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Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
B;;;;ldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzınirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yıl : 3 - No : 767 Telefon: 2776 - Perşembe - 6 Ağustos 1936 Fiati (100) Para 

Orduınuz, Traliya'da Manevrada 
Dün Yunanistanda diktatörlük ilan edildi / lspanya'daki ihtilal 

Vaziyet, hükumet lehine: 
inkişaf etmektedir. Makedonyada bir ihtilal bekle

niyor, hudutlar kapandı. . ·-··· ... --------lngiltere cevabi notasında, isyanın bü. 
yümemesi için müşterek harekette 

bulunulmasını istedi Yunanistandaki hadiselerde bir ecnebi devlet parmağı oldu
ğu söyleniyor. Meclisi meb'usan feshedildi. lngiltere Yuna

nistandaki vaziyeti büyük bir dikkatle takip ediyor. 
- - - . --

Atina'da dün gündelik gazeteler çıkmadı 
Londra 6 (Radyo)- Beynel-

n1ilel vaziyetin nezaketi dola-

Yısile mezun bulunan bazı ri

cal, acele Londra'ya ç.a~11rılmış 

lardır. Bu meyanda Lord Ha
lifaks ta vardır . 

Lord Halifaks, bütün gün 

Hariciye Nezaretinde kalmış 
Ve Yunanistanın vaziyeti hak· 
kında birbirini takiben gelen 
telgrafları dikkatle tetkik ey· 
lemiştir . 

lstanbul, 6 (Hususi) - Yu
rıanistan 'da vaziyet çok karı-

şıktır. Venizelistlerle Tcotokis 

Partisi ve Popülerler, son za

manlarda ortalığı karıştırmış 
Ve dahili bir gaile çıkarmak 
teşebbüsünde bulundukların
dan Metaksas kabinesini teh

likeyi anlamış ve kralla anla· 

Şarak bütün Yunanistan' da 

Örfi idare ilan eylemiştir. 
b Hükumet, neşreylediği bir 

eyannamede parlamentoyu 

~uvakkaten feshettiğini va-

2'Yet selah kesbettikten son-
ra Y .d 1 . . l enı en say av seçımı yapı· 
8Ciğını ve dahili anlaşama
~aılıkların bertaraf edilmesi 
ıçin şiddetli tedbirler almak 

~ecburiyetinde kaldığını bil
~ır · 
~tır. 

~dliye 
• nıız 

Vekili
geldi 

1\ Şilkrii Saracoğlu 
dliye k'J" . 1 ltıı2 Ş·· ve ı ımız ve say avı· 

Uk ·· S tı l"l ru araçoğlu refikala-
e b· . 

~ ırlıkte dün akşam An-
.... a treni · 1 h . . l ·••lf ı e şe rımıze ge · 

1) ve lzın· l . . . 
~ali ır pa asa ınmıştır. 

~ ~l ~ Ôdemiş'e gidecek 
.cute çıkarak bir müd-

t edecektir. 

1 1 billerlc mitralyözler konmuştur. 
, Yeni bir Parti tesis etmek 

üzere Selaniğe gitmek istiyen 
Torko Vasil ve arkadaşları, 

askeri kuvvetler tarafından is· 
tasyonda yakalanmışlardır. 

lstanbul 6 (Hususi}- Yuna· 
nistanın baş gösteren karışık· 
lık, Sofya ile Belgrad siyasi 
mahafili üzerinde derin akis· 

ler yapmıştır. Alakadarlar, bu Asiler Guarama dağlarına top yerleştiriyorlar 
işde ecnebi bir devletin par- Madrid 6 (Radyo) - Hü- Alman destroyeri buraya gel· 
mağı olduğu kanaatinde bu- kumete ait bir harp tayyaresi miştir. Burada ayni za ;anda 
lunuyorlar. V l d l d 

a a o i kasabasını bombar· hükumet istihkamlarını bom· Istanbul 6 (Hususi)- Yuna- d 
ıman etmiş ise de hasarat bardımanına maruz kalan 

nistanda baş gösteren karışık-
.• ı yapamamıştır. (Sevilya} Alman posta vapuru 

Yı k l t b .11 b. . . J lık, Bolşeviklerin tahrikatından Medona adındakı· Ingı·ıı·z b 1 k d D unan ra ı o omo ı e ır gezınfıue u unma ta ır estroyer '-u 
ileri gelmiştir. Yunanistanda ld · '" • 

Istanbul 6 (Hususi) - Se- komünistlerin tahrikatına karşı vapuru yo a asilere aid tay· mandana, posta vapurunun ne 
bugün hiçbir gazete intişar et- l · h 

lanik'ten gelen son haberler, mukabil tedbirler almıştır. yare enn ücumuna maruz kal- suretle bombardıman edildi· 
memiştir. Yar.n da intişar et- f k 

Makedonya' da umumi bir ih· Istanbul 6 (Radyo)- Atindan mış ve a at, vapurun lngiliz ğini tahkik etmektedir. 
miyeceği söyleniyor. Tramvay- bandıralı olduğu anlaşılınca Londra, 6 (Radyo) - in· 

tilal baş göstermct üzere ol- bildiriliyor; Sokaklarda askeri lar, taksi otomobilleri ve diğer hu··cum kesı"fmı'ştı·r. l • 1 
d ğ b·1d· k d. H k k gi tere nin, spanya . işlerine u unu ı ırme te ır. ü fı· uvvetler ikame edilmiş ve nakil vasıtaları müşkülatla ış· C b 
met, hudutlan kapatmış ve bütün caddelere zırhlı otomo- l b l l d e elüttarık 6 (Radyo) - karışmaması için Fransa'ya 

t iye i miş er ir · Galatea adındaki lngiliz tor· verdiği nota, şimdilik neşre-
•• ·t pitosunun, a:niral Sümmervil'i dilmiyecektir. İngiltere, bu 

Trakyada' bu•• yu•• k asker•ı Tetvana götürdü~ü ,·eamiralin notasında ispanya isyanından 
asiler kumandanı Franko ile korktuğunu ve işin daha fazla 
konuştuğu yalandır . büyümemesi için bütün dev· manevralar başladı Tanceri, 6 (Radyo) - Bir (Devamı 4 üncü sahifede~ 

•
1 l b .. t.. ·hı· t b. l · ı · · · · "k ( (Ulusal Birlik) e G6re J' ır.ıanevra ara, u .. un ı ıya za ıt erı ve tayyare erımız ıştıra l 
ediyor. Kazım Ozalp ta Çanakkaleden Trakyaya geçecektir _G_ü_r_e_ş_t_e_m_ı.-ll-ı~v-e_t_v_e--tı-·c_a_r_e_t_ 

lstanbul, 6 (Hususi muha- '.T 

birimizden) - Trakya'da bü- lstanbul gazetelerinin Atina muhabirleri, Dinarlı Mehmed 
yük askeri manevralar l:ajla· ile Cim Londos'un güreşini ve Dinarlı'nın mağlup oluşunu an-
mıştır. Bu manevralara, silah latırken, dikkate şayan bir haber veriyorlar: 
altına çağrılan bütün ihtiya,t Dinarlı tam 51 dakika güreşmiş ve Cim Londos'u aşağı yu-
zabitleri, tayyarelerimiz de iş- karı paçavraya çevirmiş. Bu son dakikada bırdenbire yenili-
tirak etmektedir. vermiş ve Yunanlı pehlivan, Dinarlı Mehmed'i havalandırdık-

Istanbul, 6 (Hususi muha- tan sonra yere çarpmış. Halk, mütemadiyen Londos lehine te-
birimizden) - Milli Miidafaa zahürat yapmış. Bu netice zaten bekleniyormuş. Çünkü Dinarlı 
Vekili general Kazım Özalp Mehmed, Yunanlıya meydan okuyup istenen alakayı temin et· 
bugünlerde Çanakkale'ye gi- tikten sonra işi ticarete dökerek Cim Londos'la anlaşmış ve 
decek ve oıadan da Trakya'ya bu suretle yenilmiş·· 
geçecektir. Bu haberi okuyunca spordaki profesyonelliğin bir millet için 

Milli Mudafaa Vekilimiz, ne kadar yüz kızartıcı birşey olduğunu bir kere daha anladık. 
Boğazların tahkimi hakkında Buna inanmak istemiyoruz. Fakat avuç patlatarak alkışladığımız 

Dinarlı sırf para için buna katlanmışsa Türk meydanlarında Taymis ve diğer ecnebi gaze-
- · Topçularımız yürüyüş esnasında güreşmek hakkını kaybetmelidir. İtalya, Zenci boksöre yenildiği 
telerde çıkan haberlerin asıl- ld K k için Karnera'yı tabiiyetinden iskat etmı"ştı·. Bu mes'ele u··zerı·n· sız o uğunu, rop f abri a- yazılan bütün yazıların hayal 

Celil Bayar 
Pazar günü şehri

mize geliyor 
İstanbul, 5 (Hususi muha

birimizden) - iktısat vekili 

Celal Bayar ve inhisarlar ve

kili Ali Rana bu sabahki An
kara ekspresile şehrimize g~l
mişler, istasyonda karşılanmış
lardır. 

lstanbul, 6 (Hususi) - lk
tısad Vekili Celal Bayar'm 
cumartesi günü deniz yolile 
lzm!r'e ıifmelİ muhtemeldir. 

!arına top ve silah sipariş mahsulü olduğunu, hakikati de ısrarla durulmalı ve tahkikat yapılmalıdır. Sporda ticaretin 
edilmediğini söylemiş, Boğaz- ancak alakadarların bildiğini milli haysiyetimizi ayak altına alan herhangi bir şekline taham-
ların tahkimi meselesinde beyan eylemiştir. mül edemeyiz. Bilhassa güreşçilik gibi bir atalar mirasında 

------•~•·· .. ·~------- bezirganlık yapılması, milli sporumuzun şerefi namına ne acı 

lngiltere krah Akdenize b~:~~ı'.r!rofesyonel imiş. Olabilir. Türkiye:de ticarette ser· 

tayyare l•ıe gelecek besttir. Fakat umumun menfaati ile karşılaştığı zaman devlet 

·-· .... ------Kralın yatı Portsmuttan hareket etti. 
8inciEdvurd, yatına Adryadikten binecek 

Londra, 6 (Radyo} - in- Kral, tayyare ile Adryatik 
giltere kralı 8 inci Edvard 'ı 
Akdeniz seyahatine götürecek 
olan hususi yat, Port Smutta.ı 
hareket etmiştir. 

denizinde henüz belli olmıyan 

bir limana gidece~ ve yata 

oradan binecektir. 

derhal elini uzatmak salahiyatindedir. Binaenaleyh profesyonel 
güreşçidir, diye, onun başkaları ile anlaşıp bile bile yenilme· 
sine kf.lrşı da, Türk olmak haysiytei ile müdahaleye hakkımız 
vardır. Sırtında Türk kisvesini taşıyor, adı Türktür. Türk ola
rak, bir Türk şerefi ile güreşmek mecburiyetindedir. 

Dedik ya, biz buna inanmak istemiyoruz. Çünkü Dinarlı, 
iyi ve yeni yetişmiş bir kıymettir. Fakat şayet bu doğru ise, 
yakasından tutup kendisinden hesap istemeli ve bir daha 
yüzüne bakmamalıyız • 
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Sahife 2 6 Ağustos 936 (Ulusal Birlik) 
~~~~~~~~~~~~~~~---r Sil ah I anma yarışı devam ediyor Olivier ve şü-

c • h h •k• re ası Limited IMaça kızı 1 an ar ı, 1 1 sene son- vapur acentası 
Cinai Romn Nakili KAMJ ORAL 

188 .. 1 
Ayaş lngi ·z'i Osilvan ai- ra o acakmış 
lesine 

ta 
me sup o duğu artık 
a kuk etmişti ... 

lngiltere'nin 
ya ve 

hazırlıkları karşısında, Aman
Italya da boş durmayor 

Validenizi ıslıkla tahkir 
etmeleri ıçın muhakkak ki 
kendisi tiyatrocu bir kadındır. 
M. Atkins, dedi. Halbuki ben 
sizin bir asilzade olduounuz-o 

dan eminim . 
lngiliz elini masaya vura

rak: 
- Sus! dedi. Ben böyle b:r 

şeyden bahsetmedim. Hem de 
seni bir daha annemden bah
setmekten mennederim. 

Bundan sonra bardağına dol
durduğu cini bir yudumda mi· 
desine yuvarladı. Baba Anri 
ise dedi ki: 

- Biz gene işimize bakalım 
müsyü. Siz, lngilizlerd_en nef
ret ederseniz, ben de halis 
bir Fransız olduğumu söyliye
bilirim. 

- Öyle ise niçin bu Liver
pol çapkınlarının hizmetinde 
bulunuyorsun? 

- Bana para verdikleri ve 
en ıyı şarap sattıkları ıçm. 

- Adın nedir? 
- Şalon. 
- Demek oluyorki sen Tan· 

burnak degilsin? 
..c;... Hayır, o dün sizinle 

görüşen adamdır. 

- Evet bir sefil, sen cin 
iç.iyorsmusun? 

- içerim, fakat grugu daha 
ziyade severim. 

- Budalaca sözler lazım 

değil. Sen gurug nedir bilir
mısın, herhalde içine su ile 
limon koyarsın. 

- Haydi canım. Bu şekilde 
yapılan guruk matmazeller 
içindir. Biraz limon ve birazda 
rom koyarız. 

- Üç rom kopardım, üç 
kupacin, biraz biber birde 
muskat cevizi koyup bunları 
kaynatmalı. 

Malum, uşağınız demin 
bunu yapıyordu. 

Grog içelim mi? 
Hay. Hay .. 
Bu sırada kapı açılmış, 

aşağı salonda kazan kaynatan 
sarı saçlı .uşak elinde grug 
tenceresi ile içeri girmişti. Ba· 
ba Anri: 

- Merak etme dedi. işi 
uydurduk dedi. Senin de iki 
fıçım vereceğim. 

lngiliz lafa karışarak Baba 
Anri'ye dedeki: 

- Şaton, sen alicenap gö
rünüyorsun? Seni buraya kim 
gönderdi. O çapkın Harri mi? 

- Harri'mi dediniz? Kim 
bu, evet tanımıyorum; 

- Dedim a. Çapkının biri. 
Poliçeyi onun üzerine çek. 
Kendisini vurursan pünya bir 
musibetten kurtulmuş olur. 

- Ben Harri'yi tanımı
yorum. 

- Hakkın var. Öyle ise 
benim üzerime çek. Üç sene 
sonra ben zengin olacağım. 
Harri'ye göre ben 15 güne 
kadar milyonlara kavuşacak
mışım. 

Baba Anri bir müddet sü
kiit etti. Jorj Atkens Harri 
namında bir herifin sayesinde 
servet sahibi olacak, annesi 
de Liverpol'da tahkir edilmiş 
sözleri ihtiyar polıs memurunu 

düşündürmüştü. Çünkü Harri 
kelimesinin bu sarhoşun Hanri 
yerine söylediği ve Tolbiyak'ın 
da Hanrı T olbiyak olduğunu 
anlamıştı. 

Sofi Nesleyin, yani Osilvan 
ailesinde ismi meçhul kalan 
kadının tiyatrocu olduğu da 
malı.im idi. Demek ki bu sar
hoş İngiliz, Osilvan ailesinin 
yegane varisi olacaktı. 

Hizmetçi, elindeki tencere
yi masanın üzerine koymuş, 

bir de kadeh getirmiş ve oda
dan çıkmıştı. 

Sarhoş İngiliz baba Anriye Havalar çok sıcak ... Şu da- hükmünü verecek. Bize öyle 
sordu: kikada Avrupa'nmibütün dip- geliyor ki milletler cemiyet! 

- Sen içmek bilir misin? lomatları plajlarda, su şehir- assamblesi Habeş toprakları-

- Sizin kadar ben de içe- !erinde, Riviycrada ve meşhur nın f tal ya tarafından ilhakı 
bilirim. kaplıcalarda vakans yapıyor- emrivakiine (sah çekecektir. 

- Orasını şimdi göreceğiz. lar. Montrö konferansı da Çünkü bugün Avrupa'nın bü-
Hele şu kadehini uzat, bu 

1 
Türkiye'nin zaferile kapandık- yük devletleri ltalya'yı Avrupa 

tencerenini içindekini birlikte tan sonra yeni bir siyasi ha- muvazenei düveliyesine tekrar 
içeceğiz. İçemezsen seni kapı dise karşısında bulunmuyo- almak azminde bulunuyorlar. 
dışarı ederim. ruz artık; artık yalnız Avru- Çiinkü ortada bir Alman 

- Tencere içindeki bitin- pa'nın en garp köşesinde mes'elesi, her gün biraz daha 
ceye kadar içeceğim. ispanya' da dahili bir ihtilal silahlanan bir Alman heyulası 

- Hayır, onunla iş bitmez. ki hariçten gelen müessirlerin mes'elesi mevcuttur. 
İkinci bir tencereyi daha yu- de bu kanlı kavgada rol oy- Eğer İtalyanın gücenik va-
varlıy acağız. Fazla sarhoş nadığı söyleniyor ve bunun ziyeti daha fazla devam ede-
olursan burada yatarsın. alametleri de erbabının basi· cek olursa Almanya tehlikesi 

- Ben başka yerde yat- ret gözlerine gösteriliyor. de devamlı bir vaziyet alabi-
mam. Şimdi milyonlarınız aş- Dünya ve bilhassa Avrupa lir. Bugün gerek İngiltere, ge -
kına içelim. hsr zaman hadiselere gebe<lir. rckse Fransa şu Habeş mes-

Atkins bü ün bir kadeh . iç- Cfukta henüz birşey görünme- elesine artık tam ve kat'i bir 
kiyi yuvarlaclık1:an sonra: mekle beraber belki de şu son verilmesini, bu suretle de 

- Milyonlarım aşkına mı günlerde ansızın patlak vere· İtalyanın tekrar İngiltere ve 
dediniz? Benim milyonlarım cek olan bazı hadiselerin şa- Fransa safında olarak Avrupa 
yok; belki de hiç olınıyacak- hidi olabiliriz. Fakat böyle bir statükosundaki yerine dönme-
tır. hadise olmasa bile şu yakın- sini istiyorlar. Eğer ltalya, 

- Eğer bir yerden tevarus larda beynelmilel mühim bir Habeş davasında kendi iste-
edecek ise, onlar muhakkak siyasi hadise ile karşılaşacağız diği şekilde bir karar alama-
sizin elinize geçecektir. bir buçuk ay kadar sonra, yacak olursa :Almanyayı ilti· 

- Ne dedin ne? Benim yani eylülün son günlerine zam etmesi muhakkaktır. 
bir mirasa nail olacağımı sana . doğru İsviçrenin Cenevresinde Bütün bunların olup bittiğini 
kim söyledi? milletler cemiyeti tekrar top- farzettikten sonra acaba vazi-

- Siz söylediniz? lanacak, altmışa yakın devletin yet ne olaca, yani kısa veya 
- Yalan, ben mirasa ko- diplo01atları yeni baştan sah- uzun bir istikbal nasıl bir 

nacağımı sana söylemedim. neye çıkacaklar. Sizin anlaya- manzara gösterecektir? Fran-
Esasen söyliyemem de bundan cağınız, mille~ler cemiyeti sız diplomat muharrirlerinden 
mennedilmişimdir. Asamblesi eylül sonlarında top- birisinin uzun bir yazısından 

Bu söz üzerine ihtiyar ha- lanara)c şu meşhur veya mahut hülasa olarak aldığımız bazı 
fiye dudaklarını ısırdı, ışın Habeş-İtalya işini görüşecek, satırlarda ileri sürülen şu 
daha ilerisine gitmenin ıyı yahud Habeş topraklarının iddiaları beraberce gözden 
olmıyacağını anlamıştı. mukadderatı hakkında nazari geçifelim. Bu muharri lhülasa 
Atkins pek ziyade içmiş isedc, .-....... -.---

henüz fazla sarhoş olmamıştı. A 1 •• d 1 
Fakat büyü~. bir . kaşık_ il~ rap ar mu a e ea 
kazandan mutemadıyen ıçkı 

almakta idi ve çok geçmeden ııe deva d. 1 sarhoş olacağı muhakkaktı. ~ m e ıı•or ar 
Baba Anri, bir müddet sus- ~ 

tuktan sonra dedi ki: 
- Öyle ise başka şeyler

den bahsedelim. Zaten ben 
de Paris'e gidecek trene ra
kip olmak üzere erkenden 
Saviniye inmek mecburiye
tindeyim. Siz sık sık Paris'e 
inermisiniz M. Atlis? 

- Hiçbir vakit, Hanri mü· 
saade etmiyor. 

- Bu hal şayanı teessüf-
tür. Paris' e gelmiş olsa idiniz, 
benim bildiğim bir lokantada 
yemek yer, sonra da tiyatro· 
ya giderdik. 

- Tiyatroya mı dediniz? 
Karşımda bir daha tiyatrodan 
bahse cesaret ediyorsun ha? 
Bilirmisin ki ben de bir za-

manlar lngiltere'nin en meşhur 
aktörlerinden idim. Senin o 
Fransız aktörlerine taş çıkar
tırdım. 

- Arkası var . 

--------·-----Mücadeleden, Ara lar da Ya-
hudiler de ngilizler de bıktı .. 

Kudüs - Filistinin hayatında 
hiçbir tebeddül yoktur. İsyan 
ayni seyri muhafaza ederek 
olanca şiddetile devamda .. 

Kudüs yolu üzerinde · dün 

sabah çetelerle askeri kuvvet
ler arasında vukubulan bir 
müsademede 11 Arap ölmüş, 
silah ve cephane bırakarak 
çeteler kaçmışlardır, 

Evvelki gün petrol borularına 
tekrar hücJmlar olmuş ve tah· 
ribat yapılmıştır. 

Bir yük treni yoldan çıkarıl
mış ve bundan· dolayı hadi
senin vukubulduğu mıntakada
ki iki köye para cezası veril· 
miştir. 

Dün bir müsademede 2 in
giliz askeri ağır surette yara-

lanmış ve 4 Arap ölmüş ve 5 
Arap yaralanmıştır . 

Arapların, grevine 100 üncü 

günü dolayısile dün yaptıkları 

tezahur, işin kolayca yatışamı

yacağını ve Arapların bu iş

ten kolay kolay dönmiyecek

lerini göstermiştir. Maamafih 

bu vaziyetin böylece devamına 
da imkan yoktur. 

Bu işe mutlak bir çarei hal 
bulunaeaktır. Esasen halk ar
tık bitap bir vaziye-e gelmiş

tir. Fakat bu bıkkınlık yalnız 
bir tarafta değil, her üç la-
raftadır: 

Araplar da, 
lngilizlcr de .. 

Yahudiler de 

M. T 

olark diyor ki: 
Harp ve sulh ihtimallerinin 

anahtarı bugün İngiltere' nin 
elindedir. Nitekim 1914 hen-

gamesinin anahtarları da in· 

gilterc hariciye nezareti kasa
sında bulunuyordu. 

İngiltere bugün müthiş bir 
ibret sahnesile karşılaşmış va-

ziyettedir. İtalyanın Habeş 

ülkesine yaptığı istila lngilte· 

nin gözlerini açmıştır. Bunun 
içindir ki İngiltere çok zayıf 

bir vaziyette bulunduğunu id

rak etmiş ve geniş mikyasta 
( Devamı4 üncü sahifede J 

İzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

(Rifat Baran ve Fadıl Ôz
yurtsever) ticaret unvanile iz. 
mir' de Yemiş çarşısında 12 
numarada her türlü yer mah
sulleri üzeı i-:e komisyoncu· 
luk yapan işbu şirketin 
ticaret unvanı ticaret ka

nunu hükümlerine göre sicilin 

1802 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1 - mukavelename 
Bugün bin dokuzyüz otuz 

altı yılı Ağustos ayının birinci 
Cumartesi günüdür. 

Türkiye cumhurluğu yasala
rına dayanan ve örneği tas
dikli aşağıdaki mühür ve im
zasını kullanan İzmir ikinci 
noteri Mehmet Emin Erener, 
Bahçeliler hanındaki dairemde 
ve ışımın başında iken saat 
on ikide yanıma gelen, adı 

ve sanı izmirde Kardiçalı 
hanında mukim asansör me
muru Mahmut oğlu Mehmet 
ve İzmirde Basmahanede Bıçak
çı hanında oturan arabacı esna
fından İbrahim oğlu Mustafa. 
Adlı şahitlerle belli olan İz· 
mirde Tilkilikte caddede Ne
sibiye sokağında 21 numaralı 
evde oturan ve mahalli mez· 
kuru kanuni ikametgah ittihaz 
eden Fadıl Ôzyurtsever ve 
İzmirde Keçecilerde dellal 
başı sokağında Vatan otelinde 

misafir ve Selçukta 47 numa
ralı evi kanuni ikametgah it
tihaz eden Rifat Baran baştan 
aşağı tarafımdan yazılmak 
üzere anlatacağı gibi bir şir
ket mukavelenamesi yapmak
lığımı istediler. Yasanın ara
dığı gibi kendilerini ve şahit
lerini ergin ve olgun gördüm. 
İsteklerinin ne olduğunu sor
Öum. Müttefikan benim ve 
şahitlerin yanında söz aldılar 
ve dediler ki: Aşağıdaki mevat 
ve şerait dairesinde bir şirket 
mukavelesi akteyledik şöyle ki: 

Madde 1 - Şirketin un
vanı: "Rifat Baran ve Fadıl 
Ôzyurtsever,, dir. 

Madde 2 - Şirketin nevi: 
Kollektiftir. 

Madde 3 - Şirketin mer
kezi: lzınir ve muamele mer-

Cendeli 
don. 

Han Birinci kor
Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 

purların isimleri üzerine deği· 

şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES LTD· 

" 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 Temmuı 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zanıand11 

LONDRA, ve HUL için yük 
alacaktır. , 

" LESBIAN ,, vapuru 1' 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük çı· 
karacaktır. , 

DEUTSCHE LEVANTE-LINI~ 
"SOFIA., vapuru 25 Haıi· 

randa HAMBURG, ve BR~· 
MEN' den gelip yük çıkartı· 
caktır. 

~--~~--------
kezi de lzmirde Yemiş çarşr 
sında 12 numaralı mağazadır· 

Madde 3 - Şirketin me\'' 
zuu: Herçeşit mahsulatı arıiYe 
üzerine komisyonculuk mt18' 

melelerile iştigalden ibarettir· 
Madde 4 - .Şirketin serr118' 

yesi: 9000 "dokuz bin Tür~ 
lirasından ibaret olup bunll11 

5000 beşbin lirası Fadıl Ô~ 
yurtsever tarafından ve 401.JV 
dörtbin lirası da Rifat sarstı 
tarafından konmuştur. . 

Madde 5 - Şirket her ik
1 

şerikin unvanı şirkete jzafetel1 
vazedecekleri münferit imzaları 
ile temsil edecektir. 

e' 
Madde 6 - .Şirket muarl1 

!atından elde edilecek safi k9
' 

zanç veya vukuu melhuz ıar8r 
lar her iki şerik arasında yııfl 
yarıya taksim edilecektir. 

Madde 7 - .Şirket, 1 Ağll~ 
tos 936 tarihinden başlayıp j, 
Temmuz 937 tarihine kad11

'. 

devam etmek üzere bir seııt 
dir. ~ş 

Madde 8 - Şirketin baŞ ·~ 
bir şirketle hiçbir suretle altı 
ve ilgisi yoktur. ·r 

Madde 9 - Bu sene f rıelı' 
mahsulü bittikten sonra yııP 
lan muamelatın plançosu yııP 
lacaktır. 

1 
Madde 10 - Şerikler ~;·t 

sında tahaddüs edecek ihtıd~I· 
ların hakem usuliyle halle~$· 
mesi taraflarca şimdiden 
bul edilmiştir. l A 

A ı.:t'' 
Akitler başka bir diyece ,t 

olmadığını beyan ve ikr8 ' il" 
1 . .. . b kave me en uzerıne u mu .,. 

ke'' 
name resmen tanzim ve 

1
, 

dilerine açıkça okunarak f11~ 
him, münderecat ve maı 

111 
nun talep ve ikrarı vşkıa , 
tabakalı tasdik kılındıktarı d~ 
ra ziri cümlemiz tarafı11 

imza ve tahtim kılındı. 
Umumi No. 8301 
Hususi No. 7/41 tll 

işbu şirket mukavelenll tld 
suretinin daire dosyası f~ 
mahfuz 8301 umumi nurıı;.ıır. 
ashna mutabakatı tasdik , 
dı. Bin dokuz yüz otuzalt

1
fl1 

Ağustos ayının birinci c;s6 
tesi giinü. 1 Ağusto_s aA bl1 

İzmir ikinci Noterı ~vıec f 
Emin mührü rcsmisı v 
Ercner imzası 
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Amerika'da seyyar sıhhiye 
memurluğu yapan Smit is
minde bir genç., civar köyler
den dönerken. atının şimeu
difer hattı yanında birdenbire 
ürkerek durduğunu gördü. 
Atının olur olmaz bir şeyden 
ürkmeyeceğini bilen Smit bir 
fevkaladelik olduğuna hük
metti ve atından inerek araş
tırmağa başladı. 

Uzun uzadıya tetkikata ve 
fazla açık göz olmağada hiç 
lüzum yoktu, Smit, ayın işığı 
altında raylar üzerinde bir 

üzerindeki işlere karışamayız .. 
Dedi. 

Bu aralık Sınit'in gözü ka
rakolun saatrna ilişti; saat 
23,05 idi. Tam on dakika 
sonra sürat katarı geçecek ve 
zavvallı adamcağızı ezecekti! 

- Fakat, vakit yok .. 
- Posta, fakat yok! Hat 

polisi büsbütün ayrıdır; vazi
felerine karışmak benim için 
mümkün değildir. 

adamın up·uzun yatmakta Bu facianın önüne geçmek 
olduğunu gördü. 

- Bay komiser... Zavallı 

adam nerede ise ezilecektir. 

lazımdır. Hem ... o güzel piBu adanı, rahat rahat yat-
makta ve pipos•Jnu içmekte ponun da ne olduğunu a:-ı-
idil !arız. 

Smit'in ilk his, herifin ağ
zındaki pipoya imrenmek ol
du. Sonra: 

- Dostum. dedi. Burada 
ne yapıyorsunuz? Bu şekilde 
Zevk çatmağıda hiç görme
tniştiml 

- Bundan size ne? lşiniz
llıi yok yoksa ? 

- Fakat.. Hat üzerinde 
Yatmakta olduğunuzdan habe
riniz var mı? 

- Elbet te var! 
- Sür'at katarı 23, 15 te 

geçecek.. Ancak.. 1 O dakika 
var! 

- Geçecek te ne olacak? 
- Sizi bir tahta kurusu 

gibi ezecek. Hemen kalkınız. 
Yoksa .. 

- Tahta kurusu gibi ezil
llıek bir hoşuma gidiyorsa. 

- Buna benim aklım er
llıez! Fakat ben bir sihhiye 
llıemuriyim, beni beşerden bi
t" . 
ısınin canının mahvolmasına 

&öz göre göre müsaade ede
mem. Rica ederim. Hemen 
kalkınız ve benimle beraber 
&eliniz! 

Komiser, işin müstacelinine 
binaen hat boyuna kadar git

meği kabul etti ve bin müş
külatla hat zabıta memurunu 
buldular. Memura: 

- 23, 15 sürat katarı geçti 
mi?. Diye sordular. 

Memur: 

- Evet... 21, 15 te geçti! 
Dedi. 

- Yarıi ... iki saat evvel mi?. 
- Müsaade buyurunuz ... 

Yani tam 21 saat bir teeh
hürle ... 

- Bu da ne demek ? 
- Bunda anlaşılmıyacak 

birşey yok. Bugün saat 21,15 
te geçen katar, bugünkü 
23, 15 katarı değil, fakat dün
kü katardır. 

- Şu halde ? Bugünkü 
23, 15 katarı ne vakit geçe
cek?. 

Yarın 21 ile 23 arasında! 
Bunun üzerine Smit, bir 

kahkaha salıverdi ve: 

(Ulusal Birlik) --------------------
N. V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 

F r ate ll i Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS,, vapuru 13 

"ACHAIA,, vapuru 2 ağus- temmuzdan 18 temmuza kadar 
tosta bekleniyor, ANVERS limanımızda olup ANVERS, 
ve HAMBURG'tan yük çıka- AMSTERDAM , ROTTER-
racaktır. DAM, HAMBURG limanları 

" ARKADIA ,, vapuru 10 için yük alacaktır. 
ağustosta bekleniyor, 15 ağus- "CERES,, vapuru 27 tem-
tosa kadar ANVERS, ROT- muzda gelip 1 ağustosta 
TERDAM, HAMBURG ve ANVERS , ROTTERDAM , 
BREMEN iç.in yük alacaktır. AMSTERDAM ve HAMBURG 

AMERiKAN EXPORT,.. LINES limanları için yük alacaktır. 
" t:XMİSTER .. vapuru 2 SVENSKA ORIENT LINIEN 

ağustosta bekleniyor, NEV- "GOTLAND,, motörü 20 
YORK için yük alacaktır. temmuzda ROTTERDAM, 

• - HAMBURG, COPENHAGE, 
DEN NORSKE MIDDEL- DANTZIG, GDYNlA, GO-
HASLINJE (D/S A/S SPAN- TEBURG, OSLO ve ISKAN-

KELINJEN) OSLO DINAVY A limanları için yük 
''BOSPHORUS,, vapuru 22 alacaktır. 

ağustosta bekleniyor, iSKEN- "VASALAND,, motörü 30 
DER1YE, ROUEN, DIEPPE Temmuzda beklenmekte olup 
ve NORVEÇ limanları için yükünü tahliyeden sonra 
yük alacaktır. ROTTERDAM, J-.IAMBURG, 

S. A. ROY AL HONGROISE COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE-

DE NAVIGATION DANU- BURG ve ISKHNDINAVYA 
BIENNE MARlTJM 

BUDAPEST 
"DUNA ,, vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor, B~LG { A. l) 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

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

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 

limanları için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"ALBA-JUL YA,, vapuru 30 

lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARS İL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

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

Telefon: 2004/2005/2663 
• .... r;wm .. ~ ......... . 

Doktor 
Ali Agah 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk ~~ensucatı 

Türk Anonim Sirketi , 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Iımir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, T ayyarc, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte o!up malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon o. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
• ·, ~:' ... . • -~~"'l.·......;w~~.:,,;r;:;,~~·. ~ :i'" .!.\- - '~. ;~-;~!\··. ' . :. . . " .. 
loıİı.~""'.-:,.' ·,.....ıt•.>~:-~·-· ~-"""; '--".,:.",. ~ ..... '.. .... . . 111 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulfıtı tercih ediniz 

Satış Yerleri 

Raylar üzerinde, babasının 
rahat yatağında yatar gibi 

>'atmakta olan adam, kendisi
ni kaldırmak isteyen sihhiye 
,memuruna tabancasını çek

- Ya... Dedi. Bu 21 saat
hk teehhiirü bildiği için, hat 
üzerinde yattığını gördiiğüm 
adam da rahat, rahat pipo
sunu içmekte idi 

* IJ. • 

" DUROSTOR ,, vapuru 5 
ağustosta bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD , BUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 

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

Çocuk Hastalıkları • K l . caddesinde F AH Rı 1 mütehassısı ' iM ı mar ema ettı n 

lltekle mukabele etti: 

D - Beni rahat bırak, yoksa. 
ed· ı. 

b. Snıit için burada yapacak 
it . 

d ış Yapacak bir kalmamış 
emekti. Doğruca kasabanın 

qbıtas · ·· · 
1 •na muracaat ettı; mes-e ey-

Ilı 1 anlattı. Fakat zabıta 
eınuru Smite: 

- Çok ala, amma biz hat 

Smit bu garip hadise yü
zünden yolundan iki saat kal
dığına hem gülerek hem de 
kızarak çekil4i, gitti. Lahavle 
çekiyormu idi? Bilmiyorum! 

Vedi Fikret 

Kiralık ev 
Göztepcde tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

LINZ için yük kabul ede-
cektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navluıf' tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telcfoon 
No. 2007 - 200g • 

1111111111111111111111111111111111111111111111ıııı11ı11ı111111ııı11ı111111111111ı1111111111 ı~ Mü celli than esi 
Türk Hava Kurumu 

Ali Rıza 

Büyük Piyangosu 
k • 21 inci tertib biletleri satılıyor _ YENi KAVAFLAR Çarşısı 
l lİncü keşide 11-8-936 dadır Numara: 34 

Sür' at, zar af et 

Ye ehveniyet 

~&il.Yük ikramiye 35,000 lira mükafat • . 
ı~o ,Ooo liradır .Ayrıca 20 ,000, 1 2 ,OOO· Satılık ve kıralık 
I"~ ıo,ooo liralık büyük ikramiyeler Ucuz evler 
§<re d - Park ve hastahane arasında ;sı var rr. dd . d 34 """"" •ı d • Damlacık ca e-sın e ve ~ lıetler hükumet önündeki ı-= 70/1 numaralı evler gayet 

t;sıek, .. / k • • J b ., , "" = ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. t~r Ü gışesınae Ve ı umum-- Taliplerin öğleden sonra Ko-

Qyılerde satılır - nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü-

İkinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMİR Oğlu 

Telefon 3452 • '~---------------.----

i \. 

•• • ş h Tesirilabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır kı gebelere ka '. o re erı 
\lrjeD 8 8Prahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlarbunutavsıye ederler 
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Akdeniz muvazenesi ciddi bir tehlike karsısında 
~-------------------~'~---------

' 
rhangi bir devlet·n Balcar 
yer eşmesine razı değil 

~-------------------------------p ·re e hudutlarını tahkim etmemiş bulunan Fransa için, 
Al an veya ltalyan dostu bir ispanya, en büyük tehlikedir. 

Londra 5 (A.A) - İspanya hadiselerinin doğurmuş olduğu 
vaziyeti tahlil eden Manchester Guardian gazetesi diyorki: 

"Bu vaziyet günden güne vahimleşmektedir. ihtilalcilerin mu
zafferiyeti ispanyayı italyanın ve belki de Almanyanın kuvvet· 
lı tesiri altında kalmaya sürükleyecektir. Akdenizde kuvvetle
rın mu\azenesi ciddi bir şekilde tehlikeye düşebilecektir. 

bir lspanya'ya ihtiyacı vardır. Herhangi bir devletin Bakar 
adalarında bir deniz yahut hava üssü kurmak hakkını elde et
mesi <le hiçbir şekilde lngiltcre'nin menfaati dahilinde değildir 

Yalınız Cebelüttarık'ın müdafaası için bile lngiltere'nin dost 

Fransa'ya gelince; ispanya ile hududu tahkim edilmiş değil
dir. ltalyan ve Alman dostu bir ispanya, ufukta birdenbire 
tebellür ettiği takdirde bu cihetten değiştirilmesi lazım gelen 
şeyler olacaktır . 

r • 
ş 

Dessi dağlarında 

.. 
1 c 

i islAh 
ktir 

60 bin kişilik bir Ha
beş ordusu var 

Berlinde alınan neticeler, ilgili Bu ordunun hedefi, .. Cibuti demiryolunu 
mahf ellerde fena akisler yaptı keserek sevki yata mani olmaktır 

1 

bir temel üstünde kurmaları Portsait 6 (Radyo) - Röyter tedir. Adis-Ababa garnizonun· lstanbul 6 (Hususi) - Ber
li11 olimpiyatlarına giden spor
cularımmn, bir ikisi müstesna 
olmak üzere uğradıkları feci 
akibet ve memleketin her la· 
rafında, Ankara'da salahiyet-
tar ve alakadar makamlar 
arasında, lstanbul' da spor 
mahafinde büyük bir hayret 
ve iztirapla karşılanmıştır. 

En ziyade itimad edilen 
Çoban Melımed ve Ankara'lı 
Mustafa'larında yekdığerini 
takiben mağlup . olmaları an· 
cak ve ancak, sporcularımızı 
yetiştiremediğimiz ve bugün
kü teşkilatın işe yaramadığı 
kanaatini uyandırmıştır. 

Futbolumuzda da ayni fikir 
ortaya sürülmüştür. Enerji iti· 
barile yüksek, fakat teknik ve 
bugünkü yüksek futbol bakı
mından geri, atletik şartlardan 
mahrum olan futbolumuz, her 
ne yapıp ıslah edilmek isten
mektedir. Binnetice, sporumu
zun devletleştirilmesi, yeni bir 
organizeye tabi tutulması üze-
rinde ısrar edenler vardır. 

Kültür bakanlığı ile diğer 
bazı devlet müesseselerinin 
müşterek bir teşekkül kurarak, 
bütün Türkiye sporunu, yenı 

çok muhtemeldir. Yani spor, ajansının sağlam bir kaynaktan dan buraya mütemadiyen as-
knnunlaşacaktır. Devlet, tam öğrendiğine göre Adis-Ababa ker sevkedilınektedir. Habeş 
bir murakabe tesis edecektir. Dessiye yolundaki dağlarda, ordusunun hedefi Payıtaht ile 

Mekteplerden başlıyarak ye- Habeş çetelerinin birleşmesile Dessiyi almak ve Adis-Ababa 
ni bir usulle tam sporcu ye- teşekkül etmiş 60 bin kişilik Cibuti demiryolunu Dessi'nin 
tiştirmek ve memlekette umumi bir ordu mevcuttur. daha ilerisiden tahrip ederek 
bir spor hayatı yaratmak ci- Ras Kassa'nın oğlunun ida- ltalyan sevkiyatını durdurmak-
hcline gidilecektir. Eğer bu resinde bulunan bu ordu, o tır. 
nazar noktası galip gelirse, civarda da mevki almış bulun-
devlet imkan dahilinde tahsi- maktadır. Havaların çok fena 
sat koyacak ve mahalli teşek- gitmesi, ltalyan tayyarelerinin 
küllerin yardım bütçelerinden harekatına mani teşkil etmek-

de istifade edecektir. · • 
Bu fikrin münakaşası, spor

cularımızın olimpiyad dönüş· 
lerinde :ynpılacakhr. Mersin'li 
Ahmed'in dünya üçüncülüğünü 
kazanmasına rağmen güreşçi
liğimizin de muvaffak olama
dığı muhakkaktır. 

Bilhassa Çobanın uğradığı 

inhizama hiçbir mana verile
memektedir. Anlaşılan Çoban 
kuvvetli olmasına rağmen kafa 
ve güreş usullerine vukuf nok
tasından hasımlarından geridir. 

lstanbul gazeteleri bu neti
ceyi büyük bir teessürle kay
dediyorlar. Maamafih kendisi
ne galip gelen Estonyalı da 
maruf bir güreşcidir. 

Zavallı 
·Hastahanede öldü 

Bucada dereboğazı mevki· 
inde bir bağda Priştineli As
lanı domuz~ zannederek çifte 
tüfeğile vuran Ramazanın, tu-
tulduğunu ve adliyeye verildi
ğini dünkü sayımızda yazmış-
tık. Aslan domuz zannile üze· 
rine atılan kurşunlarla başın· 
dan ve sol omuzundan ağır 
surette yaralanmıştı. Bu yara
ların tesirile dün sabah mem
leket hastanesinde ölmüştür. 
Aslanı öldü~en Ramazan hak
kında adliyece tahkikata de
vam ednecektir. 

Bu cesed kime aittir 

--·-··----Feci kaza 
Bir çocuk öldü, bir 

çocuk yaralandı 
Çeşme kazasında Uzunkuyu 

nahiyesine bağlı Birgi kö

yünde Değirmendağı mevki

inde Meydancıoğlu Hakkı ve 

kardeşi Alinin yeldeğirme
ninde fırtına yüzünden hasara 

' ar dile geldiler 
Tire kazasında Subaşı kö

yü civarında Urfalı mevkiin
de bir cesed bulunduğunu ve 
adliyece tahkikata başlandı
ğını yazmıştık. 

uğramış ve bir kişinin ölü

müne, bir kişinin de ağır su

rette yaralanmasına sebebiyet 

vermiştir. Fırtınadan yeldeğir

meninin yelken direkleri kırı

larak yere düşmüştür. O 
sırada yeldeğirmeninin dıvarı 

dibinde bazı çocuklar oyna

makta idi. Yelken direklerin

den biri Birgi köyünden nal

bant Süleyman oğlu sekiz 

yaşlarında Kenan' ı başı ile 
sağ omuzundan ağır surette 
yaralamış ve ç.ocuk baygın bir 
halde yere yuvarlanmıştır. 
Hüseyin oğlu 15 yaşlarında 

ah eç ver· 
vaziyete i 

lstanbul, 5 (Hususi muha
birimizden) - Sofyadan gelen 

haberlere göre, Bulgarlar Ak

denizde iktısadi bir mahreç 

istemektedirler. Bütün Bulgar 
gazeteleri bu hususta neşriyat 
yapmakta ve hiçolmazsa Yu-

ezse iktısadi 
·· zelmezmiş .. 
nanistanın Akdenize kadar 
şirit halinde uzanan bir araziyi 
Bulgaristana terketmesi lüzu· 
munu ileri sürerek, Akdenizde 
bir mahreci bulunmadıkça, 

Bulgaristanın iktısadi vaziye
tinde salah husule gelemiye
ceğini yazmaktadırlar. 

--------------·~·~·-ııı----~-

ıl 
Melekette mahsul 

iyidir 
istanbul, 5 (Hususi muha

birimizden) - Ziraat vekaleti 
müsteşarı Abidin, gazetecilere 
'aki beyanatında, bu sene 
Avrupa buğday mahsulünün 
gayet az olduğunu ve bu se
beble her tarafta buğday fiat
lerinin yükseldiğini söylemiştir. 

Mumaileyh, İzmir ve Manisa 
vilayetleri müstesna, diğer mın
takalarda buğday mahsulünün 
her senekinin iki misli olduğu-
nu da beyan eylemiştir. 

lspanya'daki ihtilal 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
letlerin müşterek bir harekette 
bulunmalan lüzumunu ileri 
sürmektedir. 

Borgos 6 (Radyo) - Asi

ler, birçok şüpheli eşhas tev· 
kif ederek hapishaneye götür
müşlerdir. Bunlar, hükumet 
adına tahrikat yapmakta idi
ler. 

Burgos 5 (A.A) - Vaziyetin 
dündenberi hemen hemen de· 
ğişmemiş olduğu, fakat hüku
met kuvvetlerinin bütün cep
helerde ilerlemeğe devam et-

Aldığımız malumata göre, 
cesed 35 - 40 yaşlarında bir 
erkek cesedidir ve birkaç gün 
evvel öldürülmüştür. Fakat gü-
neş altında kalan cesed, şişe
rek kokmuş, yüzü sim-siyah 
bir hale gelmiştir. Üzerinde 
hüviyetini lcsbite yarıyacak 
hiçbir vesika bulunmamıştır. 
Yalnız Mersin postanesine ya
tınlmış bir paranın makbuzu 
bulunmuştur. Bu adamın hü· 
viyetinin tesbitine ve katili
nin meydana çıkarılmasına 
Tire adliyesince çalışılmakta-

dır. Üzerindeki yaranın da 
bıç.ak ile mi, yoksa tabanca 
ile mi husule getirildiği anla· 
şılamamıştır. 

tikleri haber verilmektedir. 
Palma, Mayorgue, Hensea gibi 
açık şehirler asil~rin şiddetli 
bombardımanına maruz kal· 
mıştır. Saragossedeki meşhur 

Notre Dame Del Pilar kilisesi 
bombardımandan bilhassa mü
teessir olmuştur. 

Salihde kafatası delinmek su
retile derhal ölmüştür. Hadise 

tahkikatına Çeşme müddei
umumiliği tarafından el kon· 
muştur. • 

Zayi şehadetname 
335 senesinde Bergama'nın 

Bölcek köyü okulundan almış 

olduğum şahadetnameyi zayi 

ettim yenisini çıkartmak üzere 

olduğumdan eskisinin hükmü 

olmadığını ilan ederim. 

Bölcek köyünden Yusuf 

Ercan 

Nazarıdikkate 
Bedia ismindeki kızın be

nimle hiçbir alakası kalma· 
mıştır. Gördüğiiın lüzum üz~· 

rine ilan ederim. 
Halil Rifat paşa cadde

sinde 221 numarada 
Sağdiç 

Devletlere bir nota verdik 

Boğazlarda yeni rejimin 
tatbikine başlanıyor ------·· IS Ağustostan· itibaren boğazlardan ge-
çecek gemilerin istifade edecekleri 

vasıtalar nelerdir? 
Ank:ır:ı, 5 (A.A)- · llarici)'I' ,·c· 

kiileıindcn t~llli~ edilmiştir. 

Türı,;i, ı• <'tııııuriw·ti lıükfıııwıi . , 
bo~azlar rejimi lı:ıkkımla l\lontröıl~ 
20 l<·ıııınıtı ı ıı3(i tnrilıinıl<' imza 

cd iten nı uk:ı\'clı•na illi') c merbut 
prolokoln te\'fikıın 1 j ıığusto~ 19~~6 

tarihinden itilı:ırl'n ıııeıkiır mulıı· 

vch·ııaıııı•ılı• tuHİh ı•dilt•ıı rı•jimi 

ıııııval..knıı•n t:ıtlıik t•ılpı·egirıclı•ıı bo· 

ğ:ız uııııııııi tabiri alııııdıı ifade 

eılilrn Ç:ımıkk:ılt• hogıı:ıı, ~larıu:ıra 

t!eııi:ı:i ve Kııraılf'niz ho~:ı11nd:ı l!> 

ağıı~tos 1936 ınrihindı·ıı itibaren 

m11\0akknteıı tatbik f'ılilınck üzı·re 

zirdcki :ılıkfinıı ittilıa1. ı·ımi;tir: 

llnrb gemilerilc ) ardımcı ge· 
milerin boğazlnrdıın geçi~lerinıle i;;. 

tifnde edecekleri işaret İ"t:ısyonları. 
1 - Boğazlar rejimi h:ıkkın

J:ı :\lontrö\le 20 tem muz 1936 ta· 
rilıinıle iııızn edilen ıınıkavdena· 

meye tc' fi kan yuh:ııwı lınrp gemi
lrrilı: yardınH·ı harp gcmilt:rin Lo

ğazlardım gt•çişlcrimle yapmak rıa·c· 
buriycıinıle olıluklnn muhabereler 

"iı:in aşn~ıda gü~tPrilcn işaret istııs

youlıırı tayin edilmi~tir: 
Çnn:ıkk:ılc bo~azı mı·dhalinde 

Scddülbıılıir iş:ırcl ista yonu, Sed
dülbalıir telsizi, Karadeniz hoga-

zında Karadeniz işaret istas· 
yonu, büyük liman telsizi, 

2 - Boğazlardan geçerek 
yabancı harb gemilerile yar
dımcı gemilerin kumandanı bu 
boğazların methallerine yak· 
laşırken 50 mil kala telsiz va
sıtasile mezkfü istasyonlara 
emri altındaki kuvvetin sarih 
teşekkülünü bildirecektir. 

3 - Yabancı harb gemile
rile yardımcı gemiler boğaz· 
larda geçişleri esnasında mez
kur istasyonların rüyet mesa
fesi dahilinde bulundukça meri 
olan beynelmilel işaretlerle 
isimlerini çekmiş bulunacak
lardır. 

4 - Yabancı harp ge· 
mileriyle yardımcı gemi • 
ler geçişleri esnasında ha
sara uğrarlarsa 20 temmuz 
1936 tarihli mukavelenamenin 
14 üncü maddesinin son fık· 
rasına tevfikan derhal yukarı
da zikredilen işaret istasyon
larına telsiz telgrafla bulun
dukları mevkileri ve arızala
rının nevini, arz ve tul göster
mek şartile bildireceklerdir. 

Mezkür gemiler gene bu 
istasyonlar vasıtasile muka
velenamenin ayni maddesinin 
ayni fıkrasına göre, Türkiye 
tarafından kendilerine tayin 
edilecek hattıhareketi öğrene
ceklerdir. 

Askeri merasim için selam 
bataryaları, Karadeniz ve Ak
deniz müstahkem mevkilerile 
yabancı harp gemileri ve yar-
dımcı gemiler arasında yepı
lacak, mütekabil merasim için 
Karadeniz boğazından girişte 

Anadolukavağ'ında ve Çanak
kale boğazından girişte Ça
nakkale' de Gemlik mevkilerin· 
de birer selam bataryası bu
lunacaktır. 

Kılavuz istasyonları ; 
Klavuzluk hizmeti için aşa· 

ğıda zikredilen istasyonlar ça
lı~acaklardır. 

Çanakkale boğazında Morto 
istasyonu, Gelibolu istasyonu, 
Karadeniz boğazında büyük 
liman istasyonu, Haydarpaşa 
istasyonu, Hava yolları: 

Akdenizden karadenize ge
çişlerinde sivil hava gemileri 
aşağıdaki yolları takibedecek
lerdir: 

Kara tayyareleri: Akdeniz
den karadenize geçişlerinde 
Enez, Midya hava yolunu, ka· 
radenizden akdenize geçişle· 
rinde de Midya, Enos hava 
yolunu, 

Deniz tayyareleri ayni yol
ları takip etmekle beraber lü· 
zum hasıl olduğu taktirde 
Marmara Ereylisine uğrıyabi· 
leceklerdir. 

Boğazlarda memnu mınla· 
kalar: 

Türkiye cumuriycti hükume· 
ti, Boğazlarda tesis olunacak 
memnu mıntakaları yakında 

bildirecektir. 
Ankara, 5 (A.A) -20 tem· 

muz ] 936 tarihli ve Montrö 
mukavelenamesinde tasrih edi· 
len boğazlar rejiminin mezkur 
mukaveleye merbut protokol· 
da derpiş edildiği veçhi!e mu
vakkaten kaydile 15 ağustos· 
tan itibaren tatbik edileceğine 
ve buna mütedair tanzim olu· 
nan ahkama dair Türkiye neı· 
dindeki bil'umum ecnebi mem· 
leketlcre hariciye vekaleti ta· 
rafından bir nota verildiği is· 
tihbar edilmiştir. 

Silahlanma yarışı 
devam ediyor 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede) 
silahlanma hazırlığınına giriş· 
miştir. lngilterenin bugünkü 
silahlanma hazırlığını şu şel-il· 
de hülasa etmek mümkündür: 

1 - Deniz kuvveti 
2 - Kara kuvveti 
3 - Hava kuvveti 
Deniz kuvveti lngiltere bah· 

riye nezareti, İngiliz donan· 
masına en geniş mahiyette bir 
satvet ve azamet vermek 
maksadile dünyanın en büyük 
hark gemilerıni ısmarlamıştır· 
Cunlar bugün İngiliz tersane· 
lerinde inşa edilmekte bulu· 
nuyor. iki sene zarfında In· 
giliz donaması bugünkünÜfl 
iki, hatta üç misli bir kuvvet 
ve kudret kazanmış olacaktır· 

Kara kuvveti: İngiltere hat' 
biye nezareti yeni silahlar! 
yeni tanklar ısmarlamıştır. i~' 
yıl sonra İngiltere kara or~LI' 
su müthiş bir silah kuvvetıııe 
malik olabilecektir. 

Hava kuvveti: Bugün bütli0 

İngiliz Endüstrisi lngiliz ordll 
ve donanmasına ikin bin tıı.f 
yare hazırlamakla meşguldür· 
Bu iki bin tayyare iki serı: 
zarfında tamamlanıp ordu 1/ 

donanmanın emrine verilince 
lngiltere'nin müdafaa ve tB8~ 
ruz kuvveti azami bir derece 
ye ulaşmış bulunacaktır. 

1 
? 

işte bütün bu işler o ~h 
bittikten sonra harp veya su 
sözleri lngiltere tarafınd~~ 
aşırı derecede bir kuvve 

söylenebilecektir. .. jŞ 
Yani lngiltere bu muth 

silahlanma sayesinde Avrı.JP9.: 
da yüksek bir hegomanY9

Y
0 

temsil edecektir. İşte o za01~0; 
siyasi hadiselerin gidişler• ~ 
değiştirmek veya tanzim ~tflle9 
iktidarı büyük Britanya .ııtl~0, 
ratorluğunun eline geçmıŞ 
lunacaktır. ~9, 

Fakat acaba o zamana of 
dar öteki büyük devletler 
ku mu uyuyacaklar? 

1 
bil 

Bu sualin cevabıni bu a~le' 
mek için biraz daha be dt 
mek lazım geldiğini, zann:ı..ı 
riz ki söylemeğe hacet yo 


