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• Felakete uğradığın yerde, 
"Kızılay,, yardımcındır. 

"Kızılay,, çocuklara, sevgi, 
varlık ve benlik aşılar. 

Baştan haşa yandı 
ltaobul 28 (Özel) - Se

linik civarında Fiıya köylln
de bir yangın olmuı ve buğ· 
day harmanlarını baştan ba· 
ıa yakmııtır. Köy. güçlükle 
yanmaktan kurtarılmıştır. 

Piyango 
Tertibi yasaktır 

Ankara - Piyango tertip 
hakkı yahnız Tayyare cemi· 
yetinin olduğundan. bundan 
böyle eıya piyangosu tertip 
etmek yasaktır. 



eo.Wfe 2 (UlaıalBlrlllı) 

----------------------------------·-----------.-.--------------~---------------------------------------------Pazar gftnft yapılacak maçlar il Popolo d'ltalia' ya g6re 

Uşak-lzmirmuhte- Avrupa, ltalyasız 
litleri karşılaşıyor yaşıyamazm1ş! 

- -----~~-
Pazar günü halk sahasında Bornova· lngiliz matbuatının Anadolu savaşı· 

Eşref paşa kupa maçı da var · nı terviç etmesi büyük yanlışlıktır 
Bundan evvel yazdığımız gibi ziyade enerjik kabiliyetleri 
pazar günü şar1mız muhteli· fazladır. Bu itibarla Pazar 
ti ile Uşak şar muhteliti günü teknik ve enerjik sis· 
arasında temsili bir maç ya· temlerinin karşılaştığını gö
pılacaktır. Evvelce futbol receğiz. Muhtelitimiz için 
hey'eti tarafından kabul edi· çağrılan oyunculardan ne 
len bu karşılaıma için Uşak- ıekilde bir takım çıkarıla· 
lı gençler cumartesi günü cağını bilmemekle beraber 
Afyon treniJe gelecekler ve her halde kuvvetli bir ekip 
ertesi gün maçlarını yaptık· hazırlanacakbr. 
tan sonra memleketlerine Halk sahasında: 
döneceklerdir. Halkevi turnova finali Eıref· 

lstanbul muhtelitinin gel- paşa-Bornova takımları arasan· 
mesi ihtimaline karşı 2-3 da yapılacaktır. Geçen hafta
hafta kadar çalışan muhte- larda Halkevinin koyduğu 
Jitimiz, nihayet tiklerin tek- bir kupa için karıılaşan bu 
rar baılaması ve arada tay· 
yare kurumu adına yapılan takımlar o zaman heyecanlı 
maçlar dolayısile bir daha bir maç yapmışlar ve gayri 
bir araya gelmemişlerdir. federel~r iyi tesir bırakmıı· 

Buna mukabil gelen Uşak lardı. O zaman 3-2 yani bir 
takımının burada yapacağı tek gol farkı ile yenilen 
maç için iyi çalııtıiı haber Bornova takımı için bu kar· 
alınmaktadır. ıılaıma revanı mabiyetinde-

Son zamanlarda umumi dir. Bakalım kupa şampi· 
merkezce Afedilen lzmirin yonluğunu hangi talrım ka· 
eski kıymetli santerhafı iz· zanacaktır?. 
miraporlu Nazmi de gelen Takımlar bu maç için en 
bu takımın orta haf mevki· iyi kadrolarını hazırlamakla 
inde yer alacaktır. Nazmi'nin meıguldürler. ~üsavi kuv· 
son zamanlarda takımla bir· vette olan her iki takımdan 
Jikte çalıımış oldu ğunu ve hangisinin bu imtihandan 
gelecek muhtelitin lzmir'de galib çıkacağını şimdiden 
iyi bir tesir bırakacağını ümit kestiremiyeceğiz. Fakat her 
etmekteyiz. halde maç tahmin edildiğin· 
Uıak gençlerinin teknikten den fazla ilgili olacaktır. 

------~·--· --
Kızılay 

(Kızılay haftası müna· 
sebetile açılan yazı 
müsabakasında kaza· 
nan yazılardan] 

Yardım sever yurttaşlarım; 
Bugünden itibaren Hilali· 

ahmere üye yazma haftasını 
kutlulayoruz. Ne mutlu o 
insanlaraki, Hililiahmer ça· 
hşmasında bir emekleri var· 
dır. Ne mutlu o insanlara ki 
Hillliabmer kollarında göz-
lerini kaparlar. Hililiahmer 
sayesindedirki, anne kuca· 
ğında büyüyenler, anne kol· 
farında ölürler. Anne bair1· 
na gömülürler. 

Yurdun her karış topra· 
ğına giden şehitlerle bera· 
ber Hililiahmer aıkı yer 
yer kar1şmıştır. Onun için 
gelincikler kırmızı, yasemin· 
ler beyaz açar. Türk askeri 
yurdun sınırlarında en mu· 
kaddes bir vazife için çalı · 
şırken yanı başında harbın 
kızıllığı içinde Hililiahmer 
bir papatya gibidir. Onda, 
çok derin yaralar saracak 
içten gelen hıçkırıkları din
direcek bir kudret vardır. 
Onda ölümün yolunu şaşır· 
tacak mucizeler saklıdır. Su· 
sadığınız veya hiç görme· 
diğiniz anne şefkatının Hi
liliahmer revirlerinden elle 
tutulur bir hale geldiğini 
görürsünüz. 

Vapur 
Satanlar ağır cezalara 

çarpılacak 
Atina - Elen hükumeti• 

nin resmi gazetesinde çıkan 
bir yasaya göre; deniz ba
kanlığının müsaadesi olma
dan gemilerini satacak olan 
acentalarla anonim şirketle· 
rinden ağır nakdi cezalar 
alınacağı gibi, muhtelif .. ha· 
pis cezaları da tertib oluna• 
caktır. 

Deniz bakanlığının malu
matı haricinde gemilerinden 
birini veya bir kaçını sata• 
cak acenta sahipleri, 500 
bin drahmiye kadar nakdi 
cezaya çarpılacaklardır. 

koşmak, bize kollarını açmak 
için çırpınır. için için çalışır. 

Hililiahmer, yaptığı sayısız 
işlerle Türk askerine sailam 
müşfik, güzel bir kucaktır. 
Şimdi artık insanları zalimce 
mahvetmek istiyen felek şu 
ıon keşiflerine karıı silih· 
lanmağa da ant içmiıtir. 

Zehirli gazlardan korunma 
çarelerini arıyor, maskeler 
hazırlıyor. 

Bu kadar yüksek bir mak· 
sada yardım etmek bizim için 
bir borç değil bir vazifedir· 
de. Ba haftanın uyandırdığı 
heyecan, fena günler dostu 
Hililiahmeri tarihin en ünlü 
sahifelerine yazacak. Onun 
büyük zaferler yanında rolll 
kalbimizde yer etti unutmı· 
yoruz. Hililiabmer Türk kı· 
zının ruhunda her zaman 
için gönüllü hemşireler bu
lacak; bizim için ona yardım 
en mukaddes borçların en 

• 
manevisi en yükseğidir. 

Roma da münteşir il Po· 
polo D'ltalia gazetesinden 
tercüme edilmiştir: 

"lngiliz matbuatı, epeyc~ 
zamandan beri ltaJyaya kar• 
şı şiddetli hücumlarda bu· 
lunmaktadır. Bunlar arasında 
bazıları müstesna olmak n
zere, bütün f ngiliz gazeteleri 
bize hücum etmektedirler. 
Bazı lngiliz gazeteleri, ltal· 
ya ulusunun sevdiği ve hür
met gösterdiği ıahsiyetlere 
bile taarruz ve tecavüzde 
bulunmaktadırlar. ltalyan or· 
dusu, lngiliz matbuatı tara· 
fından çirkinlenmiıtir (Kesri 
numuı.) 

lngiliz • ltalyan ananevi 
dostluğu birden bire alt üst 
olmuıtur. Bütün lngiliz mat· 
buatı Necaşiyi müdafaa et· 
mektedir. Ualual hidiıeıini 
kurtarmak için, tayin edilen 
ltalyan - Fransız - Ameri· 
kan. hakem komisyonu ilk 
toplantısını yapmazdan ev· 
vel, lngiliz matbuatı ltalya· 
nın haksızlığı iddiasında bu· 
lunmuşlardır. Veraay mua· 
hedesinden sonra, bir kaç 
harp olmuştur. Kellog paktı 
süel sevkiyatta bulunan iki 
devlet ara11nda yapılmıştır. 

General Sarail, uluslar 
sosyetesi mandası altında 
bulunan Suriyeyi bomdardı· 
man etmiı ve Suriyenin en , 
kıymetli monumanlarını yık-
mııtır. Bir Fransız mareşali 

Merakeıdeki ıüel hareketle• 
rini dirije etmiıtir. Japonya, 
Çinden muazzam bir kıta 
kapmııtır. Bugün Şakuda 
da harp vardır. lngiliz mat· 
buatı biltüp bu hareketler 
karşı11nda hiç bir ıey de
memiştir. Fakat Habeı mes· 
eleıine gelince bütün ideal 
ve pasifizin felsefeleri orta· 
ya konulmaktadır. 

Büyük bir yanlıı karşısın 
da bulunuyoruz. Avrupa dip· 

öztOrkçe: 

Her gttn 
Beş kelime yazıyoruz 
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1 .. ibda • Yaratı 

Örnek: yarata kuvvetin· 
den yoksun olandan bü
yük eser beklemeyiniz. 

2 • ihale etmek • Üıtermek 
ihale • Üslerim 
Örnek: Bu yolun kime 
üsterildiğini biliyor mu· 
ıunuz? 

3 • Güzergih • Geçek 
Örnek: Vasıf Çınar bü
tün demiryolu geçeğinde 
kendini tanıyan ve ta· 
nımıyanlar tarafından se· 
limlanmıştır. 

4 • Seyahat • Gezi 
Seyyah • Gezen 
Örnek: Gazetecilerimiz 
son 'Moskova gezisinden 
çok iyi duyuşlar ıetirdi· 
ler. 

5 .. intiba • puyuı 
.... ......,_ 

NOT: Gazetemize gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl· 

Bir hemşirenin ay ışığı 
kadar tath bakışlarında Türk 
kahramanının en umulmaz 
yaralarını saracak derman 
gizlidir. HilAliahmer; yurdun 
ufuklarında bir şafak perisi 
gibi kanat açmışlar. Bir me· 
lek gibi üzerinde titrer. O 
kadar temiz o kadar mukad· 
des duygusu vardır. En 
feliketli günlerimizde bize 

Kız Lisesi talebesinden 
572 VECiHE ,. mamasını rica ederiz. 

lomasisi müteaddid hatalar 
irtikap etmiştir. lngiliz mat· 
buatının Anadolu savaşını 

terviç etmit olması büyük 
bir yanhılıktır. Son yıllarda 
yapılan süel hareketler ve 
galip ve mağlup aralarında ' 
dikilen davarlar, büyük bata 
sayılır. 

ltalya ıse genel savaıa 
bütü varlığı ile iştirak etmiı· 
tir ve Avrupa barııında men· 
f aatına uygun olmayan iı 
birliğinde bulunmaktadır. 

ltalya, bütün Avrupa ve 
Avrupa dış mes'elelerini ıarki 
Afrika mes' elesinde lafzi 
olmıyan ve tam bir dostluk 
mahiyetinde bir rabıtayı is· 
bat edebilecek devletlere 
dostluk politikasını yapa
caktır. 

ltalya kendine çizdiği yolu 
takip etmektedir. Biz, bugün 
için deiil, ayni zamanda 
müstakbel için ıarki Afrika
daki emniyetimizi temin 
edeceğiz. 

ltalya, kendi kuvvetini ve 
Avrupada kazandığı mevkii 
müdriktir. 

Avrupa, ltalyasız, ileri gi· 
demez. Avrupa, ltalyadan 
istifade edebilir, fakat ltal· 
yanın Afrikadaki mukaddes 
hakkını tanımak şarttır. Bü· 
tün devletlere bu açık ihta· 
rı yapıyoruz. ltalyan ulusu 
genç olmakla beraber dev
rimcidir." (inkılipçı.) --Kolombiyada 
Feci bir tayyare ka · 

zası oldu 
Radyoların verdiği bir ha· 

bere göre, Kolombiyanın Men 
telen tayyare istasyonunda 
büyük yolcu tayyarelerinden 
biri havalandıktan sonra teh· 
likeli bir hava kuyusuna 
rastlamıı ve beıyüz metreden 
istasyondaki tayyarelerden 
birinin üzerine düşerek par· 
çalanr.ıııştır. Bu kaza sonu· 
cunda düşen tayyarenin için· 
de bulunan yolculardan on 
beı kişi ölmüştür. Ölenler 
arasında Arjantinin en meı· 
hur mugannilerinden Gartel 
de vardır. Bu san'atkir, bü· 
yük bir konser vermek üzre 
Viyanaya gidiyordu. 

Ulusal 

Birlik 
Ctındelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Netriyat müdürü : 
Hamdi Nü:heı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bllrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Baıaldığı yer: ANADOL 
matbaası 

Hind Kadınları 

Bayan 
Ali Ne 

Hamdiye 
Diyor? 

- --· .. ··-- - aOI' Hind ahalisi, insanların nasıl ~ 
düklerini unutmuş bulunuyor 

Hind müslüman kadınları Ben Bombayda oto~; 
adına Londra gazetelerine rum. Şehrimizin etr• 8' 
diyevde bulunan bayan Ham· bin üçyüz köy vardır· ,
diye Ali, Hindistan'da ka· köylerdeki kadınlar• 0~ 
dınlara serbesti verildiğini dersler, kendilerine ~ 
ve müslilman Ladınlarla hris· l .,yarr iş temin etmiı bu un · •• tıl 
tiyan ve Bodiı kadınları 1 ,.oır· arasında biç bir fark kalma· Zavallı Hintliler, 

0 ~ 
dığını ve Hintli kadınlann, nasıl güldüklerini yıU Şi_,I 
yıllardanberi iş alanına atıl· beri unutmuılardır. "e f 
dığını anlatdıktan sonra onlara neı'e veraıef,; 
lngiliz gazetecisine şunları lışıyoruz. Buna en çok 
söylemiıtir: olacak, kadınlarıaı~ı~ır·bitit' 

- Siz Hristiyansınız, ben Kızlarımız iılerını b' 
de Müsliman aramızda bir dikten sonra evleriad• ~tf' 

pot• fark varmıdır? Bence yok· susi toplanmalar y• kt• 1' 
tur. Ara-sıra büyük harfler- eğlenceler tertib etaıe ~İ 
le yazıyorsunuz: kendi kendilerine eile:61ıt 

"Hindistanda kargaıalık- tedirler. Hemen her ,41'
lar" emin olunuz ki bütün niln evinde birer ~ ~ 
bu kavgaların sebebi, bu di· vardır. Hasılı yıllar ~,il 
ni ayrılıklardır. Hindistan genel hayatta Hind k• _.f 
kadınları, bu ayrahkları or- din farkına bak ,, 
tadan kaldırmak için büyük rak beraberce çalıf 
teşkilit yapmıı bulunuyor. tadır. ~· ..._., _______ _ 

Diktatörlük Fransa'da 
Pariste; bir lngiliz, bir A • 

merikah ve bir Alman iile 
otomobilleri hakkında iddia 
etmitler lngiliz, lngilterede 
her on iileye bir otomobil 
isabet ettiğini söylemiı, A· 
merikalı da kendi memleke· 
tinde her beş iileye bir oto
mobil dnıtüğünü söyleyince 
Alman da: 

- Bizim Almanyada dik· 
tatörlük vardır. Binaenaleyh 
her ailenin iki otomobili var· 
dır. Birini hastaneye ve di· 
ğerini hapishaneye gitmek 
için kullanırız. Demiştir . 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mntehassısı 

IJ·inci Beyler Sokağı N. 68 
Telı'f on 3452 

Unutulmuş 301 
lik kanun ~ 

Paris gazete aıub•~ 
rinden namı müıteırf -,,;. 
nan bir zat, başta ~eti 
ricali olduğu halde, ti 
Fransızları bir k~n~110 ~ 
gün ihlil ettiklerıoı ~~ 
eylemiştir. Bu iddia. P• ,1' 
büyük bir hayret 0~~ d' 

b rrırıll . 
mıı ve gazete mu • lal"" 
izahat istenmiıtir. Mo ı"'., 
rin verdlii malüaıat• ~· 

'd• 1634 yılında Fransa #. 
tiln içmek sureti k• ,ı'' 

1 yasak edilmit ve ond•~ fi 
ra bu kanunu kaldır• ~ 
ya tatil edecek baık• ~ 
kanun çıkmamıştır. şo cf 

l'aO ' nazaran, hükmü e "'' 
olması lizımgelen bu tot• 
Fransa'da unutulaıUf 

------ dil'' lzmir ithalat gümrüğü nıil 

lttğOnden: 
K. G. 
O 240 Pamuk mendil 
O 450 jelatin 
O 35 ipek sarılı şapka teli 
O 95 Boyalı ıapka süs iğnesi 
O l 70 Kokulu sabun 
O 155 Diş macunu 
O 260 Biryantin 
O 135 Kundura boyası 
1 780 24 Keçe şapka tilğü 
O 170 Donatılmıı kadın şapka11 
1 250 Panama hasırından taslak ıapka f 
O 40 ipek ut teli ~ .. ~ 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya artırma 10

'' _,~ 
temmuz 935 günü satılacağından isteklilerin o g~~rı 
leyİD saat 9 da satıı komiıyoDUDa miracll"'i.~ 

olunur. 25-28 ~t' 

lzmir ithaHit gnmrnğo ınod 
lüğÜorlen: 

Liste no. Kilo Gram Cinsi eşya 
171 248 00 müstamel ıöğüt 

üztim sepeti 
51 O 500 ipek mensucat 
51 o 880 " 

173 9 200 afyon 
Yukarıda yazılı dört kalem 

satılacağından taliplerin 15 te 
10 da lzmir ithalat gümrüğü 
etmeleri illa olunur. 

ağacınd•0 

_,, 
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-DAoA 
BiRiKTiQEN 

Olivier ve şQrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
L • ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Si İmıtet vapttJ1' " ORESTES " vapuru 26 haziranda gelip yükünü boşalt-
acentası taktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

" ULYSSES "vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An
Cendeli Han. Birinci kor- ' veu, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

don. Tel. 2443 yük alacaktır. 
Tbe Ellerman Lines Ltd. 11 ORESTES ,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
" THURSO " vapuru 25 Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

haziranda Hull, Anvers ve yük alacaktır. 
Londradan gelip tahliyede SVENSKA ORIENT LINl~N 
bulunacak ve ayni zamanda " ROLAND ,, motörü 25 haziranda Hamburg, Copenbage, 
Londra ve Hull için yük Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandinavya Jiman-
alacakhr. Janna hareket edecektir. 

"ROMELIAN., vapuru ha-
ziran sonunda Liverpool ve " SMALAND " motörü 8 temmuzda Hamburg, Copen-
Svvenseadan beklenmekte· bage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya 
dir. limanlarına hareket edecektir. 

Not: Vurut tarihleri ve SERViCE MARITIM ROUMAIN 
vapurlann isimleri üzerine 
değitikliklerden mes'uliyet Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
kabul edilmez. " PELEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

• Malta, Marsilya. ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

Kitaplarınıza Gtızel Bir NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
Jzmir Nevyork arasında aylık mantazam sefer Cilt, Hatıralarınıza Şık 

" RINOS " vapuru 18 haziranda lzmirden doiru Nevyork Bir Albtım, Ve sair 
için yük alacaktır. 

Cilt işleri Yaptır- Yolcu ve yük kabul eder. 

mak isterseniz : Hamiı:. ilandaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerden 
* YENı KAV A.FLAR * Acente meı'uliy1 kabul etmez. 
Çarşumda 34 Numarada Fazla tafsilat ıçin ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

· - Ali Rıza · · 
Mllcellithanesine uğrayınız. 

Ökstırenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

iSksilrnk şekerle· 

rini tecrilbe edi 

niz •. 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 .. 
Taze temiz ucuz 

ila~ 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet ...., 'RA~T~bObQ 
f:ııııiliıııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~. v. ~ 
§ - > 1 Meşlhn.uır = vv. F. H. Van ı:: 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak N o: 37 

1 St> feri hisar ·ve Kara koç ı lı ca 1 arı ~ Oe r Zee ~ !1111111111111111111~1111111111111111!1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111~ 
1 ~AÇOILDOE :OEUTSCH~LE~~·NTElıNIE ~ ~lzmır yun mensucatı~ 
~ l(,Ç•11ılaklar1 ve tabii güzelliği ile meşhur Seferibisarıo "MOREA., vapuru 24 ha- :Q = • k • = 
~ l'G r~ lcoç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. ziranda bekleniyor. 27 bazi- Ve P"rien ""ahapın '- ' • ~=Türk Anonim şır et l~= 
~ iz~· ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa rana kadar IAnvers, Roter- u-J "" Jlllllll 

~ İıtifır ve bavalisi balkının senelerdeoberi tecrübe ve _ dam, Hamburg ve Bremen en ilstnn bir mOs- ~ ES Bu mtıessese, iki yfiz bin lira sermaye ile § 
1 S.ı,~delerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BACIR- § limanlarına yük alacaktır. hil ~ekeri oldu~u >b() ;;;;; ıqekklll eımi' ve Di Oryental Karpet Manu·;;; 
~lif ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine := 11 AVOLA" vapuru 8 tem- Kuv,·etli mtıshil l) - -
~ '1~eren banyolar olduğu sabit olmuştur. s muzda bekleniyor, 11 tem· -O = fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
~ fı •ca sularında mevcut kimyevi maddelerin = muza kadar Anvers, Roter· nu unutmayınız. --4 5 fzmirdt.. Halkapınardaki kumaş fabrikasına satın § 
~ ;rırıt bir tahlilden onra elde edilen neticeyi aşa· =: dam, Hamburg ve Bremen 'istiyeii"UŞ&bap · bj) = almıştır. fabrika bOttın teşkilat ve tesisat ve mtıs- ;;; 
~ ı..!• Yaiıyoruz: - limanlarına yük alacaktır. = tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- § 
§~tııun · = SERViCE DIRECT Sıhhat sOrgtın - -~ ~enın kimyevi terkibi - ~ _ rihinden itibaren yeni ~irkct tarafından işletil· =: 
§ . 5 DANUBIAN haplarım l\laruf - -~ Gi Na Birlitrede E§ TUNA HATTI :: mektedir. Her nevi ytın iplikleri, kumaş, hatta· :: 
~ Gı K 2, 170 Gram Kılor sodyom ' DUNA 30 b . ecza depolarından ~- niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- =--~ Gı 0,300 " Kıloruptazyom • " v :ıpuru azı· ve eczanelerden 
~ Gı MGga • 0,100 ,. Kılorumağneıyom randa bekleniyor, Budapeşte, = line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ;;; 
~ 4 0,150 .. Kılorukalsyoo Bratislava ve Viyana için arasınlar. " :: Bu mamulôt Pe,temalcılar ba~ında eski Orozdibak := 
~ S yük alcaktır. 1 = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~-~ 2 03 Ga 0,200 ,, Kibritiyetikalıyon Geliş tarihleri ve vapur· ~ t J k p• O 
s: ua ı ] ıyan - rika içinde yapılmaktadır. . =-~ Jarın isimleri üzerine mes'u· 
~ li G O 3 liyet kabul edilmez. Alman marka her şeyi ES Posta kutusu: 127 ~ 
~ 4 Gı, O Ga 1,300 ., Bicarbaoot dö şo Birinci Kordon, telefon sağlam kuyruklu bir pi· ~ Telgraf adresi: lzmir~-:Alıancak ~ 
~ S O u.ı:. No. 2007 - 2008 yano ehven fiatla ıatıhk- := Telefon oumarası 2432 ve 3564 ;;; 
~ 8 l'flg 0,250 " Kibritiyetimağnezyom ~ 1 k mllllllllllllllllllllllllllllllll• lllllllllllllllllllllllllllllllll!Jfil[ijlllllllllllJllllLlllU. ~ ' Na 0,055 ,, Biromilr sodyom .:ıatı l motör tır. 
;s: 1 Almak arzu edenler her s B k ~ 4,525 bir litrede bulunan maddeler 12 beygir kuvetinde (Dizel) gün sabahdan akşama ka- ı .. ımer an ---· 
~ tıı .. )::.'l.ın,. bakkaliye mevcud olub te•rif edeceklerin her motör satılıktır. Taliplerin 
~ Gı . yekunu . markalı az kullanılmış bir 1 dar ULOSAL BiRLiK 

;s: "• " Y gazetesi idarehanesine mü· ~ lllittı· Y1<1Yecek ve içecekleri taze olarak temin edil- idarehanemize müracaatları I 
ıs: L r ARA k S l · v I caat etmelidirler. ~ q•bı d KOÇ ılıcaları için Büyü a epçı og u -----·---1--~ S 
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f 

8 
her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 1 

§ e erib· d b'll b l d 

\~"!!;ı•kt.~~;r an da her zama~ otom o • er u un u- Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
11111 A ~ "' f" 1 ... 111111 11111111111ıııııı11111111111111111111111ıııııııııııııııı11111111111ııııııııııı11111l\\~~ 10 togra ma zem e magazası 

Istanliul ve Trakya 
~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
ternıayesi 3,00011000'fork lirası 
•tanb ı · 

u Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

Hamza Rü&tem beyin f otoğraflıanesi, /zmirde en ıyı 
fotograf çekmekle şiihrel bııları bir sarı 'at ocağıdır. En 
maşkiilpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
/ardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rı"isıem beyin, f oıograJ mulrenıesi satan ma· 
gazası dıt muhterem müşterilerinin ince %evklerine giJre 
her çeşit malları, Joıograı makinelerini bulundurmakta· 
dır. n;, ::ı yareı lıer şeyi i.<ıpala kafidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, e~ ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Spor: 
Olimpiyada hazırlık 

. . . . . Amerikan-Japon atletle 
Yunanıstan ışıode logıltere'nıo oynadığı rol yavaş yavaş meydana çıkıyor , 

l{ral dönerse, lngiliz'ler Yunaııistan' a rinin muvaffakıyetlerı 
18 • l d h • kl • Golle, yüksek atlama, sırıkla ııt1aıJ1B• 

mı yon ra mı verece ermış donya rekorları kmldı 
mada Japon Tamaka 2,lO 
metre atlıyarak 2,06 111etr' 
ile senelerdenberi dli111: 
rekortmeni olan Marta)'• 
santim farkla mağlub ,de· 

Başbakan Çaldaı·is, lngiliz'lerin teklif ini tetkik etmiş ve derhal muhalif
Jere bildirmiştir .. iorj'un dönmesini, en çok lngiltere i-.tiyormuş 

Istanbul 28 (Özel)- Atioadao haber ' 'eriliyor : hatif partilere rle aynen bildirmiştir. 
lngiliz sermaycdarlarmdan bir grup, Yunani!tanııı fogiliz sermayedarlarından başka bir grup ta, tn-

Londra elçisi ,·asıtasile Yunan hnkumetine mnracaat tnn mukabilinde Yunanistana para ''ermeği teklif et
ctmiş \ ' C Kral Jorjun Yunanistana a\'deti halinde 18 miştir. ilgili malıafil~ Kral Jorjun Yuoanistana dôn· 
milyar drahmi ikraz e<lehilcccğini bildirmi~tir. Yunan mesini en çok ten·iç eden devletin~ lngiltere olduğu 

• 
haşbakanı bay Çaldaris, bu teklifi tetkik etmiş ve mu- kana atında bulunuyorlar. 

Kondilisin Roma seyahatı Dostluk artıyor 

Yunanistanın tek- italya,Fransayace-
lifi reddedildi mile gösteriyor 

~~~----.... --,--~-
1 tal yan gazeteleri, Eleıi sn hakanının 

seyahatı için ne yazıyorlar 
lstanbul 28 (Ô.ıel) - Ro- Özel olduğunu ileri sürmekte· 

ma gazeteleri, Elen ıü ba· dirler. Ayni gazetelerio ver• 
kanı General Kondilisin ya- dikleri haberlere göre, Yuna· 
kında Romaya gideceğinden niıtanıo, Tuna konferansına 
bahisle makaleler yazmakta kabulü için yaptıiı teklif, 
ve bu seyabatıo, resmi bir ltalya tarafından reddedil
mahiyeti olmayıp temamen mittir. 

~~~~-----.-·~~ ...... ~--~~~~-
P r ağ ı Seylab 

Parlamentosunda Elen Trakyasında 
gürültülü celse hasarat yaptı 

lstanbul 28 ( Özel ) - lstanbul 28 (Özel) - Elen 
Prağdan haber veriliyor: Çe- Trakyasında şiddetli yağmur
koslovakya Parlamentosunda lar sonucunda seyliplar ol· 
ıiddetli gürültüler oldu. Al- muş ve bir çok tlitün depo
man saylavlarından bazıları ları, müteaddit mağazaların 
Almanya lehine tezahüratta bodrumları sular altında kal
bulunmuşlar ve : mışhr. Seylibın hasaratı Ö· 

- •• Bizi öldürseniz de gene 
Almanyadan ayıramazsınız." 

diye bağ1rmışlardır. Par· 
limento başkanı, güç halle 
gürültülerin önüne geçebil· 
miıtir. 

Skin as 
Yakında Ankara'ya 

geliyormuş 
İstanbul, 28 {Özel) - Elen 

hava kuvvetleri bakanı Bay 
(Skinas) ın, yakında Anka
ra 'ya gelerek ricalimizle 
temaslarda bulunacağı Ati
na' dan bifdiriJiyor. 

Çankırıda 
~iddetli yer sarHıntısı 

oldu 
Çankm 27 (A.A) - Bu 

sabah bir buçukta kuzeyden 
güneye doğru oldukça 
şiddetli bir yer deprenmesi 
oldu. Depremi uyku arasın· 
da işitenler heyecana kapıl· 
mışlardır. Bu sırada depren
meler eksik olmıyor. 

Kamenos 
Atirıaya dönmemiş 

lstanbul 28 (Ôzcl) - Aıi 
Yunan kumandanı Kameno· 
aun Atioaya d6ndüğü yalan· 
dır. Kamenoı, busıünlerde 
V arnıda bulunmaktadır. 

nemlidir. 
•• 

Marmara 
Denizinde bir adacık 

pc}da olmuş 
Yunan gazeteleri, Volka· 

nik tağayyurat neticesinde 
Marmara denizinde küçük 
bir ada peyda olduğunu ya· 
zıyorlar. --------Yasaya 

Saygı böyle olur 
Londra - Tokyo gazete· 

!erinde okunduğuna göre; 
geçen hafta fevkalade bir 
toplantı yapan Japon kabi
nesi üyeleri, uzun müddet 
konuştuktan sonra geç va· 
kit dağılmışlardır. iç işleri 

bakanı, başbakanlıkdan 

çıktıktan sonra evine yalnız 
gitmek istemiş ve yürüyerek 
yola çıkmıştır. Bakan, evine 
gitmeden evvel bir arkada· 
tıının villasına uğramak is
temiş ve bahçe dıvarını 
aşarken gece bekçisi tara· 
fından görülerek yakalanmış 
ve karakola sevkedilmiıtir. 

iç itleri bakanı, hareke· 
tinden dolayı kanunen tes
bit edilen nakdi cezayı ver· 
dikten ıoorı ıerbeıt bua• 
kılmııtır. 

~~---------~-F ran siz mallarına karşı Italyada 
konulmuş takyitler kaldırıldı 

lıtanbul 28 {Özel)- Roma· delil olduğunu ve Parisle 
dan haber veriliyor : Roma arasında ço.k kuvvetli 
ltalya hükumeti, Fransaya bir bağlantı vücu'de geldiğ'ini 

karşı bir cemile olmak üzre kaydediyorlar . 
Fransız maUarı için koymuş ltalya başvekili Mussolini, 
olduğu gümrlik kayıtlarını gazetecilere son beyanatında, 
baştan bata kaldırmııtır. Fransanın, ltalya için hiçbir 
Viyana siyasal mabafili; bu zaman ihmal edilmiyecek de· 
hareketin ltalya ile Fransa ğerli bir dost olduğunu 
arasında bir fikir birliğine söylemiştir. 

~~~~-----~--~~--~-~~-
Kaçakçılar 

1,uyyare ile takib 
edilecek 

Ankara - Hükumetimiz, 
kaçakçıların takibi için beş 
tayyare ve birçok zırhlı oto· 
mobil alacakbr. 

Bir evde 
Petrol madeni bulundu 

Ankara - Dikmenler' de 

oturan polis Abmed'in evinde 
petrol madeni bulunmuıtur. 

Tetkikata batlanmıştır. 

••• 
Şişe fabrikası 
Yarın aç•hyor 

Ankara - Yarın lstanbu· 
la gidecek olan ökooomi 

bakanı ıişe fabrikasını aça
caktır. -· Muska 

Yazmakla geçitti • 
yormuş! 

Gaziler mahallesinde Ke· 
mer sokağında oturan Trab
luıgarpb Said oğlu Ömer'in 
üfürükcülük yaptığı zabıtaca 
haber alınmıt ve evinde ya
pılan tabarriyat neticesinde 
muskacılığa ait dört kitap 
hazır yazılmış muskalar, bir 
ıişe içinde safran ve bazı 
tohumlar bulunmuştur. Ta
harriyat esnasında evin için· 
de görülen dört kadına, bu· 
rada ne aradıkları sorulduğu 
zaman, kadınlar muska yaz· 
dırmağa geldiklerini ıöyle· 
miılerdir. Bunlar Hüseyin 
kızı Ziba Mellhat, Hamza 
kızı Hanife; Ali kızı Hayriye 
HaıaD kızı Mürtlvvettir. 

Fatma karlın 
Bıçakla hi r -;ocuğu 

yaraladı 
Kabramanlar'da bahçe so

kağında oturan Osman oğ· 
lu dokuz yaşlarında Feyzi 
ile ayni mahallede oturan 
-Y~suf birbirile kavga eder· 
lerken, Yusuf Feyzi'nin ana· 
sıoa küfür etmiş, Feyzi'nin 
annesi Fatma'da Yusuf'u bı· 
çakla bileğinden ağır suret· 

te yaralamııtır. Yaralı' çocuk 
hastahaneye kaldırılmış, F at· 
ma kadın zabıtaca yakalan· 
mışhr. 

•• 
z~rbalar 

Bir kadın döğmftşler 
Kemer caddesinden araba 

ile geçen Avni kızı ikbali 
dost tutmak isteyen garson 
Hilmi ile arkadaşı Nuri, a· 
rabayi önüne geçerek dur· 
durmuılar ve ikbali yumruk· 
la döğerek kaçmışlardır. Ik· 
bal yüzünün muhtelif yerle· 
rinden yaralanmıştır. Zabıta 
firari zorbaları aramaktadır. 
~~-----.... -----

Gediz 
Köprftsilt1ilo muvak

kat kabulü yapıldı 
Bergama ıosasında yapı· 

lan Gediz köprüsünün mu· 
vakkat kabul muamelesi bu 
sabah yapılmıştır. Bu hu· 
susta hazırlanan zabıt vara· 
kası mahallinde imza edilmiş 
ve Bayındırlık bakanhğının 
fen heyeti ıehrioıize dön· 
müttür. Köprünün kat'i 
kabul muamelesi altı ay 
ıonra yapılacaktır. 

Nevyork; Radyo - Olim· 
piyat müsabakaları ıçın 
hazırlanmakta olan Ameri· 
kahlar teşvik mahiyetinde 
ilk atlP.tizm resmi müsaba· 
kalarını yapmışlardır. Bu 
müsabakalara bir çok dünya 
rekortmenleri girmiş, alınan 
neticeler dünya rekorlarını 
alt·üst etmiştir. Koşularda 
en heyecanlı koşu · 1500 met· 
re yarı mukavemet yarışı 
olmuştur. 
Koşunun bitmesine 100 

metre kala Kanınğanç, Bos
son, Lovelok atletleri arasın· 
da hakiki bir spor savaşı 

başlamıştır. lngiliz Lovelolc. 
bütün enerjisini aarfederek 
3,46,9·10 dakikada ve ha
sımlarını 3 metre geride bı· 
karak bu koşuyu bitirmiştir. 
Sırıkla atlamada Kreimber 
ve Broun atletleri arasında 
ki mllcadele çok enteresan 
olmuştur. 

Kreimler 4,60 metrede 
kalmış; Broun devam ederek 
4,73 metre atlamı ve dün· 
ya rekorunu kırmııtır. 

Maruf siyah atlet Ceıon 
Ovenı 100 yarda koşusunu 
9,4 saniyede bitirmiştir. Ay
ni atlet 220 yarada koıusu· 
nu 20,6 saniyede koşmuştur 
Atlet Briyeu 440 yarda ko· 
şusunu 47 saniyede bitirerek 
yeni rekor tesis etmiştir. 

Uzun atlamada maruf 
Ovens 8,06 metre atlamııhr. 
120 yarda manialı koşuyu 
Koup 14,3 saniyede koşmuş· 
tur. Güll ~ atışında Amerika· 
Yunan Teodoratos gülleyi 
17,05 metre atarak meşhur 
Toronıin rekorunu 4 santim 
farkla kırmıştır. Dikste La· 
brout 49,22 metre ile birinci 
gelmiştir. 440 yarda manialı 
koşuyu Hardın 52,4-10 sani· 
ye bir rekorla bitirmiştir. 
Tokyo'daki mftsabakalar: 

Paris; Radyo - Japonya
nın Tokyo şehrinde yapılan 
atletizm resmi müsabakaların 
da bir çok yeni rekorlar el
de edilmiştir. Yüksek atla-

rek yeni bir dünya rek0~: 
yapmıştır. Uzun atla1111 k 
Namlu 8, 17 metre athyar• 

e· 
meşhur Amerikalı rekortlll . 
Cesi Ovensin 8, 13 rekof11 

et· 
nu kırmışhr. 42, 195 kilolll fi· 
re maranton koşusunda 
lipin adalarından atlet Jııt•~ 
la 2,30, 14 saatta bitirer• 
yeni rekorlar yapmıştır. 

Deniz milsahakalat• 
Budapeşte; Radyo • Tu•-' 

yapılan yüzme müsabak;:t 
rıoda Alman ErıhvarÇ 

metre sırt üstü serbest Y~İ 
me müsabakasını 2,34,8: 
dakikada bitirerek tillld~ 
kadar elde edilen biJQdl ki' 
rekorları 5 saniye far 
kırmıştır. 

Merkezi Avrupa kO-
pa maçları 

ltalyan'lar mağlub: ,O 
Budapeşte, {Radyo) - • 

bin seyirci huzurunda yıpl 
lan Frenvarus "Macariıt•" 
ve Roma .. ltalya" takıatll" 
arasındaki Merkezi Atf11~ 
kupası müıabakaııod• fr• ·bl 
vorus Macar takımı 8·0 .. ,,. 
büyük bir farkla ltaly~D'J ~~ 
rııağlub etmiştir. Likıo 

1
_, 

müsabakası ayni takıdl Jf 
arasında Roma'da yap•!:b 
ve lv'acar takımı 1-3 111•1 ti
olarak sahadan ayrılaılf 

t•• 
Son müsabakada ltalyaD .,, 
kımı çok fena bir 01.,. 
oynamışhr. Macar takıat•~,
teknik noktayı nazarll• ff•• 
yüksek bir oyunla mu•• 
kıyeti bak etmiştir. Jıtl 

Çekler, Avusturyal 

mağltlb ettiler: ,, 'dl 
Viyana; Radyo • Pı•IJıd' 

yapılan merkezi Avrup• 6' 
pası futbol müsabaka•~ tP' 
Çek'lerin Isparta ta 

11ıı• 
Avuıturya'nın Viyana ~· 

· ur· mıoı 5-3 mağl.Ab et111ıf 

------~ ............. . 
Saat hır~ızlığı 
Tuhafiyecilerde Kohen bi

raderlerin mağazasında çalı
şan Murad oğlu Halilil'in on 
sekiz lira kıymetinde bir 
saatı çalınmıştır. 

Ayni mağazada çahıan 
Tevfik oğlu Vebbiden şüphe 
edildiğinden tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Şakalaşırken 
Keten sokağındak sandal· 

ya atelyesinde çahşan 12 yaı· 
Jarında Ali oğlu Naci, arka
daşı Hasan oğlu Mehmet ile 
ıakalaşırken elinde bulunan 
iki tarafı keskin bıçakla 
Mebmedi kolundan yarala
mıştır. Naci yakalanmıştır. 

Buğday satışı 
Ankara - Ziraat bankası 
buğday satııına başladığın· 

dan fiatJar on beıpara dütmlit· 
tor . 

Venizelos'll 
. ıet 

öldürmek isteoıış IPI' 
1 s• stanbul - Fraoııı V .,ı· 

tası, Paris'te bulunan ;,.t 
.ıelos'u öldürmek iıtiyeo ., 

...iıtJr~ Yunanlıyı tevkif et~aı" 

Aydın demiryolu 11111 

müdürlüğ'üoden: ~ ırP' 
1122 numaralı busu•• 

tarifesidir. ıO 
631 numaralı yilıd't,ıi• 

reddiyath huıuıi arP~19j5 
fesinin müddeti 30· b°'aı' 
tarihinde biteceğindeD b ti' 
yerine aıağıdaki teoıil•~0_,· 
rife mevkii meriyete 

caktır. it''' 
1-7-1935 tarihiudell idi'~ 

ahire kadar muteber .
0 

•'' 

üzere Sarayköy·Eğird•~_.iı' 
sındaki istasyonlarda0 b'I'' 
taıınacak arpalardan t•'jff 
mer'i olan tenzilitb ~ 
)erden baıka ayrıc• !etil' 
1 O tenzilit yapılmak . ~1ıuP 
Ucreti aakliye alıa•CllP 


