetme., ve hakem· 

liğini bir kerre daha gösteren 
ihtiya siyaset adamı genç ha· 
lefine muvaff akiyetine pek 
fazla güvenmemesini tavsiY.e 
etti. Habeş ~mes' elesinin hali!" 
ni uzatmamak lazımdır: Deniı 
anlaşmasına artık hacet ka~· 
maması kafi değildir. Hadr 
seyi tamamile halletmeli. BaJ 
iş f ransız'ları da şüphesiz in· 
giliz'ler kadar alikadar eder·" 
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·----ı--------1-' l N· v. Fratelli Sper-l niKAvı;: Arkadaş tavsiyesi J W. F. H. Van co Vapur Acen-
Ahmed ile Mehmed, kapı 

komşusu, uzun seneler be· 
raber ve hiç kavga etmeden 
Yaşamış iki arkadaş idiler. 
Yakın zamana kadar da bir
birlerinden hiç ayrılmamış· 
lardı. Fakat bir iki sene içinde, 
hayat müşkülatı karşısında 
ayrılmışlar. Biri bir tarafa, 
diğeri bir tarafa giderek ça· 
lışmağa koyulmuşlardı. 

Hayatı kazanmak mecburi
yeti bu iki arkadaşın sırtına 
o kadar ağır olarak binmiş 
idi, ki şu birkaç senelik ayrı· 
lık zamanında birbirlerine bir 
rnektup olsun yazmamışlardı .. 

Nihayet... Sıkıntılı giinlcri 
geçmiş, Ahmed de, Mehmed 
de oldukça zengin olarak 
rrıemleketlerine dönmüş idiler. 
Fakat, bu defa da, zenginliğin 
Verdiği hodkamlık ile olacak, 
&ene birbirlerini arayıp sor· 
rrıamı~ lardır. 

Bir gün Ahmed, hiç umma· 
dığı bir zamanda Mehmed'i 
görünce sonsuz sevinç içinde 
kaldı. Mehmed'in de sevin
cine nihayet yoktu. Ahmed 
Mehmed'e: 

- Ne alemdesin yahu? 
Seni görmiyeli, hal haberini 
duymayalı asırlar oldu! Dedi. 

Mehmed de gülerek cevap 
Verdi: 

- Tabii.. Dünya gailesi .. 
Çoluk, çocuk insana etrafını 
düşünmeğe vakit bırakmıyorki .. 

- Eh .. Evlendin demek .. 
- Tabii.. Ömrümün sonu· 

tıa kadar aynaroz keşişi gibi 
kalacak değildim!. 

- Mes'udmusunuz? 
- Mes'ud mu demek laf-

rtııdır? Arz üzerinde bir cen· 
ilet varsa, o da benim evim· 
d' ır. Saadet, neş'e, zevk bende .. 

ailesi muhitinde mükemmelen 
hazır buldut 

Der Zee tası 
Evdeki kavga ve gürültü & C ROY AL NEERLANDAIS 

O. KUMPANYASI 
ile Ahmed'in canının burnu· 
na geldiği bir gün, iki ahbap 
çavuşlar, Ahmed ile Mehmcd 
gene tesadüf eseri olarak bu
luştular. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ACHAIA,, vapuru 2 ağus

tosta bekleniyor, ANVERS 
ve HAMBURG'tan ' yük çıka
racaktır. 

- Ne haber?Demeğe mey· 
dan bırakmadan Ahmed, gök 
gürler gibi bir sesle: 

1 " ARKADIA ,, vapuru 1 O 
ağustosta bekleniyor, 15 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN iç.in yük alacaktır. 

- Aşkolsun sana Mehmet. 
Evliliğin dünya cenneti oldu
ğunu söylerdin, beni aldattın. 
intihar etmek veya k1.1til 
olmak üzereyim .. Dedi. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
" EXMİSTER ,, vapuru 2 

ağustosta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. - Sus... Başkaları da duy

masın, Ben başıma gelenleri 
o kadar iyi saklıyorum, ken· 
dimi makul mesud gösteriyo
rum ki, herkes de evlensin! 
Sen de sus Allah aşkına. 
Duyarlarsa bekarların hiçbirisi 
evlenmez. Bırak, bizim çek
tiklerimizi başkaları da çeksin! 

Ahmed düşündii ve: 
- Haklısın, dedi. Başa ge· 

len çekilir. Diğerleri de ne 
çektiğimizi filen tecrübe ede· 
rek anlasınlar!. Dedi. 

DEN NORSKE MIDDEL
HASLINJE (D/S AIS SPAN

KELINJEN) OSLO 
"BOSPHORUS" vapuru 22 . 

ağustosta bekleniyor, ISKEN-
I DERiYE, ROUEN, DİEPPE 

ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. 

Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor· 
don. Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va-
purların isimleri üzerine deği

şikliklerderı ınesuliyet kabul 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

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

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NA VIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

" DUNA ,, vapuru 7 ağus· 
tosta bekleniyor, BELGRAD 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VİYANA ve LlNZ için yiik 
kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LİNES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, AN
VERS, LIVERPUL' dan yük 
boşaltacak ve V ARNA, KÖS
TENCE, GALATZ ve BRA· 
İLA için yük alacaktır. 

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

"CERES,, vapuru 27 tem· 
muzda gelip l ağustosta 

ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMvcHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"GOTLAND.. motörü 20 

temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, 'motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA,, vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSİL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsil at almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 - 1 

• BAŞDURAK 

Hamdi et 
Sıhhat Ecz • 

esı 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

• -. 
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

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

Telefon No. 2211 ve 3 67 
Telgraf adresi: Bayrak z 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim~ dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
- Deme be yahu!.. 

d -=-:- Hakikat bul Bekarlık 
. egıl, asıl sultanlık evlilik 
ırn· ış ... 

alacaktır. 
"MARDINIAN,, vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 

İki arkadaş tabii gene ay- için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KÖS· 

Doktor 
Ali Agah 1 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş . 

I Çocuk Hastalıkları • v / · · dd • d FAHR 

1 
mütehassısı ı ıMrmar nema ettın ca esın e ı 

tıldılar. "DRAGO,, vapuru Temmuz 
Ahmed kendi kendisine: ortalarında LONDRA, HUL 

B - Mehmed'in hakkı var.. ve ANVERS'ten gelip yük 
ekarlık sefaletten başka ne- çıkaracak ve ayni zamanda 

dir sanki. Mademki Mehmed LONDRA, ve HUL için yük 
evliliğin güzelliğini tastik edi- alacaktır. 
Yor, ben de hemen evlenirim. " LESBIAN " vapuru 15 

Ve. Tez elden Ahmed de Temmuzda UVERPOOL ve 

TENCE, SULINA, GAL~TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD , BUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük kabul ede
cektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

evlendi! SWENSEA' dan gelip yük çı· 
E. 1 şilmez.,, 

rn· vendi amma. Başına gel· karacaktır. Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

1Yen de kalmadı: Kavga DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
Rü .. 1 ' H · ~ ru tü, kıyamet, sefalet, ra- "SOFIA,, vapuru 25 azı· 
atsızlık. Hasılı diinya cehen· randa HAMBURG. ve BRE-

llerni nasıl ve nelerle vücude MEN'den gelip yük çıkara- Al., Rıza 
&'elirse, hepsini de Ahmet caktır. 

, ııı ıı 111111111!111111111ı111111111111ı111111111111ııı11111111111111111111ıı11111ı11111111111:~ MÜ c elli than esi 
~ -1 !.ü~~ Hava. Kurumu : Sür'at, zarafet 

i Buyuk Pıyangosu - Ve ehveniyet 
~ 21 inci tertib biletleri satılıyor YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
~4iincü keşide 11-8-936 dadır- Numara : 34 
~h -
~0iiyük ikramiye 35,000 lira mükafat • . 

• 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMİR Oğlu 
Telefon 3452 • ,._ ________ .... __ m1rmma-1&111mmınm. 

~20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12,000:: Satılık ve kıra/ık 
~Ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler= Ucuz evler • 
~el = ılMilıılıiıliaMMlillı~ 41i~~ ~ e vardır. _ Park ve hastahane arasında ~.., 
§b ·ı l J k • d • = Damlacık cadde-sinde 34 ve ' JI ~ ~ l et er hükumet önünue ı ı- 70/1 numaralı evler gayet 'Y'° ~ v n n ru , ~ ıu il 
~rektörlük gişesinde ve bil'ümum=__ ucuz fiatlc satılık ve kiralıktır. ..,, // ~ ll.JJ J< \;;!J :s::b Taliplerin öğleden sonra Ko- ~ \\ r 

~ ayilerde satılır - :::ı;:;:ın~•YHŞ~vk!~;uı;~. j)l/ 1 .Z.lroCGH- D~;:,ı li ll!!Jll 11111111111lllllllllllllUllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ racaatları · ' ' · • " • 

r •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Oka dar zararsızdır kı gebelere kalk,~obreklerı 
UrjeD 3 aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Fransız Dış Bakanı dün dediki 

ada f ·kir münakaşası yapılır
a m akkak harp çıkacak! 

u ô etinin harp levazımı hakkındaki tarzı hareketi 
üt··n millet er tarafından nüm ne olarak ittihaz edilmeli 

Paris 4 (A.A)- Fransız dış si) asası hakkında izahat veren 
M. ivan Delboş damiştir ki : 

- Avrupa'da hiçbir şekilde fikir muharebesi yapılmaması 

gut'ktir. Çünkü bunların neticesi muhakkak ki bir harp ola
bilecektir. Fransa hükumetinin harp levazımı hakkındaki tarzı 
hareketınin bütün milletler tarafından nümune olarak ittihaz 

edilmesi lazımdır. 

Komünist partisi sekreterliği İspanyol hükümcti lehinde bir 
müracaatta bulunarak bu hi.ikuınetin yalnız Sosyalişt Cumhu· 
riyetçiln tarafından değil, ayni zamanda Komünistler ve Ka· 
toliklerdcn müteşekkil rejiyonalist bask partisi gibi muhafaza
kar partiler tarafından himaye edildiğini kaydetmiştir. 

1 
Lokma henüz .boğazdadır! Boğazlarda istihkamları 

eş stanı kolay kendimiz yapacağız 
m yacak . -

· istihkam/ara yerleştirilecek toplar için 

• • g z 1 

, bir dev e tarafından 

s· ahla d rı ıyor muş 
lstanbul, 5 (Husus!) - Dün 

Dessiyc, Adis-Ababa ve ha
\ alisinde ltalyan'larla Habeş 
çeteleri arasında yeni ve şid
detli muharebeler olmuştur. 
Dessiye-Adis-Ababa yolunu 
tutan çeteler, bu civardaki 
dağlarda ellerinde bulundur
makta ve her baskından son· 
ra buralara çekilmektedirler. 
iki gün evvel Adis-Ababa 
üzerine yapılan çete hücumun
da, İtalyan'lar çok fena vazi
yette kalmışlardır. Çeteler 
çok az bir kuvvet halinde bu
lunmalarına rağmen şehri şid
detle tazyik etmişlerdir. Adeta 
Adis-Ababa'yı zaptetmelerine 
ı amak kalmıştır. ltalyan.lar 

top ve mitralyözlerle 36 saat 
şehri müdafaa etmişlerdir. 
Yerli, yabancı halk, çetelerin 
muannidane saldırışları büyük 
bir körku ile karşılamışlardır. 

Habeşlerin yeniden, çete 
halinde de olsa, bu havalide 
geniş mikyasta faaliyete geç· 
tikleri görülmektedir. Salahi· 
yeltarlar, çetelerin bir devlet 
tarafından gizlice, fakat esaslı 
surette yardıma mazhar olduk
larını ve yakında bu faaliyet
lerini arttıracaklarını bildir· 
mektedirler. 

Çeteler, bu meyanda Adis 
Ababa-Cibuti hattını tahrip 
elmeğe de bilhassa ehemmi· 
yet vermektedirler. 

~--~--------- • •4911------~-----
a' a 

• 
arın sı-

A yas a arı 
Paris, 5 (Radyo) - fran-

ız ayanı, dün toplanmış ve 
kadınlara intihap etmek ve 
edilmek hakkı verilmesi hak-
kında parlamentonun kabul 
ettiği layihayı tetkik eylemiştir. 

1 • 

Oıduya sekiz tayya. 
relik bir filo veriyor 

Yurd sever ve hava müda
faasına çok ehemmiyet veren 
İzmir, bu yıl kahraman ordu
muza 8 tayyarelik bir filo he
diye edecektir. 

Bu tayyarelere 30 Ağustosta 
merasimle isim konacak ve mü-
teakıben yeni filo şehir üze
rinde bir uçuş yapacaktır. 
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Ankaı a, 4 ( Hususi ınuha· 

birimizden ) - Asuri'lerin, 
memleketimiz dahilinde iskan 
t dilmeleri için müracaatta bu
lundukları hakkında bir şayia 
.. ardır. Tahkikat yaptım, ala
kadar resmi makamlar, Asu-

ı 'l rin memleketimiz dahilinde 
kanlan için hiç bir teşebbüs 

mevcut olmadığı gibi buna 
ımkan da bulunmadığını bil
dıriyorlar. 

Ma n isa' da ---···-----
Çekirdeksiz kuru 
üzümü ilk olarak 
bağcı Ali çavuş 40 

kuruştan sattı 
936 senesi çekirdeksiz kuru 

üzüm mahsulü ilk olarak bor· 
samıza Ali çavuş adındaki 

bağcıınız tarafından arzedilmiş 

ve bir çuvaldan ibai'et olan 
bu üzüm gayretle bağcımıza 

bir cemile olmak üzere müza
yedeye konarak tüccardan 
Durmuş Akış tarafından beher 
kilosu 40 kuruş fiatle satın 
alınmıştır. 

anadalı as-
kerler 

Paris 5 (Radyo) - Kanada
lılardan beş bin eski muharip 
Roen şehrine gelmişlerdir. Be· 
lediye, kendilerine ziyafet ver
miştir. 

Kanadalılar, Fransız dostluğu 
için tezahüratta bulunmuşlar
dır. 

Türk-Alman 
ticareti 

lstanbul, 4 ( Hususi muha
birimizden)- Türki'ye Cumu· 
riyet merkez bankası umum 
miidürü Selfıhiddin, Türkiye
Almanya takas işleri hakkında 
Alman devlet bankası reisile 
görüşmek üzere Berlin 'e git· 
miştir. 

Krup fabrikasına siparişler vermişiz 
lstanbul 5 (Hususi)- Tay· istihkamlara yerleştirilecek top 

mis gazetesi, Çanakkale bo- lar için Almanya Krup fahri· 
ğazlarında istihkamları kendi- kalarına siparişler vermi~ ol-
miz yapacağımızı ve yalınız bu duğumuzu yazıyor. 

~ ---------~· ... .._. ___ _ 
lnönü kampınçla --·-Gençlerimiz muvaff akiyetli 
uçuşlar yapıyorlar 

İnönü 5 (Hususi) - Türk 
hava kurumu başkannı Fuad 
ile asbaşkan Erzurum saylavı 
Şükrü Koçak ve Milli Müda 
fa:ı Vekaleti hava müsteşarı 
Celal dün Ankara'dan bir 

askeri tayyare ile buraya gel
mişlerdir. 

Heyet kamptaki çalışmaları 
çok iyi bulmuşlar ve genç
ieri tebrik ederek buradan 
aynlır.1şlardır. 

-----------.-·~ ·~· .... ---------Çin' de ingdtere-italya 
Eski baş vekilin ka- İki devlet arasında 

rısını kaldırdılar 1 Akdeniz anlaşma. 
Pekin, 5 (Radyo) - Mü- !sı mı ? 

sellah bir çete, eski başbakan lstanbul 4 (Hususi)- lngil-
(Çoçayon} un evini basarak tere Kralı sekizinci Edvard'ın 
refikasını kaldırmıştır. Bu Akdenizde yapacağı gezintiye 
hadisenin, siyasi bir mahiyeti siyasi mana verenler gittikçe 
haiz olduğu söyleniyor. çoğalmağa başlamışlardır. in-

Hükumet, çeteyi takip için İngiltere siyasi mahafili bu hu-
lazımgelen tedabiri almıştır. susta hiçbir şey söylememekte 

-.-..... k K l anca ra ın muayyen yerleri 
Busene gezeceğini bildirmektedirler. 

Üç orta mektep 
acılacak , 

Eylul ayında gene mekteb 
ihtiyacı başgösterecektir. Bu 

sene ilkmckteplerden mezun 
talebe, geçen senelerden ' çok 
fazladır. Onun için yeni orta 
mektebler açılmak lazımgele
ceği şimdiden nazarı dikkate 
alınmış ve orta mekteb binası 
ittihaz edilmek ü2ere binalar 
kiralanınağa başlanmıştır. 

Burna va' da iki büyük bina 
kiralanmak üzeredir. Bu bina
lar orta mekteb olarak kuHa
nılacaktır. Göztepede'de ayrıca 
bir (Kız orta mektebi) açıla

caktır. 

Karşıyada'da eski Fransız 
Dam Dosyon mektebi binası 
da Kültür direktörlüğünce ki
ralanmıştır. Bu bina da orta 
mekteb olacaktır. Busene şehir 
ilkmekteplerinden 1050 erkek 
ve 750 kız talebe mezun ol
muştur. Bu talebenin, ortamek· 
teb ihtiyaçlarile vilayel ehem
miyetle alakadar olmaktadır. 

Busene, mehtepsiz hiçbir tale
be bırakılmıyacak ve hepsine 
mekteb bulunacaktır. 

Halbuki bu ziyaretin lngil
tere ile halya arasında yeni 
bir anlaşmaya gireceğini ve 
iki devletin, bilhassa ihtilaflı 
bulundukları Akdeniz meselesi 
üzerinde bir netice almağa 
çalışacaklarını iddia edenlerde 
vardır. Ve sekizinci Edvard'ın 
ltalya kralı ile yapacağı mü
lakatın bunu istihdaf ettiği de 
söylenmektedir. Ayni haber
lere nazaran, lngiltere kralı, 
M. Mussolini'yi de kabul ede
cektir. -----------

Yıldırım 
Birini öldürdü, 2 

kişi kurtuldu 
Aydın, (Hususi)- Son yağ· 

murlardan Aydının Balta kö-

yünden kör Osman oğlu 
Ahmed Menderes kıyısında 

hayvanlarını sularken yıldırım 
çarparak heman ölmüştür. Bu 

sırada orada bulunan ayni 
köyden 60 yaşında Mehmedle 

oğlu 15 yaşında Mehınedi de 
i!ç metre ileriye fırlatmış, fa-
kat htr ikisinede birşey ol· 
mamıştır. 

Domuz sanmış -·--
Arkadaşına çifteyi 

rip ateş açmış 

• 
çevı-

Evelki gece Buca' da dere ıünü mahvederek sol kulak 
bağları mevkiinde bir vak'a altından çeneyi parçalamış, 
olmuştur. Bir bağda yalan çıkmı~tır. Sol kolda fena hal-
Bucanın aşağı mahallesinden de yaralıdır. Aslan, hastaneye 
Priştineli Feyzullah oğlu Aslan kaldırılmışsa da hayati tehli· 
bağ sahibi Mehmed oğlu Ra· kededir. mütemadi bir şekilde 
mazan tarafından av tüfeğile kafa tasından kan akmakta· 
ağır surette yaralanmıştır. As· dır. Vak'adan sonra amcası-
lan ve Ramazan bağda bir- nın evjne kaçan Ramazan: 
likte yatıyorlardı. Aslan bir - Ben domuz zannile As-
aralık ayrılmıştır. Arkadaşı lanı vurdum. 
Ramazan, karanlıkta onu do- Demiştir. T cvkif edilen Ra-
m uz sanarak av tüfcğile iki mazan Hapisancye gönderil-
ateş etmiş, başı ile sol omu· miştir. Hadise tahkikatına 
zundan ağır surette yarala- müddeiumumi muavini Müm-
mıştır. Başına giren kurşun taz Yılmaz tarafından el kon· 
kafa kemiğini kırmış, sol gö· muştur. 

~~--------·---·~·~.-eı .. .-.~------
Dünkü kanlı muha-

rebeler 
(Baç tarafı 1 inci sahi/ ede) 
notasına memnuniyete şayan 
bir cevap geleceği tahmin 
olunmaktadır. Fakat Roma· 
dan gelen ve İtalya'nin bita
ratlık arzusunda bulunmadı
ğmı bildiren haberler, heye· 
can uyandırmıştır. 

ltalyan gazeteleri, Fransız 
sefiri ile Ciyano'nun mülakatı 
etrafında ketum davranmakta 
ve Fransa'yı Madrid hükume
tine silah vermiş olmakla 
itham etmektedirler. 

Havas ajansının muhabirine 
beyanatta bulunan general 
Mola, asi kuvvetlerin muzaffer 
olacağından emin bulunduğunn 
söylemiştir. Ayni muhabir, 
manevra mahallinden cephe
ye kadar olan mıntakada tam 
bir sükun hüküm sürmekte 
olduğunu bildiriyor. 
Cebelüttarık 5 (Radyo)- Kü

in Elizabet zırhlısı, bu sabah 
Partajen limanına gelmiş ve 
demir atmıştır. lspanya'daki 
İngiliz tebaası, mütemadiyen 
lspanya'yı terketmekte devam 
ediyorlar. 

Paris, 5 (Radyo) - İsveç
teki lspanyollar, asi kuvvet
lere müzaharet etmeğe karar 
vermişler ve bunun için iane 
toplamağa başlamışlardır. 

Paris, 5 (Radyo) - Fransız 

parlamentosu, dün toplanmış 
ve mevcud işleri tetkik ettik
ten sonra, işsizliğin tahfifi içiu 
büyük inşaat açılması hakkın
daki layıhayı müzakere ve 
kabul eylemiştir. 

Paris 5 (Radyo) - Fransa· 
nın lspanya'ya tayyare gön-
derdigi yalanlanıyor. , 

Londra' da çıkan Star ga· 
zetesi, fngiltere'nin lspanya'ya 

tayyare gönderdiğini haber 
verıyor. 

ispanya hükümeti, Fransa· 
dan yolcu almak üzere giden 
4 tayyareyi müsadere etmiş 

isede t«'krar serbest bırakmış
tır. 

Paris 5 (Hususi) - 380 kilo 
gram tatanos serumu yüklü 
bir lspanyol tayyaresi Mad
rid 'den hareket etmiştir. Bu
nun asilere karşı kullanılacağı 
sanılmaktadır. 

Meksika' daki ispanya sefa
rethanesine altı haydut girmiş
tir. Bunlar diplomatik servisin 
şifrelerini almağa çalışmışlar· 

dır . 

M. Alber Saro 
Paris, 5 (Radyo) - Sabık 

Fransız başbakanı M. All?er 
Saro, dün Amerika'ya hare
ket etmiştir. 

Altı gemi daha 
ısmarladık 

/ Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede J 
Türk parasilc ödenecektir. 
Vapurlar, 19-29 ay zarfında 

teslim edilecektir. 
Karadeniz hatlı için yap· ı · 

rılacak üç büyiik vapura Akay 
ve İzmir körfez idaresi için 
yaptırılmosı mukarrer dört 
vapur içinde temaslara <le· 
vam edilmektedir. 

Dün Berlinden fena 
haberler geldi 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
il.k anlarda çok enteresan 
geçmiş ve Çoban karşısındaki 
Alman'a bir oyun yaparken 
sırtı yere gelerek mağlup 
olmuştur. Bu vaziyet, Berlin· 
deki Türk'leri çok müteessir 
etmiştir. Şimdiki halde fut
bolda, basketbolda mağlôp 
olmuş bulunuyoruz. Güreşlerde 
de takımımızın mühim bir 
kısmı mağlup olmuş yalnız 
iki güreşçimiz henüz yenilme· 
mişlerdir. Bunlar bugün tekrar 
karşılacaklardır. 

Evvelki gün Norveç takımı 
ile maç yapan milli futbol 
takımımızın oyunu hakkında 

Berlin' den fazla malumat gel
miştir. Takımımız, gayet fena 
ve acemice bir oyun göster
miştir. Istanbul'un meşhur 
Fikret'i ile Rebii, Said, Hak
kı Niyazi, karma-karışık bir 
vaziyette oynamışlardır. Gol 
çıkaramamızın yegane sebe
bi de budur. Kaleci Ankara'lı 

Cihad'da muvaffak olamamış, 

dört golü de vaziyeti idare 

edemediğinden yemiştir. 

Norveç kafile reisi maçtan 
· sonra bir Türk gazetecisi ile 
konuşmuş ve futbolcularımızın 
hiç terakki göstermediklerini, 
gayet fena oynadıklarını söy· 
lem iştir. 

- - ••.+------
Fransa'da 

Almanya aleyhtarlı
ğı artıyor 

Berlin, 4 (Radyo) - Fran

sız gazeteleri, yaptıkları neŞ· 

riyatta Alman'lara hücum et· 
nıektedirler. 

Ağustosun ikinci günü de 
(Pike Ravn) da Almanya aley
hine büyük nümayişler yapıl· 
mıştır. 

~~-----------------M. Mussolini 
Plaj /ara gitti 

Venedik 5 (Radyo) - Sin· 
yor Mussolini, buradan tayya· 
re ile Rimeni plajlarına git· 
miştir. 


