
balyanın şimdiye kadar do· 

Au Afrikasına 300 hin &Hker 

ile 800 harh tayyaresi gön· 

derdiği teshil edilmiştir. 
• • ••• . . . . 

• ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Fransız deniz bakan~, Paris· 
ten tayyare ileBrest limanına 
gelmiş \1e donunmanıo ma· 
oevralarını taliih için amiral 
gemisi ile denize açılmıştır. 
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ÖOeınJi bir anket l ~imdi de Çinliler arasında ihtilaf başladı 1 1'nrkiye ·Rusya 

:tınas~~etile Ingiliz harh genıil~ri, Kan- Rusyayagönderile-
tl ~kil nllıhamızda bu mes ı• h• d k k T ı ı • :~d::~:~~:.d:::::::~'. ton ımanını . ımaye e ece ce ür i genç erı 
lll 1111uıların temiz ve ucuz 

• ••tın k k" tltikl . .• amacını ta ıp 
er11u yaımııtık. 

~0~11 ~ale göre, bizim de en 
•ok~•kkat edeceğimiz bu iki 
Pala dır. Fetbiyede satılan 
~lla '?11tu veya tütünü müm· 
•t11a ~e ayni iıkeleden ihrac 
tiri e ' bu malı lzmire ge· 
lllatt te IDaliyet fiatanı artır· 
dır. •n çok daha elveritli-

8iıı el-.. lb kanaatımızca, Kuıa· 
'-k• •e Antalya iakelelerinin 
lll~:f•ndan, lzmir korkma· 
1'ai d r. Çünkü, lzmir iske· 
._,1~ en de ihraç edilecek 

lı '!aııı az değildir. 
itlik lllır ilinden güne ekono· 
F,k ••rlıtına kaybediyor . 
de1a •t bu önemli durumu ne· 
İtler" dolayı yalnız ihracat 
le b~be dayandırıyoruz? Böy
~ır lirllı. yanht aayıla • 
dtaka Bıı~e lzmir'in bu· 
~ ~U, muhtelif nokta· 
f-. •etıceıidir. Evveli nU· 

~ ~·~· Vak tile 400 bin 
1'8aka'aliyebilen lzmirin bu· 
in.: •. llilfuıu, 90 biadir.Sonra 
-.ıtt • '"lda •ılerinde a6ze çarpan 

ankin hükumeti, 
tedbirler almağa 

Kanton hakkında şiddetli 
karar vermiş bulunuyor 

lngiliz gemilerinin bu li-
mana gitmesi. Nankin hü· 

~kOmetiJ tarafındanJtKantona 
vukubulacak tazyiki ber~ ta· 
raf etmek içindirJ Söylendi· 
ğiue' göre, iki hlikümet ara
sındaki ibtilif daha fazla 
tiddet kesbederse, lngiltere 
donanma göndermek sureti· 
le Honk· Konk limanını hi
maye edecektir. 
lstanbul 2 (Özel) - Japon 

kıtaatının iıgal etmiı olduğu 

tehirlerde çok şiddetli ted· 
birler alınmıı ve Çinlilerden 
asayiıi iblil etmek istiyecek 
olanlar hakkında doğrudan 
doğruya ve muhakemesiz bir 
tekilde ölüm cezaları tatbik 
olunacağı bildirilmiıtir. Ja • 

-~---~Japon suııarilericvürüyü~ halinde .1 pon!aakerleri, tayin olunan 
İstanbul, 2 - ( Özel ) - ı Bir lngiliı torpitosile bir bölgeleri tamamen iıgal et· 

Honk • Konktan haber veri· denizalb gemisi, Honk· Konk ı mek için ıOr'atle ilerlemekn 
liyor: limanına vasıl olmuştur. tedir. 

Nankin hükumeti ile Kan- • .,. •• ..................... ______ _ 

ton hükumeti arasında ıid· Gemiler Brest limanından ayrıldı. 
detli bir ihtillf baı göster• 
mittir. Nankin hükumeti; 

Kantonda tevkif olunan ve 

(Şangay Şek) in ıahsi dostu 

Fransız Donanma
olan amiral (Kıyak) rn ser· sının Manevraları 

Gençlerimiz, mnkememel birer mQ
tahassıs yetişerek döneceklerdir. 

Baıbaknnımız, 

lstanbul 2 (Öıel} - Yeni 
fabrikalarımız için miitahaa· 
ııs yetiımek ilzere srelecek 
Ağustosta Rusya'ya gönde· 
rilecek Tilrk gençleri, Mos· 

kovada en büyük müesse

selerde staj sıörecekler ve 
az bir zaman zarfında fenni 
ve endOıtri bilgilerini art-

Ru.~ Ricali arasmda 

tırdıktan sonra memleketi
mize dönerek yeni fabrika
larımızın baıına geçecekler· 
dir. Sovyet ricali; Rusya'ya 
gidecek Türk talebelerinin 
mükemmel birer mütahaaaıs 
olarak yetiıtirilmeai hususun· 
da son derece itina gaıte· 
rilmesini lizım gelenlere bil
dirmişlerdir. 

~~~~~----.-..·-..----~~~~~ best bırakılması için Kanton 
limanını abluka etmeğe ka- • ~ • • Elen Kabinesinde 

'''d bidiıelerin de tesiri 
•e ~· 'Meıeli; ayni kalitede 
11a,1ı ~ttl ayni fabrikanın 
ı-aab~dan bir cinı cıya, Is· 
b'tk a baıka ve lzmirde 
'-re~ı lllınrük resmi vermek 
~ •tıi' . tıkıyor. Bunda ne 
bit ''Yet ve ne de baıka •ebe rar vermiıtir. 
n_,61 P •ardır. lstanbul ----------

Denız bakanı M. Pıyetrı,manevrala- --.-----
rı Amirai gemiı;inden t~kib ediyor Çaldarıs eski arka-ll11a,, 611nn kanaatı, lzmir Zabitlerimiz 

~"k itınnn kanaatına teta· 
tibı ~tıniyebilir. Fakat bu 
)6l6nd"aınelelerin çoğalması 
~6tilaa ien~ beı sene evvel 
telbiaa btıyaçlaranı lzmirden 
tetiıtı '

1
den civar viliyetler 

b er er· k '1la dG 11 Ço tanberi latan· 
() der 11ınn1 bulunuyorlar. 
~Ydıaa~:' k~, Denizliden ve 
lll,~ . il bıle çeıit mal al· 
~ir ••tiyen bir tuhafiyeci 

llla1a ·ı ' 
t•çerek 1 •turacı, lımirden 
~ lat ve ıııaaraf yaparak 
lıtedi;~~ula kadar gidiyor, 
._.,,,,,; •tbalit tfyaaını, yol t,, 

1 
•rına hesaba kattık· 

l OQr, d ı •t,,L a zıııire nisbetle 
t uuldao k 
ı'lbiaa ed ço daha ucuz 
•de ,k• tbiliyor. Bu mea'e· 
t'ai~ , 1~1 bedellerinin de 
~ ki ar ır. lzmirde mağa· 
"' '•lırı, bugünkü duru· 
~Yle t:•~aran yüksektir. 
~. bu cııııerlerimiz vardır 
lat Y6ıde .. 
ı '•b..ı n mııazalarını 

f ~'•cat' baldetmiılerdir. 
L11t'11l ttY•ıııız için birçok 
"''•tı lllaıraflar yapıldığı 
~ı-, ... · d~~~ ribi •ıikirdır. 
.~ - 1 

at edildi mi· bir ) .....,;.. ' 
b~!"•lı iıe~vel lzmirle it 
:~ f' byen birçok ya· "U ''lll•lılar, buraya mil· 
~:•r llaıderip tetkikat 
* ... ..._., •• b• faauli mıı· 

iyi neticeler aldılar 
lıtanbul - Viyana'da ya· 

pılan yüksek atlama yarıt· 

larında zabitlerimiz iyi neti· 

celer almıılardır. Teğmen 
Saim birinci gelmiıtir. 

raflar yüzünden iıe başla· 
madan dönüp gitmiılerdir. 
Şimdi yapılacak iı, yalınız 

lzmirde değil, bütün ihracat 
iskelelerimizde ihracat mal· 
larımııao fuzuli masraflarını 
kaldırmaktır . 

iki gün önce gazetemizde 
çıkan bir telgrafa göre, 
Bulgaristan; dıt piyasalarda 
daha fazla rekabet yapabil
mek için, 15 Temmuzdan 

itibaren baılamak üzere yeni 
bir yasa çıkarmıt ve ihracat 
mallarından ıimdiye kadar 
alınagelen bütün resimleri 
kaldırmağa karar vermiıtir. 
Yarın, Romanya, Yunanistan 
ve Yugoslavyanın da ayni 
suretle hareket etmiyecek· 
)erini kim temin edebilir? 

lzmirin özel durumuna ge· 
lince, ( Anadolu) arkadaıı
mına anketinden çok fay· 
dalı sonuçlar bekliyebilece· 
iimizi tekrarlıya biliriz. 

Kdmi Oral 

Fraası:: donanmasından bir grub 

lstanbul 2 ( Hususi ) - Üç filo sabaha karıı Brest· 
Paris'teo haber veriliyor: ten ıyrılmıı ve açık deniz 

Evvelki aün tayyare ile manevr.alarına baılamıştır. 

Brcat limanına gitmiı olan &'. Piyetri manevraları amiral 
deniz bakanı M. Piyetri, bir gemisi olan Provans zırhlı· 
motörbotla imiral gemisine sındao takip edecek ve iki 
geçmiı gece yapılan projek· gün sonra Paria'e avdet ede· 
tör manevralarını takib et· r . L, kabinede izahat vere· 
mittir. cektir . 

----~--... ·- ··~----·--------~-

Ekmek 
Narkı mes'elesi 
Ekmek narkının yükseltil· 

meai için farıncı\ar tarafın· 

dan birkaç defa Uraya yapı· 
lan müracaat, kurulun bugün 
öğleden sonra yapacağı top· 
lantıda tetkik olunacaktır. 

Ba müracaatın kabul cdeceii 

su olUDmımaktadar. 

1 n giliz 
Tebaalarına ve-

rilen maaş 
Ş~brimizdeki işsiz ve f •· 

kir İngiliz tebaalarına kon· 
soloıhanece verilmekte olan 
aylağın. bu aydan itibaren 
kesilmesi için Londra'dan 
emir verildiii haber alın· 
auıtır. 

daşJarınt toplıyor 
•• 

Kabinede esaslı değişiklikler var. 

Kral ve Kraliçelerin kemikleri 

Çaldaris, eski bakan arkadaşlarile bir arada 

lstanbul, 2 (Özel) - Ati- nin ilk teşekkülünde kabi
nadaa haber veriliyor: Elen neye giren bakanların en 

kabinesinde tadilat yapılma11 çoğu tekrar vazife alacak· 
emrivaki haline gelmiıtir. )ardır. 

Söylendiğine göre ıll bakanı Yunan parlamentosunun 
general Koadilis, ulusal eko· yarınki toplantısında Kral 
aomi bakanı Pezmazoğlu ve Kostantin. Kraliçe Olga ve 
iç itleri bakanı Ralisten Sofiyanın kemiklerinin Yu
baıka bütün bıkanlar deği· ı nanistana nakli hakkındı ka· 
tecek ve Çıldıriı kıbiaeıi· rar verilecektir. 
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Prens Dogalin bir söylevi Toton 

Eski muhariplere 
nafaka vardımı 

~ 

~~~.-.------~~-
Geçen yıl içinde eski muhriplerden 

46 hin kişiye iş bıılundu 
Prens Doğal Britich Le· 

gion (eski savaşçılar sosye· 
tesi) nin yıllık toplantısında 
verdiği söylevde sosyete 
üyelerinin Almanyaya seya· 
hati fikrini onamıı ve de· 
miıtir ki: 

"Geçen gün sosyetemizin 
baıkanı ile görüşürken ken· 
disi çok güzel bir noktayı 
iıaret etti. Bu da ıosyete· 
mızın üyelerinden seçme 
bir hey' etin Af manyaya bir 
ziyarette bulunması idi. Be· 
nim düıüocelerime göre de 
Almanlara doıtça bir el 
uzatmak için büyük ıavaı· 
ta onlara karıı çarpıı· 
mıı ve bugiln o diiıman· 
lıkların hepsini unutmuı 
olan biz eski savaşçalardan 
daha iyi bir karum olamaz., 

Bundan ıonra prens sosye· 
tenin geçen yıldan beri gös· 
terdiii terakkiye iıaret ede· 
rek dedi ki: 

" Hepinizin bildiği gibi üye· 
lerinizin sayısı artmıştır, her 
hangi bir kurumda üyelerin 
sayısının artması o kurumun 
Hflamhğına, güçlillüğüne ve 
uzun zaman yaııyacağına bir 
delildir. Eıki savaşçılar sos· 
yelesinin en önemli iılerin· 
den biri bizlerle ölçüldüğil 
zaman daha acıklı bir du· 
rumda olan arkada,larımıza 
İf bulmaktır. 933-934 yılınd.a 
46,000 arkadaıa iı bulun· 
muıtur ve bu yılın iJk altı 
ayı içinde iı bulma yardımı 
24800 sayııını bulmuttur. 
Londrada geçenlerde açmak 
bahtiyarhğını duyduğum it· 
ıizlere yardım haftası içinde 
it bulanlar bu sayıya dahil 
değildirler. 

arttırmağa ve bu ıuretle 
nafaka yardımlarımızı da 
çoğaltmağa muvaffak olaca· 
ğımızı ümid ederim. 

Bana gelince; bu yurdun 
iısizlerine ne ribi yardımda 
bulunacağımızı sizlere sordu· 
ğum zaman ıahksıma karıı 
gösterdiğiniz yardım ve be· 
raberlikten ötürü hepinize 
ayrı ayrı teşekkürlerimi su· 
narım. Sosyetemiz yurdun 
her yönünde it merkezleri 
açmııtır ve ıimale nazaran 
durumu daha iyi olan ce· 
nuptaki kollarımız müzayeka 
altındalh havalide bir çok 
kollar açmııtır. Bana kalırsa 
timalde ııkıntı içinde yaıı· 
yanlara yapabileceğimiz en 
ıyı yardım yolu budur." 
Prenı bundan sonra sosye· 
tenin ilerisinden ıöz açarak 
dedi ki: 

•·Zannedersem bu toplan· 
tıda rörfittüğünüz itlerden 
biri de budur. Böyle bilyük 
bir kurumun uzun zaman 
yaıaması Jizımdır. ~Bunun 
için aramıza daha genç ne· 
ıilden bir kısım ilavesi fik· 
rini büyllk bir istekle teyit 
ederim. 

Nihayet bizler fazla yaıa· 
dıiımız zaman bu iti onlara 
devredeceğiz. Onları bizler 
gibi vatana hizmet idealleri 
ve ülktileri ile yetiıtirirıek 
büyük bir it görmüı olaca· 
ğız. 

Buradan ayrılıp yerlerinize 
gittiğiniz zaman biitün kol· 
Jarımızdaki arkadaılarınıza 
en samimt dileklerimi bildir· 
menizi rica ederim. Londra· 
da reçirmiı olduğunuz üç 
günBn neı'e içinde geçmiı 
olma11nı temenni ederim." 

özUlrkçe: 

Her gün -
Beş kelime yazıyoruz 

-40-

Baıbakanımızdan ldığım 
maliimata göre, bu iıte ıon 
zamandaki gidit çok iyidir. 
Bir çok tanınmıı firmalar bi· 
zim lehimize hususi gayret· 
ler göstermektedirler. Bun· 
dan baıka "Gelincik gDnü" 
nün sonuçlar> da vardır. Şim· 1 
diye kadar gelip geçen 11 
birinci teırinlerin en fena 
rünü olmasına rağmen rene 
geçen yıldakine yakın so
nuçlar verdi. Sosyetemiz 
"relincik günü" nün önemi

• Mabmi • Korunuk 
Tahtı himayede olan • 
Koruncak 
Örnekler: 
1 • Kimsenin Korunuğu 
olmak istemem 
2 • Büyük Britanya Ko
runcaklarını sayar mııı· 
nız? 

ni daima hatırda tutmalı ve 
rayretlerini biç bir zaman 
azaltmamalıdır. "Birleıik hiz· 
met vakfı" nın yavaı yavaı 
sönmesile sosyetimizin meı' • 
uliyetleri de artmaktadır. Es-

ki savaıçılann yaılarının iler
lemesi yüzünden bizim yar· 
dımlarımız olan ihtiyaçları da 
glinden güne artmaktadır. 

Bu mUnaıebetle benim a· 
dımı taııyan nafaka yardımı 
mes'eleıine dokunacağım. 
Yapılan nafaka yardımlar1 
l, 750 kiıiyi, yani 43,000 In
giliz lirasını buluyor. 

Esasen yapabileceğimiz 
azami yardım ancak 1,900 
kiıiyedir. " Birleıik hizmet 
vakfı" nın tükenmekte ve 
kapanmakta olması ve her 
birimizin günden güne yaş· 
lanmakta olup sıhhatimizin 
de git-gide itinaya ihtiyaç 
g6ıterecek derecede bozul· 
me11 dolayııile sermayemizi 

2 • Mahzur • Çek inek 
Örnek: Bu iti yapmak· 
ta ne gibi Çekinekler 
görüyorsunuz? 

3 • Menıe • 1 • Çıkağ 
2 • Köken 
Örnekler: 
1 • Bu malın Çıkafı 
neresidir? 
2 • Bu aylenin Kökeni 
hakkında ne biliyo11u· 
nuz? 

4 • Musahhih • Düzeltiç 
Örnek: Bil' gazetede 
ağır ıoravlardan biri de 
Düzeltiçlerin üıtllndedir. 

5 • Havale • Gönderi 
Örnek: Bankanın 300 
liralık Gönderiıini aldı· 
DiZ mı? 

NOT: Gazetemize gCSnde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Oımanlıcaları kullanıl· 
mamıııaı rica ederiz. 

Balkanlarda da iyidir 
Bu yıl tütün mahsul6nün 

Balkanlarda da m ~ bzul ol· 
duğu, yapılan iıtatistiklerden 
anlatılıyor. Almanya'nın, Yu· 
nanistan ve Bulgaristan'dan 
külliyetli miktarda tütün ala· 
cağı ve şimdiden her iki 
memleketle temasa geldiği 
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ilgili müesseselerden anla
tılmııtır. 

• 
Boynk kilisenin papası; nedime Lüiz'in kalbİJ11 

Atina 
Para borsasında hara· 
retli muameleler oldu 

yıkamış, onu günahlarından 
Çünkü benim gurürum, ta kapıyı tuttum.. hk defa 

bir kraliçeden büyüktür. gözlerim yaprmııtı. ilk defa 

B k 1 ld bT kalbim sızlıyordu. ilk defa 
Atina esham ve tahvilat aş a arına a ırmıya 1 ır. · d D. ı d ' . sevıyor um . ın eme ı . 

borsasında ıon hafta içinde Fakat kraliçeye gehnce, ıu· Gözleri, bir mezar gibi bü· 
hararetli muameleler olmuı· samaz Şöval~e!. . . . tiin duygularını gömmüş, 
tur. Bazı sosyetelerin eshamı Cevabı begendınız mı ar· örtn vermiıti. Ve art•k ora· 
göze çarpacak derecede kadaşlar?. • da hiç bir hissin dirilmesi 
farklı fiatlarla satılmıştır. Yalvardım, yakardım. Hat· . k• k 1 tı 

ım anı a mamıı . 
Deniz işleri Ş6valyelerden biri bağırdı: 

Ingiltere Almanya
dan neler istiyor --Son baharda bir deniz konferansı 

daha toplanacakmış 
tereceği silr'at mes'eJesine 
ayrıca ehemmiyet verilmek
tedir. 

- Kısa kes, vallahi, yü· 
reğim acıdı.. Hay yezit ço· 
cuk hay! Koskoca adamları 
ağlatmak mı iıtiycrsun?. 

- Hayır, sordunuz da an· 
latıyorum. 

- Anlat. anlat, ben sana 

sus demedim ki.. Kısa kes 
dedim. Fakat ıen bildiğin, 
istediğin kadH uzat.. Tatlı 
tatlı dinliyoruz. Fakat nere· 
deyse Liiize hepimizi aıık 
edece kain .. 

Ve ıarap kadehini kaldır· 
dı: 

kurtarmıştı! 'I 
Akşam üzeri, btıyti~ 

senin papası ile kartal 1ı 
Yüzüme dikkatle baki' 
hafifce gülerek: ~ 

- Evlidım • dedi ;,,,_ 
biraz günahki~ g~ril)' ..A 
Bir kalbe, cazıb bır ~' 
gibi girmitsiniz. sut;' 
kalbi yıkadım, sizdell ... 
ledim. Kızcağız akt•lll1 

dar bende kaldı. ~.il 
Az kalsın papaıı11 I""" 

ğını sıkacaktım. . .1 
- Demek ki pederull ı.ı' 

dim· Lüiz bugün gll11ala 

dan kurtuldu. ı 
Evet evladım, oD~ 

tık rahat bırakınız .. Ç tıfİ 
ıztırabından ne yıl' 

bilmiyor.. .,;; 
Papaı daha fazlı 1 

lngiltere hükQmeti Alman· 
yanın lngiliz deniz kuvvet· 
terinin yiizde otuz beı nis· 
betinde bir kuvvete sahip 
olmak hakkını tanıdı. Al
manyanın fevkalade elçisi 
Ribbentropun Londradan 
dönmeıinden sonra devam 
edilecek olan konferansın 
iki memleket arasında bir 

Alman deniz murahhas· 
Jarının bildirimlerini dinle· 
dikten sonra lngiltere kabi
nesi iki yoldan birini seç· 

- Melek 
Şiivalyelerl 

Diğerleri 

vermedi, defolub ~ 
Akpm üzeri idi. Kal•J. 
pısında kraliçeni11 k ti 

Liiizin ıerefine arabasını gördüm. ,1 
dostlardan on zabit de 'I 

de kadehlerini kat ediyordu. Bunlar~ 

anlaıma ile sonuçlanması 
kuvvetle bekleniyor. Ribben· 
trop Almanyayı ziyareti eı· 
nasında İngiltere hükumeti .. 
nin bazı ıartlara bağlı ola· 
rak Alman taleplerini kabul 
edeceğini Hitlere bildirmiı· 
tir. 

Londra'da müzakerelere 
devam edilirken Hitlerin bu 
ıon taleplerin keıin ve nihai 
olduğu tarzındaki beyanatı· 
dan Almanya adına teyidi 
iıtenmiıtir. Ayni zamanda 
Almanyanın kabul etmesi 
istenilen bir prt vardır ki 
o da yOzde otuz beı nisbe· 
tinin muhtelif kategorideki 
gemiler iizerinden hesap e· 
dilmesi ve yekün tonaja in· 
gilterenin eski gemilerinin 
katılmamasıdır. Bundan bat· 
ka deniz kuvvetlerinde re· 
kabetin tahdidi için ileride 
yapılacak arsıulusal projele· 
re Almanyanın da iştirak 
vadi vermesi iatenmiıtir. 

İngiltere hükumeti, diğer 
büyilk deniz kuvvetleri olan 
memleketlerle yaptığı hazır· 
lık görüımelerinden sonra 
kani olmuıtur ki bundan 
ıonra niıbet sistemi ile tah· 
didata devam etmeie im· 
kin yoktur. Bunun yerine 
belki daha az kesin olan bir 
sistemin konulması uygun 
bulunuyor. Bu yeni sistem 
mucibince her büyük deniz 
devletinin uzun müddet için 
bir program hazırlaması ve 
bu programların aralannda 
teati edilmesi diitünülüyor. 
Bu itle alakadar hükumet 
merkezlerinde 1942 sonuna 
kadar varacak programlar 
hazırlanmaktadır. 

Von Ribbentropun Al· 
manya inıaat programını 

ortaya koyacak dorumda ol· 
dutu tahmin edilebilir. Al· 
manyanın tam plinını tatbik 
aahaııaa koymak için göı· 

mek mecburiyetinde olduğu
na kani oldu. Bu yollardan 
biri diğer deniz devletlerile 
müzakerey e girişmek, öteki 
de kendi baıına bir karar 
vermek i.d!. 

Muta olan birinci yol tu· 
tulduğu taktirde çok vakit 
kayb olacağı düıünülerek 
ikinci yol tercih edildi lngi· 
ltere deniz itleri bakanlıiı 

lngiliz-Alman deniz kuvvet· 
leri yarıtını kökiinden silip 
atacak böyle bir fırsatı ka· 

Devamı 3 üncil sahifıde-

Yeni 
Tecim mukave

leleri 
Belçika ile Yugoslavya 

hlikikmetleri arasında yeni 
bir tecim mukavelesi imza· 
lanmııtır. Bu mukavele, Bel· 
çikanın Yugoslavyaya ve Yu· 
goılavyanın da Belçikaya 
yapacaklan miitekabil itha· 
lattır. Belçikanın, geçen yıl 
Yugoslavyaya ithal ettiği 
endüstri e11aıının miktarı 
500 bin kilodan 230 bin 
kiloya indirilmiıtir. 

§ 1934 Yılının 26 Hazi· 
ranında F ranıa ile Almanya 
arasında akdedilmiş olan 
klering muahedeıinin müd· 
deti bitmiştir. Fransa bükü· 
meti, keyfiyeti Almanyaya 

kaldırdılar; 
- Liiizin ıerefine?. 
Ağaçtaki Şövalye bağırdı: 
- Hayır, hayır!.. Benim 

ve en un, aıkımızın terefine? 
Sarı saçları omuzuna ka

dar uzanan, zayıf, mavi göz· 
leri çukura kaçmıı, saz be· 
nizli bir şövalye sordu: 

- Peki, aranız bulundu 
mu sonrad r. n?. 

- Anlatırım, anlatacaiım. 
Dediğim ıibi, evveli, ikimi· 
zin aşkı şerefine!. 

Diğerleri; 
- Ya1ta Şövalye! 
Diye bağrııtılar ve kadeh· 

leri yuvarladılar .. Artık sar· 
hoı olmuılardı. 

- Uzatmayalım Şövalyeler; 
Lüiz bir buhran içinde çık· 
tı, gitti.. Ben onun uğrunda 
kraliçeyi feda etmeğe hazır· 
dım. Bilirsiniz ya, dedem 
bir konttu. Geçenlerde Paris 
civarında bir değirmende ka· 
tır tepmiı te ölmiiş.. Epeyce 
bir mirasa kondum. Lüizi 
alıp Kudllsten kaçacaktım .. 

O gün aktama kadar sa
rayın bir tarafından öbür 
tarafına, Kraliçenin dolaıtı· 
ğı yerlere birer· birer baş 
vurdum. 

bildirmiıtir. Söylendiğine 
sr6re, iki hükumet arasında 
yeni bir muahede için ya· 
kında müzakerelere baıla· 
nacaktır. Bu mOzakereler 

Hamza Rüstem beyin fotoğrafhanesi, lzmirde en ıyı 
fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir san• at ocağıdır. En 
ma,kalpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f oıogra) malremeıi satan ma· 
ğazaıı da muhterem mflşterilerinin ince zevklerine glJre 
her çeşit mallan , fotogror makinelerini bulundurmakta· 
du, Bir :ı yareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Bafturak caddesi, Refik bey 

riae yaklaıtım: dl 1 
- Lüiz var mı arab~ 
diye ıordum. Yok; ce ~ 

1 ... aldım. Meier Kra ıç~ 
gece eğlenceıine çıkı)' 'I 
ve o geceyi, mehtapt~ 
orman içinde geçirec• 

Bizim muhterem p•I'~ , 
pa paı da yanında İlll ' 
iıler, gönül bayatılll~f 
defa olarak baııma g 
idi . ,,,., 

Dilıtındüm ve lı• 
verdim: tJ' 

Kraliçenin dairesin• 
rek Lüiıi arayacaktılll• --' 

k•~ Sarayın doktorun•• ,.,.-.. 
rast geldim. Beni •

6 t,1~ 
giildü. Fakat benilll ~ 
ıeylerle uğraşacak 1 fi 
yoktu. Derhal yanıo• 
laıtım: t ~ 

- Aktam tam ıa• ~,1. 
geleceğim, kapı da be . 

Dedim.. dl 
- Fakat Şövalyelll• ;JI" 

kut kafeste değil, orlll• 
uçtu .. 

- Arkcuı 

Ulusal 

Birlik 
Clııdelik eiyaeal g•,,.se ~ 

Sahibi: Haydar Ra,diJ 
N eıriyat müdilrl : 

Hamdi Niillıel 

Telefon: 27!6 i~ 
Adres : (1111ır 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 
700 karuı seaelils 
400 .. alb •1~ 

ilan şarıl~ 
... ;d. t 

Resmi ilblar ~Y-~ 
Maarif cemiyeti ;J' 

bürosuna müracaat 

melidir. id"' 
Husuıi ilinlar : ~ 

hanede kararlafll.,~ 
Buıldıiı yer: A~,. 
matbaaıı 

t 
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V N. v. f'\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' ' o Iivier ve şOreka- F ratelli Sperco Vapur Acentası 
V. F. H. Van = Ml'B\@~n nDlll = ı· · ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

~ ~ c:y.' U ll ~ U ~ Si ımıtet vapur " ORESTES " vapuru 26 haziranda gelip yükünü boıalt· 
Der Zee ~-= Seferihisar ve Kara koç ılıcaları - acentası taktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

& C " UL YSSES " vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An· 
ttUT o. ES ~ fi ç o L fi » o ~ Cendeli Han. Birinci kor· ven, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
ıcV~CHELEVANTELıNIE~ ~ ~ ~ don. Tel. 2443 yük alacaktır. 

le111111 ~NFRID" ~apuru 8 ~ Çamlıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferibisarın The Ellerman Lineı Ltd. " ORESTES ., vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
lelblb llZ a beklenıyor, 11 ES Kara koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. "THURSO " vapuru 25 Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için 
ter d uza kadar Anvers, Ro· ~ Türk ve ecnebi memleketlerince tanınmıı ve bilha111a haziranda Hull, Anvers ve yük alacaktır. 
İçi11 :O~ Hamburg ve Bremen ~ lzmir ve havalisi halkının senelerdenberi tecrübe ve Londradan gelip tahliyede SVENSKA ORİENT LINIEN 
ıcDRo~~i:;tır. e istifadelerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- bulunacak ve ayni zamanda " ROLAND ,, moUSrü 25 haziranda Hamburg, Copenhage, 

tellllbuzda b ki" ~apuruA 14 ES SAK ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine Londra ve Hull için yük Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandioavya liman• 
r~ra. •e L"ıv e eldnıyor,ük n• ~ ıifa veren banyolar oldugv u sabit olmuştur. alacaktır. 
~ k erpo ae y çı· := . . . farına hareket edecektir. 
'i ı tan ıonra Burgaı, 5 Ilıca sularında mevcut kımyevı maddelerın "ROMELIAN" vapuru ha· .. SMALAND" motörü 8 temmuzda Hamburg, Copen· 
a,~~.•, 1. ~&stence, Galaç ve ~ fenni bir tahlilden sonra elde edilen neticeyi a~a· ziran sonunda Liverpool ve ' hage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 

çın yük alacaktı - x. Svvenseadan beklenmekte· SERV r. S '"'ıya yazıyoruz: limanlarına hareket edecektir. 
ICE DIRECT ~ Nümunenin kimyevi terkibi dirNot: Vurut tarihleri ve SERViCE MARITIM ROUMAIN 

TtJDNANUBIAN § 8irtitrede 
ıcDU A HATTI § GI Na 2,170 Gram Kılor ıodyom vapurların iıimleri iizerine Garbt Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

llı1ltd NA" vıpuru 4 Tem- 5 GI K 0,300 " Kıloruptazyom mes'uliyet " PFLEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
ltır' bekl~niyor, Budapeıte. ~ GI Mg 0,100 " Kılorumağnezyom Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 
>1~ lllava ve Viyana için 5 Gl Ga 0,150 " Kılorukalsyon NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

,. •lcalrtır = 4 
"ti' · = Kitaplarınıza Gfhel Bir f ~ .•~ tarihleri ve vapur· ;; S O Ga 0,200 " Kibritiyetikalsyon lzmir Nevyork arasında aylık muntazam se er 

li)tt J:nıleri üzerine meı'u· il 2 3 Cilt, Hatıralannıza Şık " RINOS " vapuru 18 haziranda Izmirden doiru Nevyork 
a·. ~ul edilmez. ~ 3 Bir Albftm, Ve sair için yük alacaktır. 

tf0.lrİılcı Kordon, telefon 5 H G O Ga. O Ga 1,300 ,, Bicarbanot da fo y 1 ük k b 1 d 
~7 - 2008 =: 4 Cilt işleri Yapbr· 0 cu ve Y a u e er· 

O . ES S O Mğ 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom mak !sterseniz : Hamiı: lllndaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerden 
enız İşleri ~= Br Na 0,055 ,, Biromür ıodyom Acente meı'uliyet kabul etmez. 

• YEN, KAV AFLAR • 
;.:flftaraji 2 inci sahifede- ~ · 4,525 bir litrede bulunan maddeler Çarşısında 34 Numarada Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
tQ •lbajı doğru buldu. la• § yekünu firketi binaaı arkasında Fratetli Sperco acentalığına mtlracaat 
~ 1tte biUcOmıti kararına ~ Gazin, bakkaliye mevcud olub teırif edeceklerin her • • Ali Rıza • • edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
t,111'rilcı. Japonya, Franıa E tü.rl~ yiyecek ve içecekleri .t~ze olarak temin. edil
dfrdlitalya hükümetlerine bil- ~ mh ıştırd. KhARAKOÇ sılıfca~ab~ı IÇIDt Büybil~ll ~alepçı oğlu Mücellithanesine uirayınız. 

. = amn a er zaman e en ısar o omo ı erı mevcuttur. 

~•ny, .. k' 1 ~ Seferihisardan da her zaman otomobiller bulundu· - -------~-
~"c.at d aı~ kııtara ıl o. mıyan 5 rulmaktadır. Taze temiz ucuz 

ilii«;. 
1ttd eıuz uvvet erı tah· - --ml!I-------·-------- = 
d,oı:!•,~:kı a 1ı!° a 11 d. m üld d~lttini · \JJnılllllll il il il lll il il l l l il lllllll fil il il il l IJllll 1111111111111111111111111111111111111111111# laka (Oka m ento 

1
) 

'-l ~· uıere ır. ngı ere ôksflrOk şekerle· 
"-aa i '~ konferanıın toplan· _ 
a, "Çın Cin ayak olmuıtur. 
"- ~ oııferanı önllmüzdeki 

&ta •barda toplanacaktır. 
"'" lllıa!erde kotarılmakta 
tiliı fekdde bir Alman - in-
'-•~ •1ala1111aaı genel anlat· 
ılı,,' llladdeten bllyiik yar· 
'-hl olacak bir hareket 
-..;;;llaaktadar. 

lstanbu1 ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tilrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000"fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

. .............. iiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiıııiiiiiiiiiiiiiiıiıiıiiiııiıiiıiiiiiiıııiiim 

Tl:.:J Q K iY E 

llR/\~T 
BAN~ASı 

\ 

rini tec.rftbe 

niz •• 

edi 

~ 
> 

Her tQı·IQ tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

~ •11111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111.I 

~ !lzmir yün mensucatıi 
:Q ITürk Anonim şirketil 

Ve Pftrjen ~ahapın ~ • =: 'ki b" lir ·ı = 
en flstftn bir mfts

bil şekeri olduğu· 
Kuvvetli mftshil 

,... =: Bu mfte88ese, ı yaz m a sermaye ı e =: 
>~ ~ t.,.ekktıl etmit ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
·l..) ~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait § 
~ s lzminlt- Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın § 
• E almı,br. Fabrika bfttftn tqkilit ve tesisat ve mns- § 
~- := tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunU88Dİ 1935 ta· ~ 

nu unutmayınız. 

istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgOn 

haplannı Maruf ~ 
ecza depolanndan 
ve eczanelerden 

~ rihinden itibaren yeni şirket tarafından i'letil- ~ 
5 mektedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta· =: 
~ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· § 
§ line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

arasınlar. = Bu mamulAt Pqtemalcılar b~mda eski Orozdibak ~ 
•--- --

1

---• • ;; ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- :;: 
., J k p• ~ rika içinde yapılmaktadır. § 
Satı 1 ıyano = Posta kutusu: 127 ~ 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla ıatıhk· 
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sababdan ak .. ma ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi ida.rehaneıine mii· 
caat etmelidirler. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . 
.. - .... ~~~·11111!11 ..... DOKTOR 

Ali AgAh 
Çocuk Ha.talıkları 

Mütebauııı 
11-inci BeyleT Salı~ı N. 68 

Tel#'f on 3452 

§ Telgraf adreıi: lzmir:-;Aluncak § 
:E Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 ~ 

i11111111111111111111111111111111• _ 111111mın111111111111111ınun1111nım111111111111111111 u.11 

--Süme~ Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı· .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Bu ay içinde Italyanın 1 labeşistaua son bir nota vereceği söyleniyor 

ltalya, Haheşistandan istediklerini 
alırsa harh etmekten vazge~ecek.miş 
Şimdiye kadar doğu Afrikasına muallem olarak üç yüz bin Italyan 

askeri ve sekiz yüz bin tayyaı·e gönderildiği teshil edilmiştir 
lstanbul 2 (Özel) - Romadan haber ' 'eriliyor: Ital· ve bu ordu ile beraber de ROO tayyare sevkedildiği, 

ya hOkilmetinio, bu ay içinde Habeşistaoa son bir Italyan ilgili makamları tarafmdan \'erilen maltimat· 

nota Yererek istediklerini teshil edeceğini ,,e bu istek· tan anlaşılmıştır. 
ltalyanm; muhakkak surette haı·p istemediği ve doğu 

lerin kabul edilmediği takdirde siltllı kuvvetine fiilen Afrikn!!!ındaki emellerinin, kan dôkOlmeden tahakkuk 
baş vuracağım siyasal mahafil beyan ediyor. etmesi için elinden gelen gayreti sarfettikten sonra 

imdiye kadar doğu Afrika ma gönderilmiş olan huna mu\•affak olamazsa o zaman harp ilAn etmekten 

halyau muallem ordusunun OçyOz bin kişiye \•ardığı çekiomiyeceği sôyleniyor. 

Habeşistan 
ltalya mandasına 
girmiyec~k miş 

lıtanbul - Habeşistan bir 
milyon asker toplamağa ha· 
azırlaomaktad1r. Habeş im· 
paratoru Haile Selase bir 
diyevinde; Habeşistan eğer 
bir devlet mandası altına 

girmeğe mecbur kalırsa, bu 
devlet hiçbir zaman ltalya 
olmıyacaktır, demiştir. 

Ru~yaya 
Ha vacıh k tahsiline 

gidiyorlar 
lstanbul - Moskovadaki 

havacılık mektebine sekiz 
talebe gönderilmesi kararlat· 
tınlmıştır. Bunlardan biri 
Sabahat adında bir bayandır. 

ltalyan 
Gemileri çarpıştı 
lıtanbul - ltalyan filosu 

gece manevraları yaparken 
bazı gemiler çarpışmış ve 
16 kişi ölmüf, 7 kişi yara· 
lanmıştır. 

Bıçakları alındı 
Kemer caddesinde geç· 

mekte olan arabacı Cemal 
oğlu LütEinin üzerinde bir 
bıçak, Ahmed oğlu Hasanın 
üzerinde bir ustra ve bıçak, 
Mustafa oğlu lbrahimin üze· 
rinde de bir bıçak buluna· 
rak zabıtaca müsadere edil· 
mittir. 

Kıı·k beş 
Lirasını aşırmışlar 
Dün, memleket hastaha· 

nesinde yatmakta olan ar· 
kadaşı Kazım kansı Hibayı 
ziyarete giden Salih kızı 
Silzan; zabıtaya müracaat 
edererek cebinden kırk beş 
lirasının aşırıldığını söyle· 
mittir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bıçağı 
Kulağının arkasına 

saplamış 
Kemer'de Kağıthane cad· 

desinde bir kavga olmuş ve 
henüz hüviyeti tesbit edile· 
miyen bir şahıs, Kortişi oğ
lu Ağuşun sol kulağı arka· 
sına bir bıçak saphyarak 
kaçmıştır. Ağuş derhal me.n · 
leket hastahanesine kaldırıl· 
mıthr. fakat yarası çok 
•iır olduğundan bayatı teh· 
likededir. Firari carih zabı· 
taca aranmaktadır. 

• 

ı Paris konuşmaları 

Titülesko Paristen 
Belgrada GeQCcek 

-----· Romanya dış' işleri hakanı, yeni Sırp 
başbakanı ile görüşecektir 

lstanbul 2 (Hususi) - Pa ile bir saat kadar görüımüş· 
risten haber veriliyor : tür. 

Burada bulunmakta olan Romanya Dıt bakanı bir 
Romanya dış işleri bakanı kaç güne kadar Pariı'ten 
M. Titülesko temaslarına de- Belgrada geçecek ve yeni 
vam etmektedir. Sarb baıbakanı. M. Staya· 

M. Titüleski, dün M. Laval dinoviç ile görüıecektir. ______ .... .,... ..... ~.·~~ .... ·--------
Zelzele Tuna 

önemli hasarat 
varmış 

Konf eraosı için 
hazırlıklar 

lstanbul 2 (Özel) - Cu· lstanbul 2 (Özel) - Tuna 
martesi günü Arnavutlukta konferansı için hazırlıklar 
vukua gelen şiddetli bir zel· başlamııtır. Konferanıın Ro· 
zele sonucunda mühim za· ma'da toplanıp toplanmaya· 
rarlar olduğu söyleniyorsa· cağı hakkında henüz kati 
da zelzele hakkında henüz bir karar yoktur. 
tafsilit gelmemiştir. Tuna konferanıında ko· 

Suriyede nuıulacak meı'eleler, yalnız 
Tuna ile ilgili olan ulusları 

Cumurbaşkanı aley· ilsıilendiren işlerdir. 
hine dağıtılan ., • • 
beyannameler • Sar.hoş 

Istanbul 2 (Hususi) - Ha· Bıçağı çekınce kapıda 
lepten bildiriliyor : oturanı yaraladı 

Suriye Vüzera reisinin se· D" k N .. bt 
h d b b. 1 R . · .. un a şam amazga a 

ya atın an a ıs e eısıcum 'k' k' . . 1 ·1 . . k b ı ı ııınıo yara anmasa e ne· 
bur aleyhıne bu ta ım e· t' 1 b' h"d' ı 

d .. I z ıce enen ır a tse o muı· 
yannameler agıtı mışhr. a· t N iht A . k 

b 
. d ur. amaıg a zız so a· 

bıta eyaonamelerı erbal - d t H" · -1 
t l b. k kı'ıı'yı' gın a o urao useyın og u op amış ve ar aç 
t k'f t · t' Ali, sarhoş olarak evine ev ı e mış ır. 

Şam' da giderken, evinin önünde otu• 
ran Ali oğlu Mustafa'nın 

Bir 'fllrk mektebi yanına yaklaımıı ve arala· 

açılıyor 
lıtanbul, 2 ( Hususi ) -

Şam'daki Türkler, Berutta 
olduğu gibi hususi bir mek
teb açmak fikrindedirler. Bu 
mektebin birinci teşrinde 
açılması ve yalnız Türkçe 
ile Fransızca, lngilizce ve 
Almanca okutulması karar
laştırılmıştır. 

Ekonomi bakanı 
Gemliğe gitti 

lstaobul- Ekonomi bakanı 
Celal Bayar Gemliğe giderek 
yeni kurulacak olan sun'i ipek 
fabrikası hakkında tetkikatta 
bulunmuıtur • 

rında bir muhavere bile 
cereyan, etmeden sebepsiz 

olarak bıçağını çekmiı ve 
Mustafayı yaralamııtır. _ 

Ali hadiseyi müteakib 
derhal kaçmağa baılamış ve 
Balcılara doğru giderken 
yolda Şamil oğlu Hakkı ile 
karşılaımıt ve ona da teca· 
vüz etmiştir. fakat Hakkı 

Aliden daha kurnaz çıkmıı 
ve üzerinde taşıdığı bıçakla 

sarhoşu ıol bacağından yara· 
lamıştır. Bu sırada vak'a 
mahalline yetiıen bekciye de 
hakaret eden caribler derhal 
yakalanmıı ve adliyeye teslim 
edilmiıtir. Yaralı Muıtafa has· il 
tabaneye kaldırılmııtır. 

Istanbul 
llbayı Avrupadan 

döndft 
lstanbul - iki aydanberi 

Avrupada bulunan ilbayımız 
bay Muhiddin Üstündağ, 
şehrimize döndü. 

Karşıyaka'lılar 
Suya kavuştu 

Yamanlar ıuyu, dün branş· 
manları ikmal edilen on ye· 
di eve salınmıştır. Evlerine 

branıman yaptıranlar 125 ki· 
şidir. Fakat bunların hepsi 
taahhütnamelerini imza et· 

mediklerinden su alamamıı· 
!ardır. Bugün ve yarın bu 
evlere de su verilecektir. 

lnhisarların 
Onuncu yıl dönOmft 

lstanbul - lnhiıarların 
onuncu yıl dönümil müna-
sebetile biiyük ıenlikler ya· 
pılacak ve o gün yerli mal· 
lar pazarında ucuz ıatıılar 
olacaktır. 

Sebep~iz 
Silah atanlar yakalandı 

Selvilimescit mahallesinin 

Hacı Ali caddesinden oto· 
mobille geçmekte olan Rıza 
oğlu Ahmed, fazla sarhoı 
olduğundan tabancasını çı· 

kararak havaya bir el ıilih 
atmıştır. Otomobil derhal 
durdurularak Ahmed yaka
lanmış ve tabancası alındık
tan sonra adliyeye veril· 
miştir. 

§ Bayraklı Mersinlisinde 
de silih atma bidiıesi ol· 

mut, Mehmed oğlu Kadri 
namında birisi billsebep ta· 
bancasını çekerek havaya 

bir el ateı etmiıtir. Kadri 
zabıtaca yakalanmıştır. 

ihtilatı 
Bakanhk halledecek 

lzmir Hava gazı fabrikası 
ve tesisatının befediyeye 'devri 

mes'elesinde, Şarbaylıkla 
ıosyete araıında ihtilaf çık· 
mııtı. Bayındırlık bakanlığı 
ihtilafın halli için her iki ta· 
raftan bir deleğenin Anka· 
raya giSnderilmesini istemit· 
tir. Bakanlık, hakem vazifesi 
sıörecek ve ihtilifı hallede· 
cektir. Ankarada mukavele 
aame de imıa edilecektir. 

Denizcilerin bayramı 

Dün her tarafta 
şenlik yapıldı 

Her yer donandı. Yarı şiar oldu. f B' 

pur gezintileri, fener alayları yapıl~1 

parti baıkanhğını •1~ 
ederek dağılmııtır. Parti ocf' 
aında, baıkan, bay A vul ıt 
kendilerini balkonda kır!~ 
ve bir heyet gelerek ,.-~·~ 

Kabuı..j kınuounuu tatbike 
batlındığıoın onuncu yıl d6 
ndm6 mtıoaaebetlle dtın oehrl· 
mlzde baycık bayram ve ıcnllk· 

ler yapılmııur. Denizdeki bCltCln 
nporlar bayram gOnlerJne mıh 
auı bıyraklarla ıtlıılenmlotl. 

Şenlikler gOodOz ve gece de· 
vım etmlo ve çok eğlenceli 
olmuı, herkeı denizcilerimizin 
bayramını l11tlr1k etmlıtlr. 

Programı göre oeollğl teald 
için eakl ve yeni denizciler bir 
haftadaoberl bOyOk haıırlıklar 

yapmktı idiler. BGtOn vapur 
aceotelerl fevkallde bir ıekUde . 
aGıleamlotl. 

Sabahleyin Cumurlyet ala 
nrnda yapılacak btıytlk tôrea 
için denlıcUer ve halk Kor. 
donda deniz ıporları yurdu 
yapmada toplanmıolardı. Bu· 
rada törene itti rak edenlere 
bayram hahraıı olmak Oaere 
rozetler dığıtalmıotır. 

Denizciler "' halk ıilel mu· 
ılka ile hareket ederek birinci 
kordonu takiben CGmburlyet 
alanına gelmlılerdlr. Denizciler; 
bilhauı denls loçller birliği 

tlyelerl ellerlode bayraklar ol· 
doğu halde büydk. bir kafile 
teıkll etmlı bulunuyorlardı. 

Saat 9.30 da muılkanıa çal· 
dağı lıtlklAl marıı ile tôreoe 
bıolaomıştır. Saygı ile dfolentn 
marıtan ıonra Atat6rk'6n hey· 
keline deniz menıoblara adına 

mDteaddld çelenkler konmoı· 
tor. Daha ıoara heykel öoiln· 
de İzmir eıkl merkeı ve denls 
kumandanı m6tekald denlı bin· 
ba1111 Bay Sftleyman Doğu ta· 
rafından denlsclUğla tarihçe· 
ılol, geçirdiği devirler ile bu· 
gftnkQ yOkeellılol anlıcan bir 
ıöylev verllmlttlr. 

Alkııtarla blteo ıöylevden 

ıonra törene lttlrak eden 
dealscller n balk birinci kor 1 
dona taklb ederek h6kd 
met konıgına ıelmlılerdlr. 

Tesah6rat alayının geçtiği ıın· 
da llmındıkl bftt6a nparlar 

n romorkôrler d6d6k çal· 
mak ıurellle tôreae lıtlnk 

etmlılerdlr. 

HDk'Gmet konağı nluıondı 

yer tutan denlıcllerln ara,Hn!l 
yar ilbay Sedad Erim de gel . 
mit ve borada da bay Sclley. 
man tarafıudaa bir ıôyleT 

verllmlıtlr. 

Bay Sedad Erim, g&terllea 
tesabDrat ıebeblle denizcileri· 
mlıl tebrik ve takdir etmlı, 
tr11bDral alıyı komıodaolı~ı 

j• 
ıaygı ıoomoıtor. Bıy fi 

Doğan da teıekkcır etodt 
tebrikte buluomoıtor. 

Öğleden sonra: 61 
Öğleden ıonra saıt l~ı 

Karııyake'da iıkele yıo .. ÇI' 
çoçok bıhçeıl karıııuadl __ ~ 
bya npurlle şatlar ~ 
yftzlerce ıeylrcl öoftnde ,ıl' 
yarıımılırı yapılmııur. B ~ 
mohtelif parçalar çatartk 
nlzcllerla ıenllAlnl artı~ 

Deniz kamındanıoıa "; 
nlz heyetinin gözetlode ~ 
retlnde) deals ııpor kulftbl 1' 
yelkenli, yelkenılı kar•~ 
rıılara, ytızme n yağlı 

mftıaba• aları yapılmıı, 1',., 
l 9,30 da bltmfıtlr. ,; 
Şarpi yarıtlarında il~ 

birinci, Zilhtil ikinci. 1 ...1-
üçllncü, Arif d6rd&ac8 r 
miılerdir. 

Geceki Tezahftrat: ;il 
Saaı 21 de Konak lı~e~HY' 

den heıeket eden ÇIP'"~ 
Hporu Puaport, Alta--, 
kelelerlne uğrayarak &ırflf,, 
ya gltmf ı, evelce dıl'11 ,JJ 
olaD özel bilet uhlblerlal ~ 
rak körfea içinde getlO ,il 
yıpmıotır. Vapurda 1~, 
halk neı'e içinde eııeo 

ban f loelderl yakmı ... r~ 
Salon kayık ve ta11d• ' 

daa mQrekkeb bir feaer •11~ 
tertlb edllmlıtlr. Oeolı ıpu-)· 
yurdonda bir gardenparti ı.-f'. 
mlı, geç vakte kadar el ;J 
mtıtlr. Aceaıa bloalırtle ~ 
ııbblye, liman baıtaahiı 1~ 
itleri binaları, vapur tık~ 
bayrak ve elektlrlklrrle 1 

-' 

mittir. Dealcller bıyrıOll ~ 
nasebetlle denlsclltr ad~tll 
y6klerimlse saygı telp .... 

göadcrllmiıtlr. (J' 
Ankara 2 (Huıuti) ;.iP" 

putaj kanununun tat 1 
.,. 

batlandığının onuacu ~ 
nümll biltlln sahil illeri ,rJ,• 
tezahllratla kutlula~ ··- ,, 
Demiryollar•~ 
lıtaabul - Sivaı ., 6 ~ 

hattı 936 da Divrik'fi., , 
de Erzincan' a; 940 clt 
zoruma varacaktır. 

lzmir defterdarlığından: ~ 
Sahibinin vergi borcundan ötilril tahıili emval 'I ~ 

göre haczedilen mahmudiye mahallesinde kuyulu ıok• :;t! 
kiin 7-1 sayıla diikkin ilin tarihinden itibaren 21 ıO• lı~ 
detle mllzayedeye çıkarıldığından almak ve pey ı&rdl~5 J"~ 

yenlerin defterdarlık tabsillt kalemine gelmeleri 2-6-10 , 

de"' lstanbul evkaf modnrloğOll .,,,-
Beyoğlunda mis ıokağında 1 no. lu binanın tadile• 

eksiltmeye konmuıtur. ı 
A - Keıif bedeli 22134 lira 70 kuruıtur. ıfl"'~ 
B - Şartname ve projesi 1 lira 12 mukabiliacle 11 heyeti fenniyesinden alınır. ,.,t 
C - Eksiltme 22 temmuz 193S pazartesi 10110 

1 
c'~tt' 

da evkaf müdürlüğündeki idare encümeninde y•P' • 
D - Ekıiltme kapalı zarf uıuliledir. , 
E - Muvakkat teminat 1661 liradır. . ~ 
F - Eksiltmeye sıireceklerin mimar ve mlllı•D~ " 

ları ve bu ıibi_yapı itlerini iyi bir ıurette yaptıkl• 1.,_ 
veuiki ibraz eylemeleri ll11mdır. 2-6-10-14 


