
AIGddeti biten Tnrkiye-Fran· 
8a tecim modns viveodis an· 
ı~'°!ası her iki taratın isteğile 

agustosa kadar uzatılmıştır. 

Kabinesi çok 
kuvvetlidir 

Yugoslaı>Ja başı•ekili 

Iıtanbul 30 (Özel) - Bel
grattan haber veriliyor: 

Yugoslavya kabinesi, Yu· 
goslavyada tam bir vahdet 
husule getirmek ve iç siya
sayı sarsılmaz bir bale koy· 
mak için yeni projeler ha· 
zırlamaktadır. Yeni kabine
ye, bOUla partiler yardım· 
cıdır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

• Bahkesir'e giden lzmir hal· 
kevi musiki kolu orada ilk 
konserini vermiş ve çok al
kışlanmıştır. 

ispanya bir hafta· 
danberi adeta 

Lord Eden'in Avanı kamarasında vereceği izahat me· 
rakla bekleniyor. (Deyli Telgraf) ın bir makalesi 

yanıyor 

lıtanbul, 30 (Özel) - Iı· 
panya'nın her tarafında ya• 
kıcı ııcaklar bat göıtermiı· 
tir. Madrit'te her gün 
sıcaktan yüzlerce kiıi bayı· 
lıyor. Hararet, bir haftadan· 
beri gölgede 38 den aşağıya 
düşmemektedir. 

Londra - gazeteler; Lord 
Eden'in Pariı ve Roma se· 
yahatından dönütü müaase· 
betile uzun makaleler yazı~ 
yorlar. (Taymis), yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"ltalyanın Habeıistan üze· 
rindeki emelleri tamamen 
anlaşılmışbr. Bundan sonra 
bu meı' ele etrafında bizim 
fikir yürütmemiz ve barııın 
muhafazası için uğraşmamız 
beyhudedir. 

"Deyli telgraf, gazetesi,.· 
de ltalya ile Habeıistan ara· 
s1Ddaki durumdan bahsile 
ıunlar1 yazıyor: 

" M. Mussolini'nin söylev· 
lerinin, istihdaf ettikleri ya· 
kın maksat ne olursa olıun 
herhalde, M. Baldvin'in Cu· 
martesi günü bahseylediği 
Etbopia (Habeşistan) mes'· 
elesine müteallik endişeyi 
izale düşüncesile, söylenmif 
oldukları tahmin edilemez. 
Bir zamanlar, ltalya hudut 
hadiselerinin hakeme tevdi 
edilmesine rıza göıtermit 
olduğundan, bu mes'ele et· 
rafında yapılacak her hanıi 
bir beyaaaba ıaa fikriaia 

M. Mussolini 
ıulh dilşüncesi olacmğ1Dı kes· 
tirmek kadar tabii birşey 

olamazdı. 
ltalya'aıa ıarkt Afrika'dı 

askeri kuvvetlerini arbr· 
makta devam edeceği bek· 
leniyordu. Zaten bu hakkı 
ltalya kendisi için mahfuz 
bulunduruyordu - fakat her 
halde buna mukabil teca· 
vüzkir harp laflarının da 
artık arkası kesileceği umu· 
luyordu. M. Mussolini, ltal· 
yan milletinin eski ve yeni 
hesaplarını tasfiye ede· 
ceğini, bildirirken hudut· 
larımız başındaki söz-
lere ve düşüncelere 
bakmıyacağız, demiş ve 
ltalya'oın, kendi menfaatle· 
rini müdafaada, bakimi mut
lak bulunduğunu söylemiştir. 
Diğer taraftan, Sardunyada 
vermiş olduğu söylevde yal· 

Ualkevi 
Musiki kolumuz 

Balıkesir' de 
Balıkesir, 30 (A.A) - iz. 

mir halkevi musiki kolu 
bugün yirmi kitilik bir grup 
halinde ıebrimize gelmiıler 
ve ilk konserlerini akıam 
halkevi salonlarında vermiı· 
lerdir. Konser büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıı; sa· 
natkirlar çok alkıılan· 
mıılardır. 

Prens 
Piyemonte 1'arauto 
limuoıoda donanmayı 

tettiş etmiş 
lstanbul 30 (Özel) - ltalya 

Veliahta Piyemonte, Taranto 
nutuk söyliyor limanına gitmiş ve ltalyan 
nız · cfkirı umumiyeyi istih· donanmasını teftit eylemiı· 
faf eden sözlere tesadüf tir. Veliaht, donanma süva
olunmuyor. Burada, her ne rilerile uzun müddet konuı· 

- Devamı diSrdiJncil sahi/adcı-1 muıtur. 
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G--_· Şehir ~ haberleri J 
Kızılay haftası bitti 

Atatürk heykeline 
bir c;elenk kondu 

Don Cumııriye meydanında tören 
yapıldı. Karşıyakadaki gardenparti 

Kızılay haftası dün bitmiş· mitler, hiçbir vatandaşın bu 
tir. Bu münasebetle dün Kı· şefkat kurumumuzu unut· 
zılay gençlik dernekleri üye· mamalara lüzumunu anlat· 
leri Cumuriyet meydanında mışlardır . 
toplanarak büyük tezahürat Konferansları müteakip 
yapmışlar ve Atatürk hey· genç üyeler baıta askeri mu· 
keline bir çelenk koymuşlar· zika olduğu halde tezahürat 
dır. Törende aıkeri bando da yaparak hükümet önüne ka
bulunmuı ve istiklal marşını dar yürümüşler ve Kızılay 
çalmıştır. Bundan sonra kız cemiyeti binaıı önilode da
liıesi talebesinden bayan Ve· ğılmışlardır . 
cHıe, Erkek lisesinden bir Diln Burnova ve Karııya· 
talebe ve erkek öğretmen kada da büyük tezahürat 
okulundan bir talebe birer yapılmıı, akıam Karııyaka 
ıöylev söylemişlerdir. iskele gazinosunda bir gar· 

Kiiltür müfettiıi bay Asım denparti verilmiı ve geç 
Kültür ile bay Halit Tevfik vakte kadar eğlenilmiıtir. 
gençlere birer konferans Hafta içinde; binlerce yurd· 
vermiıler ve Kızılay cemiye· daş, Kızılay cemiyetine iiye 
tinin yardımlarından bahset· yazılmıştır . 

~~~~~----~··~-.... -----~~~~-
"filkilik caddesindeki cinayet 

Muzaffer, balıkc;ı 
Nuri'yi yaraladı 

~~----.. ·----~~-
Nuri 'n in hayatı tehlikededir. ifade ahnama· 

dığından vak'anın sebebi anlaşılamadı 
Dün öğleden sonra ıaat sırada Muzaffer üzerinde ta· 

14,45 raddelerinde Tilkilik ııdığı büyük balıkçı bıçağını 
caddesinde bir cinayet ol· Nurinin karnına saplamıı ve 
muş ve bir balıkçı ağır su· ağır surette yaralamıttır. Mu· 
rette yaralaamııtır. Yaptığı· zaffer vakayı miiteakip kaç
maz tahkikata göre, vak'a mak istemişse de derhal za 
ıöyle olmuştur: bıta memurları tarafından 

Tilkilik caddesinden geç- yakalanmıı ve yaralı Nuri 
mekte olan balıkçı Giritli memleket hastahane.ine kal· 
Şevki olğu Muzaffer, balık· dırılmııtır. 
çılık yapan Giritli Adem Nuriain hayatı tehlikede
oğlu Nurinin karşıdan gel· dir. Yarası çok ağır oldu
mekte olduğunu görmliı ve ğundan ifade verememiı ' ve 
yanına giderek kısa bir müd- vakanın sebebi de anlaııla
det konuıtuktan sonra kav· mamııtır. Zabıta tahkikata 
ga etmeğe başlamııtır. Bu devam etmektedir. ............... 

Bugün 
Deniz bayramı var 
Kaputaj, kanununun tat· 

bikine baılanıhşının onuncu 
yıldönilmü münasebetile bu 
gün bilyük deniz şenlikleri 
yapılacaktır. Denizciler s.a-
bableyin saat 9.30 da Cüm· 
huriyet meydanında topla· 
nacaklar ve Atatürk heyke· 
line bir çelenk koyarak te· 
zahürat yapacaklardır. Öğ-
leden sonra saat 13 te Kar
ııyaka 'da şarpi, kayık ve 
futa yarışları yapılacak; Yüz· 
me müsabakaları olacaktır. 
Yarışlar Çankaya vapurun· 
dan takib edilecektir. 
Akşam, körfez idaresinin 

Çankaya vapuru ile deniz· 
ciler geç vakite kadar kör· 
fezde dolaşacaklar ve de
nizde bir fener alayı tertib 
edilecektir. 

Bu akşam deniz sporları 
yurdunda da bir gardenparti 
verileçektir . 

lstanbul, Mersin, Antalya, 
Ayvalık limanlarile Karade
aizdeki sahil memleketleri· 
mizde bu akşam şenlik ya· 
pılacaktır. 

Aydın hattının 
TesftelUlm muamelesi 

hugno haşlıyor 
Aydın demiryolunun tesel· 

lüm muamelesine bugilnden 
itibaren baılanacaktır. Bu 
hatta işliyen ıümendüferler 

bugilnden itibaren devlet 
hesabına işlemeğe başlıya· 

caktır. Tesellüm, .kurulu baı· 
kanlığına atanan Haydarpaşa 
liman baı espektörll buglln 
şehrimize gelecektir. Aydın 
hattı, yeni kurulacak ( seki· 
zinci iıletme müfettişliği ) 
tarafından idare edilecektir. 

Kibrit f iatları 
Kibrit fiatları on para daha 

indirilmiıtir. Dünden itibaren 
her yerde kibritin bOyük 
kutuları 50 para, k&çiik ku· 
tuları da bir kurup satıl
mağa baılanmııtır. Piyasa 
daki çürük kibritlerin hepıi 
inhisar idaresince toplattı
rılmııtır. Bu kibritler 932 
senesinin son Uç ayında ya· 
pılan kibritlerdi ve yakarken 
derhal kırılıyordu. 

Esrar 
Tecimeri 
Yakalandı 

Sineklide oturan kasap 
Osmanın Esrar tecimerliği 
yapbğı, bundan bir kaç giln 
evvel zabıtaca haber alın· 
mıı ve takibine başlanmııtır. 
Dün saat 13 te Osmanın evi 
zabıta memurları tarafından 
ani olarak ba11lmış ve evde 
araıtırma yapılmıştır. 

Taharriyat neticesinde Oı· 
manın ekseri yanında taşıdı· 
iı tiıli bir bastonun içinde 
ve bahçedeki çardağın altı
na gömülli kiiıda sarılmıı 
71 parça çıbık Esrar bulun· 
muştur. Esrar tecimeri Os· 
man zabıtaca derhal yaka· 
lanmış ve adliyeye verilmiı-
tir. 

Yamanlar 
Suyu hugftn evlere 

veriliyor 
Yamanlar suyunun evlere 

verilmesine bugünden itiba
ren baılanacaktır. Saatlan 
takılı bulunan ve taahbüt-
name!eri imza etmiı olan 
aboneler, yarından itibaren 
çeşmelerinde Yamanlar suyu 
bulacaklardır. Suyun bugün 
kat'i olarak akıtılacağını 
haber alan bir çok Karıı· 
yaka'hlar, belediyeye müra· 
caat ederek branşman yap· 
tırılmasını istemiılerdir. 

, ,, 
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Saraydak~ nedimelerden biri, kraliçenin kadınlar Ş& 
valyesi ile doşob kalkmasını bir ıorlo çekemiyordtJ 
iri yarı bir Şövalye ba· 

iırdı: 
- Buna aık politikası 

derler. Naııl ağız bu yahu, 
ne ifade?. Açıkca söyle-
sen e!. 

Kadınlar Şövalyesi güle· 
rek devam etti:: 

- Bana geldiği akıam, 
çehresi bem·beyazdı. Onda 

öztftrkçe: 

Her gttn 
Beş kelime yazıyoruz 

-39-
1 - Hitab etmek - Aylamak 

Hitap • Ayta 
Hatip • Aytaç 
Örnekler: 
1 • Giizel bir Ayta, sı • 
raıında, bir orduluk iı 

ıörür. 
2 • Bir ıözmenle birAy-
tacı çoğun bir·bdirinne 
Ayırd etmiyoruz. 

2 • Muhatap • Aytıç 
Örnek: Bu meı' elede siz 
benim Aytıcım olamaz· 
sınız. 

3 • Menfaatperest • A!ığ· 

cıl 
Ötnek: Memleket işle· 
rinde Aııicıl olmayınız; 
özgeçi (feragat) gösteri· 
DİZ. 

4 • Hissi kablelvuku • Ön· 
sezi 
Örnek: Bu felaketi, bir 
Önsezi ile, çoktan bek· 
liyordum 

5 • Facia - Acın 
Örnek: YugosJavyaPl'ar· 
ıilya Acınını unutamaz 

NOT: G.;;te~ize ~gönde
rilecek yazdarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl· 
mamasını rica ederiz. 

bir intikam arzusu ile be· 
raber, zedelenmit bir kalbin 
ağr111 ve yorgunluğu vardı . . 
Sanıyorum ki, Liliz, kendi 
kendi kendine çok milca· 
cadele geçirmiı. Kraliçeyi 
tiddetle kıskanıyordu. Her· 
kese karşı gözünü yummuı, 
kulağını . tıkamıştı. Fakat 
kraliçeye gelince, artık ta· 
hammnl edememiıti.. Çünkü 
o bu itin bütün safahatını 
biliyordu.. Kraliçenin beni 
çağırdıiJnı ve hususi k&t· 
kiine aldıjını biliyordu. 

Netekim içeriye girer gir· 
mez ben kendisine; 

- Lüiz, Llliz, ne iyi et· 
tin de geldin! 

Deyince yüzüme baktı, 
gözlerinin içindeki iztirabını 
gizlemeğe çalıııyordu. Ayak· 
ta durdu: 

- Evet çok iyi ettim ·de
di- çUnkü artık her ıeyin 
zamanı gelmiştir. Her ıeyi 
sana feda eden bir kadınım. 
Fakat bu giln bir şeyimi ge
ri almağa geldim .• 

Şaıırmıştım. Gülecek yer· 
de sırıtıyordum: 

- Ne almağa geldin Lü· 
iz • diye sordum • bir ıey 
mi unuttun? 

- Evet, gururumu unut· 
muıtum, onu almağa geldim! 

- işte arkadaılar; hiçbir 
kadın bende kuvvetli bir 
kasırga tesiri yapmamııken, 
ben, o 2ündenberi Lüizi de
liceıine sevmeğe baıladım. 
Ve eğer, bir hadise olmasa 
idi, derhal onunla evlene
cektim. 

Hiç bir kadın, benim kar· 
ıımda bu kadar mağrur, bu 
kadar yüksek durmamııtı. 
Ellerini tutmak istedim. Bir 
adım geri çekildi. 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi 
bahetinden: 

serta· 

- Lüiz - dedim • aed•' 
böyle yapıyorsun! t• 
Acı acı güldü. Hak•'' .. 

gelmemiıti. isyan etaı•~ 
hazırlanıyordu. Göz ya~ 
kıtmağa gelmediği de _, .. 
idi. Sadece, arkadıtılP'"'" 
mertce, bütün rabıtaları ıır 
parmak istiyordu. ; 

- Dostum·dedim-bu bit 
ıam size veda etmek 'fe • r ;ç,·11ısıı daha beni görmemek ıa1 fJ 
aramamaklığıoızı söyle~ 
için geldim. Çünkü buD . 
sonra benim kalbimin k•~ 
sına dıvarlar örülmüştDr ol' 
siz benim için bir yoksUll,,. 

Hakimine söyliyordu dl' 
kadaşlar!. Sevilecek k• dl' 
da bunlardır iıte!. 1'a fi 

dediğin biraz 2ururlu 
yüksek olmalıdır.. ır. ,ı· 

- Y a11a kadınlar Şvf • 
yesi, ruhiyatçı gibi koaof" 
yorsun! .,.,ı. 

- Atkın ruhiyatı 
Her neyse dayanamadılll~•· 

- Lüiz·dedim·b6tün ., 
ziyi biranda gömmek i~ 
vicdanın titremiyor mu? il'' 

- Titremiyor -dedi· ç tıt· 
kü tahammülü kalmaaı•ftifl 
Üç senedenberi hiyao•ı-· 
görüyorum, işitiyorum.. a-
man zaman beni ihmal ' . 
tiğin bile oldu, hiç se• J 
karmadan mütemadiyen ~ 
Jedim. Senin fırtınab ruı;_. 
da sakin bir aydınlık, ,,,. 
de bir hava doğacını 

dım, hep boşa çıktı. ...,di· 
- Peki • dedim .. 11 pı· 

ye kadar sustun, k11k•11 ~· 
ğını göstermedin. Bu ddill1 
lık ta neye beni affetaıe""' 

- Çünkü.. Çünkü.. 11, 

liçeyi kıskanıyorum, 0
ç11· 

kartı duyduğum kıık•ll •' 
ğın dereceıin;, hiçbir .ı•:,. 
hiçbir gün içimde biııet 
mittim. 

- Sebebi: 
- Arkası 

Gdndelik siyasal gaıe~e ok"" 
Sahibi: Haydar RüŞÔU 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telef on: 2776 ,1_ı,ci . ... 

Adres : lzmır 

Beyler sokajı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı ayblı 

ilan şartlat~ 
Resmi ilinlar i.çio ~~ 
Maarif cemiyeb , 

bllrosuna müracaat 
melidir. . dit'' 

Hususi ilinlaı : 1 
r 

hanede kararlafl1~0J, 
Baıddıjı yer : ANA 
matbaası 
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Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası Tl:.J R. K iY E 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

llR/ ~~T 81 Limitet vapur "ORESTES" vapuru 26 haziranda gelip yükünü boşalt· 
acentaSI taktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük ala~aktır. 

" UL YSSES " vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An· 
Cendeli Han. Birinci kor· vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için ...... BANJ,ASI don. Tel. 2443 yük alacaktır. , . { The Ellerman Linea Ltd. "ORESTES " vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
.. THURSO ,, vapuru 25 Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlara için 

haziranda Hull, Anvera ve yük alacaktır. . 
Londradan gelip tahliyede SVENSKA ORIENT LINIEN 
bulunacak ve ayni zamanda " ROLAND,, motörü 25 haziranda Hamburg, Copenhage, 
Londra ve Hull için yük Dantzıg, Gdynia, GiSteburg, Oılo ve lskandinavya liman· 
alacaktır. farına hareket edecektir. 

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

Not: Vurut tarihleri ve SERViCE MARITIM ROUMAIN 
vapurların isimleri üzerine f Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam se er 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. " PELEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

• Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

Kitaplarınıza Gftzel Bir NATIONAL NAVIGA TION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 
"RINOS" vapuru 18 haziranda lzmirden doiru Nevyork 

Bir Albdm, Ve sair için yük alacaktır. 
Cilt l~leri Yapbr· Yolcu ve yük kabul eder. 

mak lıteneniz : Hamiı: lllndaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

• YENı KAV AFLAR * Acente mes'uliyet kabul etmez. \ 
Çarşı$ında 34 Numarada Fazla tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

. . Ali Rıza . . ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi 7• olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Mücellithanesine uğrayınız. 

Öksftrenler! Mut-

-DAoA 
laka (Okamentol) 

3ksftrftk şekerle· ~ 
rini tecrftbe edi ---t 

~ 
etS 

Taze temiz ucuz 
ilaç 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 
BiRiKTiREN Hamdi Nüzhet :Q 

niz .. 

~ 'QA~T~~ObQ 
~lllHllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~- N. V. ~ 

> 
Sıhhat Eczanesi 

= 
~ ~ 1 Meşlhluır : vv. F. u. 
1 Strerihisar ve Kara koç ılıcala ı ~ Der Zee 

Van Başturak No: 37 

§ - & Co. 1 llAÇOLDD• -
~ !1111111111111111111~1111111111111111!1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 ~ 
~ ~lzmır yun mensucatı~ l 1t~'llıhldarı ve tabii güzelliği ile meıhur Seferihisarın 

~ l&rk koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmııtır. 
~ ltQıi ve ecnebi memleketlerince tamnmış ve bilhassa 
~ lıtif:d ve havaliıi halk1nın senelerden beri tecrübe ve 
~ S~I\ tlerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR
~ lif, Ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine 
1 l~eren banyolar olduğu sabit olmuıtur. 
~ fe11 •ca sularında mevcut kimyevi maddelerin 1 lıy:l bir tahlilden sonra elde edilen neticeyi aşa· ~ 
~ Nt11a Yatıyoruz : ~ 1 ~ilenin kimyevi terkibi ES 
- Cı Birlitrede = 1 Gı ~· 2,170 Gram Kılor ıodyom 
~ Gı M 0,300 ,, Kıloruptazyom 1 Cı Gg 0,100 ,, Kılorumağoezyom 
I 

4 
a O, 150 " Kılorukalsyon 

S O G 1 2 3 • 0,200 11 Kibritiyetikalsyon 

ılica · 3 
1 A Gı. O Ga 1 300 Bicarbanot dö şo 1 , ' " 

1 SOM-I 8r Na g 0,250 " Kibritiyetimağnezyom 
0,055 " Biromür sodyom 

1 4,525 bir litrede bulunan maddeler 
1 ~'ti yekunu 1 tG.ttn 11

' i bakkaliye mevcud olub teşrif edecekl~rin h~r 
1 ~1tlir y ı{ecek ve içecekleri taze olarak temın edıl
~ "tbıııd ARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu 

s ... 1 
8 her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 

"'er'h· \ ~l11a,1r 1 ••ardan da her zaman otomobiller bulundu-
" ""ni tadır. 
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lstanliul ve 'frakya 
~:iter Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 
ı.trnıayesi 3,000,000'fnrk lirası 

'"bul B h a çe kapı d5rdilncü Vakıf han 30 - 40 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
" VVINFRID " vapuru 8 

temmuzda bekleniyor, 11 
temmuza kadar Anvers, Ro· 
ter dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacakbr. 

vePOrjen ~ahapıo: ~Türk Anonim şirketii 
en O.stnn bir mftı· ~ ~ Bu mO.essese, iki yftz bin lira ser~aye ile ~ 
bil ~ekeri olduğu >b.[ =: teşekkdl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·~ 
Kuvvetli_ mtlehil ~ = fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait § 

"DROMORE ,, vapuru 14 
temmuzda bekleniyor, An-
vers ve Liverpoldae yük çı· 
kardıktan ıonra Burgas, nu unutmayınız. • ~ lzmirdt Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın § 

"'istiyenler Şahap ~-~ almıştır. fabrika bfttftn teşkilat ve tesisat ve mfls· ~ V arna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

Sıhhat sftrgdn ~ s tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· := · eo s rihinden itibaren yeni şirket tarafından iştetit- := 
TUNA HATTI 

haplarını Maruf (fJ = mektedir. Hq nevi yO.n iplikleri, kuma~, batta- -
ecza depolarından - M ı -

"DUNA" vapuru 4 Tem· ~ niye ve çorap imal edilecektir. amu Atın emsa- =-
ve eczanelerden muzda bekleniyor, Budapeşte, =: line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 

Bratı.slava ve Vı'yana ı'çı·n arasınlar. - 1 p al l b d ki O d'b k -, .. _____ ••---•• = Bu mamu At eştem cı ar aşın a es roz ı a _ 
yük alcaktır. ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ 

Geliı tarihleri ve vapur· S t J k p· 
ların isimleri üzerine meı'u· a 1 1 . ıyano = rika içinde yapılmaktadır. ~ 
liyet kabul edilmez. Alman marka her şeyi = Posta kutusu: 127 ES 

Birinci Kordon, telefon sağlam kuyruklu bir pi· _ Telgraf adresi: lzmir:·=Alaancak ~ 
No. 2007 - 2008 yano ehven fiatla sabhk- = Telefon oumarası 2432 ve 3564 S 
~atı ı 1 k m 01 ör tır. mı11111111111111111111111111111111• 1111111111nııııııııııııııuıııınıuıı1111111111111111111ııııu• 

Almak arzu edenler her s B k 
12 beygir kuvetindc (Dizel) 1 gün ıabahdan akıama ka- UM mer an ---

markalı az kullanılo:ııı ~ir dar ULOSAL BiRLiK 
motör satılıktır. Talıplerın ı .. d h . .. 
idarehanemize müracaatları 1 gazetesı 1 •1.rd~ 1anesıne mu· 
•
1

.. 
1 

caat etme ı 1r er. 
ı an o unur. 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rilsıem beyin fowgraj1ıanui, l:mirde en 
foı-0graf çekmekle şDhret bulan bir san'aı ocağıdır. 

müşkülpuenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

llamza Rüstem beyin, f-0ıogra1 rnalremui satan ma· 
gazası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine gDre 
her çeşit malları, f owgraı makinelerini bulundurmak"1· 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata kllfıdir. 

(İzmir • Ba,turak caddesi, Refik .. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
Izmir şubesinde bulursunuz 



1 Temmuz 93S (Olual Birlik) 

------------------- Kadın sır saklamaz! 

-
japonya, Çin'den sonra Sovyet Rusya ile de uğraşmak istiyor galiba! 

Rus kuvvetlerinin, Man<_;uri hudutla-

Nevyorkta çok ıne
rakli bir da va 

~~~--------~~-Mazisini kocasından saklıyan zeıı-

rındaıl <;ekilmesi istenilecekmiş gin kadın haksız çıktı 
Nevyorkun en yüksek ai· le ıeviıtiği halde blitilD boJ' 

lelerinden birine mensup yeni ları saklamıı ve kocl~ 
japonya'nın istiyeceği 

hudutlarına japon 
noktalar kabul edilmezse~ 

sevkedilecekmiş kuvvetleri 

Rus evlenmiı bir kadınla kocası hiçbir ıey açmamııbr. Jet 
arasında bir dava baılamıı- danlar sır ıaklamaı; der ' 
tır. Gazetelerin, isimlerini bu çok doğrudur. . •'~ 
vermek istemedikleri bu çif· Zira asılzade Amerık 

btanbul 30 (Özel) - Rengo ajansının verdiği son 

bir habere glJre, Japonya hnkO.meti Rusya'ya bir nota 

verecek. ve iki devlet arasında mevcut ihtilifların ber

taraf edilebilmesi için &fl8ğıdaki ftç noktanın derhal 

kabul edilmesini istiyecektir. 

Sibirya'ya çekilmesi, 2 - Buralardaki btıtftn istihkam 
ların hemen yıktırılması, 3 - i'\lançuride Komftnizm 
propagandası yapmaktan vaz geçmek . 

So,·yet Rusya'ya verilecek olan notada, bu O.ç mad· 

tin davası şudur: Bayan, evlendikten •0'~ 
Genç kız, uı.un müddet- kocasını kıskıvrak bail.~. 

tenberi sevdiği kocaıile ge· zehabına düşmüş ve Dl e* 
çen Mayıs ayında evlenmiı !anmadan evvel ıaylelll el' 
ve bal aylarını geçirmek llze- lizım iken sakladığı 111• • 
re karı koca, bir müddet ralarını, bal ayları ıe~ 
için ıeyahaıta çıkmışlardır. tında ifıa etmiıtir. Bu ~ 

denin reddi halinde Japonyanın Ru& hudutlarına as
ker sevk ederek istediklerini silllh kuvvetile elde ede· 

ı - Rus askerlerinin, Mançuri ve Mongolistandan ceği bildirilecektir. 

Italya. Habeşistan Pariste metioğ yapacaklar 

·B<ıl•ar:~s;:1~~~ed· _ Franız sosyalistleri 
kadar Ethopiadan sarahatle h • l 
bahis yoksa da, çok canh arı~ .. ısteyor ar 
ve manidar ifadeler vardır. ";' 

.. Sardunyada sulh ve harb 
için llzım olan madenler Komonistlerin de iştirak edecekleri 
vardır" demekle ve "bam b k • ..,_ d ) • k 
ticaretinin, bize kuracat•, üyO metıng e ne er ıstenece 
boyunduruğu karıııından baı lstanbul30 (Özel) -Fran· Fransa'da bu mitinğe bll· 
eğeceğimizi düıünenler, ken• ıız Sosyalistleri ile komllniıt yük bir önem verilmektedir. 
di kendilerini aldabyorlar,. partisi, bu ayın 14 üncü gtı· Hükamet miting günü için 
diye devam ederek, efkin nü Pariı'te bir mitinı yap• • t t' .b t 1 

· · · ·hf ft k. d • genıı er ı a a mış ve o 
umumıyeyı ıstı a a ı eva mağa hazırlanıyorlar. . • . .. 
mını gizlememektedir. ltal- Bu mitingle, barıııa mu· gün aıayııı ıhlal etmeğe 
yanın, menfaatlerini temsil bafazasa •dana Franıız hü- kalkııacakJarın, ıiddetle ce· 
ve müdafaada yegine bakim hOmetinden bazı isteklerde zalandarılacatını ıimdiden 
olduğu iddiası, hadiıatın is~ bulunacaklardır. lizımgelenlere bildirmiıtir. 
bat etmiı olduğu tek mese 
le değildir. Antboay Eden, 
daha önceleri, 1906 muahe· 
desine iıaret etmiıti. 

Bu muabedeye tevfikan 
Etbopiaya dair bütiln meı' -
elelerde, Büyük Britanya, 
Franıa ve ltalya, birlikte 
milıavere edecekler ve bir
birlerinin bakımlarından ha· 
berdar olacaklardı. Her ne 
ise, böyle bir anlaşma. mev
cut olmaH bile, Ethopıa bu· 
dutları iizerinde büyük men· 
f aatleri bulunan Büyük Bri· 
tan ya ve F ranıa Afrikanın 
bu kıımında ıulh ve ıiik6-
aun ihlll edilmemesi yolunda 
deria allka duyacaklardır." 

Son gelen haberlere gö· 
re, Lord Eden Pariı ve Ro· 
ma seyahati hakkında avam 
kamara11nda vereceği izahat 
merakla bekleniyor. 

Dalgınlık! 
Yolcusunu teşyie ge
len bir zat vapurun 

içinde kaldı 
Dlln ıaat 16,30 da lima· 

nımızdan ldanbula mlltevec· 
ciben hareket eden vapur· 
culuk ıoıyeteıinin Sakarya 
vapuru, mendrekten çıkıp 
kaleye doğru ilerlerken bir
denbire durmuş ve düdOk 
çalmağa başlamııtır. 

Bu ıırada vapurun torniı
tan ederek mlltemadiyen 
düdük çaldığını gören kör· 
fez idaresi remörkör kapta· 
nı derhal vapura koşmuıtur. 

Vapurun durmasına ıebep, 
yolcusunu teıyie gelen biri· 
ıinin vapur hareket ettiği 
halde farkına varmadan ka· 
marada kalmasından ileri 
ıelmiıtir. Bu adam relen 
remörkörle vapurdan çıktık
tan ıonra Sakarya yoluna 
devam etmiıtir. 

Uşak -lzmir maçı 
beraberlikle bitti 
Her iki taraf ta birer ~ol lattılar. 

ikinci devre golsüz geçti .. 
Evvelki giln ıehrimize ge· 
len Uıak muhteliti, diln Al· 
sancak ıaba11nda lzmir muh • 
teliti ile karıılaıtı ve maç 
1·1 beratierlikle bitti. 

Takımlar ıabaya çıktakla· 
rı vakit lımir muhteliti ıu 
ıekilde idi: Mahmud, Cemil 
Ali, Şnkrn, Hakkı, Adil, 
Reıad, Said Fuad, lımaiJ, 
Hamdi. Miıafir takımda da 
Nazmi oynıyordu. 

lzmiria hücumu ile baıhyan 
oyunun bu akını derhal mi· 
safir defanıında kırıldı. S 
nci dakikada Adnanın yan· 
lış bir geri pası az kalııa 
boı kaleye giriyordu. Fakat 
top avutla neticelendi. Oyun 
bu suretle her iki · tarafın 
mukabil bücumlarile ve be· 
rabere bir vaziyette devam 
ediyorken Nazminia 10 nucu 
dakikada ınzel bir ketiti 
ıörlUdll. Bir aralık miaafirler 
kalemizi karııbrdılar. Fakat 
ınt atamamaları yllzüaden 
bundan iıtitade edemediler. 
Uşaklı ıençler cidden canla 
oynıyorlar ve bu temaı için 
iyi çahıtıklarını iıbat ediyor· 
lardı. 

18 inci dakikada bizimki· 
lerin Hidan inkitaf eden 
bir bncumda Sait ilk fıraa· 
bmızı topu avuta atmakla 
kaçardı. Üç dakika ıon· 
ra ıol içleri Melih ı11zel bir 
hllcumdan ıonra miaafirle· 
ria ilk ıolilall yaparak oyu· 

daki mOvazeneyi bozdu. 
Bu gol lzmir'in sportmen 

balkı tarafından uzun boy· 
lu alkıılandı. Sonra bizimki· 
lerin iyi çahımağa baıladık· 
ları ıörilldll. Ba deYrenin 
otuzuncu dakikaıına kadar 
Ba11i ve Ali lımaille Adna· 
nın yerlerini aldılar. Oyun· 
daki heyecan gittikçe iler· 
liyor ve iyi bir oyun ıeyret· 

mek fırsatını bulan halk her 
iki tarafı candan ve ayni 
ıekilde alkıılıyor. Hatta mi· 
ıafirperverlik vazifesile U • 
ıakh gençlerin her iyi hare· 
keti takdir ederek kendile
rinini teşçi ediyordu. 

Bu ıarada hakem topun 
ıai bekin eline deidiğinden 
dolayı misafirler aleyhine 
penaltı verdi. Fakat Cemil 
topu direte çarptırdığı için 
bu fır1atta kaçtı. 
Vakit ilerledikçe devrenin 

bu ıekilde biteceii zannedi
liyordu. Fakat bizimkiler 
ıayrete reldiler ve Fuad'ın 
kale yakınında bir iki ça· 
lımdan ıonra yaptığı beraber-

lik ıolü ile devreyi 1·1 
bitirdiler: 

ikinci devre daha heye· 
canlı geçmiıse de her iki 
tarafta gol çıkarammıı ve 
maç beraberlikle bitmiıtir. 
Dün yapılan balkevi fina· 
linde Eşrefpaıa·Bornova ta· 
kımlan berabere kalmıflardir. 

Anlaşma 

MOddeti uzatıldı 
Pariı, 30 (A.A) - Müd· 

deli bugün bitmiş olan 
Türk • Fran11z tecim modüı 
vivendisinin 13 Ağustosa 
kadar uıablmaıı hakkında 
her iki taraf anlaımıştı. 

Hayret 

Amerika'da evlenen her rum karıııında Aaıerik' . 
kız, niıanlanmadan evvel genç, biç tereddüt etlll~ 
bütiin mazisini müstakbel - Artık bana eş 01•1111 

kocasına olduğu gibi biki· sın. dl 
ye etmek mecburiyetindedir. Demiı ve Nevyork'• ~ 
Mazisini nişanbsından saklı- ner dönmez mabkelll' 
yan bir kız, Amerika sos· müracaat ederek karı••11~ 
yeteai için daima merdud- ayrılmak iıtemiıtir. Ne''; 
dur. hukuk mahkemesi, bD ,, 

Mevzuu babıolan ve ismi vada erkeği haklı görlll~ 
saklanan kız ise, memleke· bu zengin ve taze flı 
tinin bu adete ehemmiyet derhal ayırmııbr. Bu d~ 
vermemiı ve kocuile niılan· Nevyork'ta bllyük bir 111 

madan evvel birçok gençler· uyandırmııtır. --·-lngilizlerin yeni 
bir icadı daha 

Zeytin yağ• 1 Deniz 
ihracatımız ve dış pi-,Banyolarına ınu•Ye:' 

yasalardaki tiatlar olmadan girmeyio•• Londra - lngiltere erki
nıharbiyesi, yeni icatlar et· 
rafında tetkikat yapmakta 
devam ediyor. 

T elıizle idare edilen ve 
tecrübeleri muvaffakıyetle 

yapılan pilotsuz tayyareler· 
den baıka, lngilizlerin icat 
ettikleri ıun 'i bulutlar ve bu 
bulutlar araaında tersim eyle· 
dikleri muhtelif resimler dik
kate ıayandır. 

Haber verildiğine göre, 
lngiliz'lerin bu icadı· çok 
6nemlidir. Zira barb eına• 
sında bu icad ıaye1inde 

düıman tayyareleri yanlıı ve 
sun'i hedeflere aevkedilebil· 
mekte ve bu ıuretle müdafaa 

durumunda kalan tarafın çak· 
ları, mutaarnz filoların etra
fını kolayca çevirebilmek· 
tedir. 

Sun'i bulutların ikinci tec· 
rübesi, bu hafta nibayetle· 
rinde yapılacaktır. Evvelki 
denemelerde, yapılan ıun'i 
bulutlar arasında fabrika ba
caları ile kiliseleri ve bütün 
btlyllk binaları milkemmelen 
görülen ıehirler teraim edil
miı ve bunların ıun'i olduiu 
fark edilmeksizin tayyareci· 
ler tarafından bombardıman 
edilmittir. Denemelerde bu· 

Zeytin yağı ihracatımızın Yaz mevıiminia orta~ 
tam bir inkiıaf alabilmesi bulunuyoruz. Bu mllad• 
için ilgili makamlarca gayret le-denize girmek i~tf~ 
edilmektedir. Bu yıl, zeytin adeta zaruret balindedı,_, 
yaiı ihracatı geçen senenin· torların naııbatlarıoı ~ 

mek, her zaman faid 
kine göre ıevinç verecek ~ 
derecele deiildir. Bunun se- Denizin, muhtelif ba ~ 
bebi, dıı piyaaalarda müs- lara tifa verdiii bakk'k'" 
tehliklere bizden ucuz mal ıöylenen 16zfer, bir bı •_., 
utan nlkelerin, buralara tır. Şu kadar var ki, de~' 
fazla miktarda mal gönder· tok karnında ve terli ! .. la' 

meleridir. ıirmemek ve fazla cır 
Zeytinyaiı ihracatımızı ço· k mama lizımdır. Jıi' 

ialtmak iç~n dıı piyasalarda Avrupanın en meıbut ~, 
bize rakib olan ülkelerin biliye mlltehallııları, ... ~ 
zeytinyağı hareketlerini ta· d'kk•t 
kib etmek ve mahıulüm&zlln iımız noktalara 1 df"' 

mek ıartile· deniıİDı ~ 
maliyet fiatlarını ona g6re lere çok faideıi old.,... 
tanzim ettikten ıonra mute· 
dil fiatlar arz etmek gere· iddia ediyorlar. ~ 
k. Denizin yok ettiji ... 
ır. ) ,~ 

Acun 
lıklar araıında (Egıe .. • ,dl'' 
bildliimiz uyuz da '

1 il' 
Devamlı bir ıurette .~ j 

İfPdl 
Herşeyde ucuzluk mevsimde denize ı 1' 

ıuretile (Egzema) '' ~ 
hastalıklarına tutul ~ 
iyi olmalara imkinı, ''J'' 
yüzde 65 olarak teıbit 

arayor 
Öyl ~ bir zamandayız ki, her 

yerde ve her memlekette 
ucuz mal aramak kaygısı, 
ideta herkes için idet ol· 
muıtur. Hiç kuıku yok ki, 
bu kaygı, kazançların azal· 
ma•ından doğmuıtur. Atina . 
razetelerinde okuduğumuza 

miıtir. ~ 
Viyana Tıb akade il' 

son bir raporuna ,,,.ı ttı' 
mevsimde sıhhatlıfl ,il' 

• d• 
olanlar muayeneııı '-' 

lunan tayyarecilere bu icad-
ıöre Elen hllk6meti; bodu· 

dan haber verilmemiı ve 
bombardımanı mllteakip ken· rumlar altında iı gören muh· 

girebilirler. Biraz ı•yıf ,,ı. l' 
lar ve bilhassa pooolll. ~ 
f . h 1 ., ırtb• • ..-· o, cıger aıta ıgı •- 01"" 

telif un'atlar ve tecim ıa· 
dilerinin verdikleri raporlar· 
d h k 'k t •f d'l bipleri için farklı re.imler 

an sonra a ı a ı '" e ı • tarlıetmiı bulunuyor. Son za- ' 
miştir. lngiliz tayyarecileri manlarda Atina ve Pire ti
bu icad karı111nda miltehay• carethaneleri, bodrumlar al· 
yir kalmıılardır. Zira onlar 
denemeler eınaıında attık- tanda iı görenlerin ucuz mal 

1 b b l b k
.k. b. ıattıklarını ve btıytlk ticaret-

arı om a arın, a ı ı ır hanelerin, bu yilzden bodu· 
ıehir üzerine düştüiü kana- rumlardakilere rekabet ede-
atini beslemekte idiler. Hal· memek mevkiine düıtükle
buki ıun'i bulutlar arasında rini htlk6mete bildirmiıler 
gördOkleri ıehir, resimden ve aradaki ıtiınaiyetlerin 
baıka birıey değildi ,e at- ı kaldıralmaıını istemiılerdir. 
takları manevra bombalan da Elen bllkOmeti, bllytlk mil· 
bir ormana dlım&ıtl 1.. e11eıelerin bu mlracaatam 

talıklara tutulupta. iyi ~~ 
lar, kendilerini bar ~ 
doktora ıöıterlDecl•~ ;""'1 
banyoları alaı•lll'f' 
Bunla beraber, deoi•~ 
meden evvel bir do~ ~' 
muayenesinden ge!~' / 
ke~ için IOzumlud~ 
bakh görmüı ve b ~ _,. 

larda çalııanların, bO~~ 
e11e1elere rekab~et ,J r.. 
mek ve her iki t•' 
mllvazeneli bir ıekil 
ilen tetkikata 

.. 


