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~ftkOmetin yeni hazırladığı 
~r programa göre, Ziraat 

nkası nıflbayaa edeceği huğ· 

e ULUSAL e 
• . . .·• :ayı pazarlarda, tren durak· 

~rında köylnden alacaktır. 

Karşıyaka'da Alaybey ma· 
hailesinde feci bir kaza ol· 
muş, on iki yaşında bir çocuk 
elektirik direğinden 'dftşerek 
ölmOştQr . ..........._;::::::::--...:... _________ ı iz.mirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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~ unanistan'da nümayiş hazırlıkları 
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As başbakanın söylevi dıvarlara yapıştırılacak 

G. Kondilis; l(rallık hakkın- Sudan Her tarafta şiddetli sıcaklar var. 

daki tikirlerindeısrar ediyor 
~ldaris partisi, memlekette normal siyasayı temin ve 

... enizolusu devirmek için cumuı·iyeçiliği kabul etmiş .• 

Madrabazların 

merkezi olrlu ! 
lstanbul 7 (Özel) - Habe· 

şistanın ıilih ve mühimmata 
olan ihtiyacını anlıyan birçok 
madrabazlar, Sudana gide
rek orada muvakkaten mü· 
esseseler açmışlar ve bar.an 
kaçak, hazan nizami yollar· 
dan geçirmek suretile Habe· 
şiıtana mühimmat, konserve 
ve bombalar götürmeğe baı· 
lamışlardır. Bu madrabazların 
geçen ay Habeıistanla yap
mış oldukl.arı alış - veriı Ma
yıı ahı • veriıine niıbetle 
ytizde elliyi tecavüz etmek
tedir. 

• 

,. 
~ti Atinada mü:e parkı 

ljllaaa 11~. 7. (A.A) - Atina sonra, bu rejimin Yunanis-
~ b ddıriyor: tanda işliyemiyeceğine ka· 

diliı" •ıbıkan General Kon- naat getirdiğini bildirmit ve 
elifi ~ uluaaı kurulda söyle· bunun için de 1928 de cumur 
kette YleyiD bütün memle- baıkanı Amiral Konduryoti· 
)lJIJıaı dıvarlara yapııhrılarak s' in, Venizeloıun tazyiki ile 
ile lı. 111Da kural Oy birliği seçim kanununu yolıuz ola· 

C rar vermittir. rak, sadece bir emirle orta-
"'-J:~eral Kondilis ne' için dan kaldırdığını, bunun ise 
'•it~ •lctın l'ana oldajanu ne cumur baıkanının ne de 
tttırı:~k, Pangalosun dik- baıbakanın cumuriyet pren· 
ıeı,11 :6n(l ve ondan sonra ıiplerine en iptidai demok
~t •. likfimetlerin memle- ratik esaslarını bile ıayma-

•çı11 k tek ol ço hayırlı olabile- dıklarının delili olduğunu 
~'et~n ~umuriyet rejimini söylemiş ve demiştir ki: 
leli 1c'~dırmekte gösterdik- - .. Memlekette Cümhuri· 

e ••nliii hatırlattıktan yet prensiplerini kurmak is-
-= ........... . 

Italyan manevraları 

500 hin ihtiyat 
toplanıyormuş 

l\tanevralarda;; sonra Mussolini 

1 ~llenıti bir söylev verecekmiş 
·~ıaıa . lttıy, ul 7 ( Hususi ) -

lçillde ordusunun bu ay 
''''•I Y•pıc:ağı büyük mal . ,, •. 
"'llrhlcı •çın Romada esaslı 
~''••rı~r bıılamııtır. Bu 
lilik b· •ra beıyüz bin ki
tek ır lcuv•et iıtirak ede· 
~ •• ~~r bu kuvveti baştan 
tektir •Yat efrat teıkil ede-

ltıı;, 
'otı, V .Kralı Viktor Ema-
Siıay0 elııht, ltılya Baıvekili 
b· ''41111 ı· · 
l)ei lJ 0 ını, Erkinı bar· 
~dotu~'Uniye reisi general 
''biy . ' Fransa Erkinı 

ıa, eı U . 
~ ''I C aıumıye reisi ge-
b '-•veue;aıeJen ltalya bava .M. Mussolitıi 
t '"lk ~ bakanı ve bütün cek olan ihtiyat efradı ıilih 
'"leri lı evletler ataıemili· altına davet etmeğe baıla· 
"-rtı, •ıır bulunarak ma· mııtır. 
l•·• rı taki d ~ ~,, Sn b P e ec:eklermiı. Manevralardan sonra Mus· 
' ..._ akaahiı, ıimdi- solininin öoemlibir söylev ve-

•••raya iıtirak ede· receji bildiriliyor. 

temekle boşuna vaktimizi 
kaybediyoruz. Cümhuriyet 
başkasının laflarına hürmet 
etmek demektir. Küstahlık 
ve kurnazlık bu hürmetin 
yerine geçince cllmhuriyet 
güzel bir kurnazlıktan ibaret 
kalır. 

1928 denberi cumuriyet 

Hind 

·-·-· Sıcaktan teşemmüs edenler çoktur. 
Viyanada hararçt 46 derecedir. 

, rejiminin Yunanistan'da na
sıl iılediğini yakından takib 
ettim. Bu rejimi memleketi
mizde tanzim edecek biç 
bir el çıkmamış ve diğer 
memleketlerde olduğu gibi Astronomlarının ver· Viyarıudan bir görünüş 
fırkalar arasında bakemlı'k istanbul 7 ( Hususi ) - dan bayılan ve teşemmiis dikleri tena haber yapacak bir kimıe de bulun- Merkezi Avrupa'nın her neticesinde hastalanan halkı 
mamıştır. 1916 danberi kih Hindiıtan aıtronomları, bn tarafında dayanılmaz sıcaklar toplamakta ve hastahanelere 

k .. b b t J • ı· · ay i,.inde bilylik bir zelzele b ö · · S 1 nakleylemektedir. şu, a u par ı erın ge ıtı w at g ıtermııtır. a ibiab- Viyana'da hararet dere-
gür.el idaresi altında kaldık. olacağını ve Hindistan ıe· mer imdadı sıhhi otomobil- cesi üç giindenberi 46 dan 
Yunıaistan'da cumuriyeti birlerinden bir kaçının baı- leri, turada burada ııcaklar- aşağıya düşmemektedir. 
kuranlar bunu bir adalet ve tan baıa yıkılacağını haber --"'-----••--~-•· • •• • 
müsavat rejimi olarak dejil, veriyorlar . . Bu miinaıebetile Atletizm milsahakaları yapıldı 
kendi çıkarları için yapmıı- halk heyecan içinde bulu-

lardır. nuyor Alt d G •• t 
Ulusun bu rejime olan ina- Bu aı~ronomlar, Bnlncnıtanda ın 0 r Ü-. OZ epe 

nını; Palastiras'ın bu rejim vukua gelen biiyllk v= tah- ~ 
adına yapmak istediği hüku· ripkir zelzeleleri de vukuun- • w ı A h tt • 
- Deva1_n_,_2_in_c_i_ıahi_lf-_ecI_e ..... -.-tı~d ... an_e_v_ve_l_ha_b_e_r_v_e_rmi1lerdi. y ı mag u e ı 

Feci bir kaza ·----

Bir çocuk direkten 
düşerek öldü --12 yaşında olan Muharrem, elektrik 

direğine oynamak için çıkmıştı 
Evvelki glln akıam üzeri reyan bulunmıyordu. 

Karııyaka'da Alaybeyde fe- Mubarrem'inde ilk tuttuğu 
c:i bir kaza olmuı ve on iki telde cereyan yoktu. Fakat 
yaılarında bir çocuk elek· çocuk direkte biraz daha 
trrik direğinden düşerek öl- yükseldikten sonra ikinci te
müıtür. yaptığımız tahkika· li de tutmuı ve ıiddetle 
ta göre, hadise föyle olmuı· çarpılmııtır. Birdenbire neye 
tur: 

Alaybey'de oturan Mu· uğradığını ıışıran zavallı, 
harrem adında 00 iki yaşın· direğin tepesinde evveli 
da bir çocuk, evvelki gün feryad etmif, sonra iki elini 
öğleden sonra evden ıoka· de bırakıverdiğinden yere 
ğa çıkmış ve mahallede ar· 
kadaşlarile oynamağa bat· 
lamııtır. 

Bir aralık mahalfe çocuk
larından biri; Muharreme, 
elektirik direğine tırmanıb 

hrmanamıyacağını sormuf, 
Muharrem de hemen pabuç· 
larını çıkararak direğe çık· 
mııtır. 

Muharrem direğin ucuna 
yaklaıtığı zaman kolunu 
kaldırmıı ve tellerden birini 
yakalamııtır. Bu mahalledeki 
elektirik direği belediyeye 
aid olduiundan, gllndlizleri 
tellerin her ikiıiade de ce· 

yuvarlanmıştır. 

Mubarrem'in ve mahallede· 
ki çocukların feryadı ilzeri· 
ne hidise mahalline gelen· 
ler, Muharrem'i kanlar içinde 
yerde tepinirken bulmuılar 
ve derhal kucaklıyarak Kar
ııyaka belediye eczahanesine 
getirmiılerdir. 

ilk tedavisi eczanede ya· 
pıldıktan sonra Muharrem 
bir otomobile bindirilmiş ve 
Memleket bastaneıine gö· 
tllrlllmüştür. 

Fakat çocukcajız, basta· 
neye yatırıldıktan on dakika 
ıoara 6lmtııtUr. 

Bornova şild şampiyonu oldu. Bi-
siklet yarışında Kazım kazandı 
Hava kuru· 

mu adına ya
pılan turnova 
maçında fi
nale kalan 
Altın ordu 
Göztepe ta· 
kımları dün 
Alsancak 
stadyomunda 
son:maçı yap
tılar. 

ilk haftayı· Altınordu takımı 

mı 2-1 bitiren Göztepeliler için tahrik edilen iki otomo· 
ikinci haftayımda biraz gev· bil, altı yarışçıyı kovalıyordu 
ıek davrandıkları için Altın- En önde giden Kazım, Ri-
ordululara fırsat hazırladılar. ri ve Denizlili Halid 27 nci 
Bu sebeptendirki Altınordu kilometrodan hep beraber 
bu sefer üç gol çıkararak döndüler. 54 üncü kilometre· 
ilk devredeki durumunu ko· yi rakibinden 500 metre ön-
rudu ve oyunu kazandı. de bitiren Kazım 1 saat 50 
Bisiklet yarışı : dakika 24 saniye ile birinci 

oldu. 1 saat 51 dakika 5-3 
Gelecek hafta yapılacak ile Halid ikinciliği 1 saat 55 

büyük bisiklet yarışına ha· dakika 16 saniye ile Riri 
zırlak olmak üzere diin Kı- Korsini üçüncülilğü aldılar. 
zılçullu • Torbalı yolu tize· Denizliden Ali de dördün· 
rinde 54 kilometrelik bir bi- cüdür. 
ıiklet yarııı oldu. Yarışa iz· Gelecek hafta gene ayni 
mirden liç ve Denizliden ge· yol üzerinde 50 kilometre· 
len üç yarııçı iştirak etmiş· den fazla bir yarış yapılacak 
lerdi. Y arııa girenler Izmir· ve bu yarııı federasyondan 
sporlu Kazım ve Süleyman gelecek mümeaaille bisik
K. S. K. dan Riri Koraini, Jet kurulu idare edecektir. 
Denizli ·idman yurdundan Ayni zamanda da büyük tu· 
Halid, Ali, Mebmed idiler. ra çıkmıı olan Ankara bi· 
Biri iz.mir bisiklet kurulu için sikletçilerile Denizli'li biıik-
dijeri Denizli biıikletçiJeri 1 -Devamı 4 ıincı7 Sahifede-



t'aldfe 2 (OlualBlrBk) --__;,;~;;...;;... __________________________________________ ..l::.:::==:==:!------------------------------
-------------------------~; 

Şehir f haberleri J 
Zir~at bankası buğdayı nasıl alacak 

Buğdaylar pazarlarda veya 
tren duraklarında doğrudan 
doğruya köylüden alınacak 

Hükumetçe hazırlanan 

lunda onaylandı 
öğrenek hakanlar 
ve illere bildirildi 

kuru· 

Hükumetçe ziraat banka
sına satın aldırılacak buğ
daylar hakkında yeniden ha
zırlanan ögrenek bakanlar 
kurulunca tasdik edilmiş ve 
illere bildirilmiştir. Bu öğre
neğin özeni şudur : 
Tarım bankası yüzde üçten 

fazla çavdarlı ve yüzde üç
ten fazla yabancı maddeli 
olmıyan buğdayları, kilosu 
3,80 den; yüzde birden fazla 
çavdar ve yüzde birden faz
la yabancı maddelJeri olma
yıp hekto litresi 78 den yu
karı bulunan buğdayları 4,25 
den satın alır. Tarım banka
ıı gerekirse bu fiatlarda de
ğiıiklik yapabilir. 

Satın ahnabilme şartları 
ile kalite farkı ve yabancı 
maddeler, lstanbul, lzmir, 
Mersin, Samsun gibi yerler· 
deki borsaların genel hüküm 
ve görenekleri, esasları göz 
öntınde tutularak komiıyon· 
ca saptanır. 

Ziraat banlcıuı lsmir ıubeli binası 

Şefaatli, Denizli, Dinar, Te· talca .. 
kirdağ, Uzunköprü, Adana, Gerekirse bu yerler ko· 
Zile, Balıkesir, Havza, Fakıh, miıyonca değiıtirilebilir. Ta
Yabıihan, Çankm, Beylik· rım bankası isterse, demir 
ahır, Alpullu, Bozüyük, Çay, yollar yönetgeıi kendi depo 
Sarayönü, Çumra, Bor, Tar· silo ve hangarları banka 
sus, Seyhan, Ilgın, Antalya, emrine bırakacaktır. Banka 
Baladiz, Çardak, Uşak, Ban· ayda bir alım satım hakkın· 
dırma, Karabiğa, Çanakkale, da komisyona hesab verir 
Babaeski, Lüleburgaz, Çorlu, Banka, Bu it için, Tarım 
Bursa, Gölbaıı, Çevril, Söke, bakanlığının izniyle gerekti· 
Dikili, Karaman, Kllllük, ii kadar iıy11r alabilir ve 
Bayburd, Malatya, Diyarbe· merkezde de gerektiği ka· 
kir, Urfa, Sarımsaklı, Ça· dar iıyar kullanabilir. 

~~~~~----..-...--~,_..~~~~~ 

Buğday alım satımı, Tarım 
Bakanhğına bağlı ve Tarım 
bakanının, o bulunmazsa se· 
çeceği bir ıabsın başkanlı· 
ğındaki ıilo komisyonu ta· 
rafından yapılar. Bu komis
yon, alam, s•tım hakkındaki 
blltün btıkümleri kararlaştı· 
nr. Bu komisyon, yetkileri· 
nin, kararlaıtaracağı buçlar 
içinde, başka bir askomisyo· 
na devredebilir .. 

Yamanlar Kampı 
Don pek çok kimseler 

Su alanlar 
125 kişiyi buldu 

Buidaylar borsalarda, bor· 
sa bulunmıyan yerlerde pa· 
zarlarda veya tren durakla
nnda doğrudan doğruya 
köylüden alınır. Buğday alım 

sahm merkezleri ıuolardır: 
Ankara, Polatlı, Eskiıehir, 

Kntahya, Afyon, Akşehir, 
Konya, Ereğli, Çerikli, Yer· 
köy, Sivas, Şarkışla, Hacı: 

Ondnlasvon 
Makineleri 
Kaldırılıyor mu? 

Ona, ıehrimizde bir şayia 
çıkmııhr: Ondülasyon maki· 
neleri kaldırılıyor .. 

Bu haber, berberleri oldu· 
ğu kadar bayanları da dü-
ıündilr:nüı ve dün bir çok 
kimseler saçlarına ondülas· 
yon yaptırmak için berber 
dOkkinlarına dolmuşlardır. 

Allkadarlardan yaptıiımız 

tahkikata göre, ondOJityon 
makinelerinin kaldırılması 

hakkında henüz hiç bir ka· 
rar verilmiş değildir. Yalınız 
Ankara belediyesi halkın 

ıikiyeti üzerine bütün ondüle 
makinelerini mllhürlemiı ve 
eczalı suları da alarak kim-

yahanede tetkike baılamııtır. 
Yapılan tetkikat neticesinde 
ejer bu makinenin sıhhat 
için muzir olduiu teabit 
edilir1e ondnle makinala11 

gezmeğe gitti 
Yamanlar kampı açıldığın· 

dan, dtın pek çok kimseler 

kampa gitmit ve akı~ma 
kadar orada eğlenmiıtir. Ba
zı gençler de aralarında top· 
)anarak, parti parti geceden 
yola çıkmışlar ve sabah se-
rinliğinde yamanlara vararak 
glintı orada geçirmişlerdir. 

Dün, Verem Milcadele ce· 
miyeti baıkanı doktor bay 
Mithat ta Yamanlara gide
rek kamptaki durumu göz

den geçirmiştir. Esnaf ve iıçi 
birliklerinin göndermiı ol· 
duğu on itçi orada temin 
edilen çadırlara yerleıtiril

mişlerdir. Yamanlar ile Kar· 
ııyaka arasında bundan bayle 
bergün sabah ve akşam 

muntazam otobüs seferleri 
olacaktır . 

Şölen 
Aydın ıimendifer hattını 

kumpanyadan teslim almak 
için bir kaç gün evvel ıehri· 
mize gelen devlet demiryol· 
ları genel direktörü İbrahim, 
dtın gece demiryolunun eski 
direktörü ıerefine ıehir a-a· 
zinosunda kırk kişilik mü
kellef bir şölen vermiştir. 

Şölende, ilbay General 
Kizım Dirik, tecim ve en· 
dUstri edası adına Şerif 
Remzi, TUrkofiı, Ziraat ban• 
ka11 direkt&rn Atki Naili, 

ktlrlerl•• 

Yamanlar suyu evlere 
verilmeğe baılanalı buglin 
bir hafta oluyor. Şimdiye 

kadar mukaveleyi imzalıya· 

rak evlerine su alanlar 125 
kiıiyi bulmuıtur. Bundan 
başka bir çok kimseler de 
müracaat ederek branıman· 
larını yaptırmak için keıifte 
bulunulmasını istenıiılerdir. ... 
Asbaşkanının söylevi 
dıvarlara yapıştırılacak 

B<11tarafı 1 inci sahijede • 
met darbeıi kökilnden ıars-
mııtır. O tarihtenberi sözde 
Ctımuriyetçiler bu rejimin 
esaslarını baltalamaktan bir 
an geri kalmadıkları halde, 
hllkiimet rejime hürmet et· 
mekten asla ayrılmamııtır. 

Memlekette normal ıiyaıa 
yaıayııını köklendirmek ve 
1932 de çok kötü bir halde 
bulunan memleket ekonomi· 
sini yllkseltmek için Çalda· 
ris'in halk partisi, hükumeti 
ele almak ve Venizelos'a it· 
ten el çektirmek istedi ve 
bunun için de cümuriyetçi· 
liği kab'11 etti." 
Kondilis, Yunanistanın bu· 

günkll içinde bulunduğu va• 
ziyet karıısında Yunan ulu· 
suna ancak taçlı demokra· 
siyi tavsiye edebileceğini ı6y 
liyerek sözlerini bitirmiıtir. 

l~L~H~TTI~ 
EY YUBi.~~·~ 
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Loizin· saraydan kaçırılması bir nıesele olmuştu 
Kral, kadınlar şövalyesine lanet okuyordu . 

Lüizi kaçıran insanı ben nizl sonra her yer benim ~ 
tanıyorum. O insan, benim Kral, bir divana yığılır mı9: yuvasıdır. Dağda, .t• dl 
kalbimi çiğniyerek bu işi gibi oturdu: fakır de olsam, ze~gıo 1" 
Yapmııtır. ....... Azizem, ne dersin bu olsam, hepsi müsavı; ~ 

· l k. ? k 0 
• d t• verıf• - Ah diyordu, o maska- ış ere, bunlara ım yaptı . zev ı, ay~ı sa~ e ı. 

ra Şövalyeyi bir elime ge· - Kim mi Haşm~tmeab, - . E.mıre soyledım. 
çirsem! o, kadınlar Şövalyesı Jan bestsınız, cevabını " 

Ne yapacaktı, canını na· dö Habik yaptı. Sonra hazinedarı ile ktrf 
sıl çıkartacaktı! - Fakat biz onu ve mel· laıtım. istediğimiz kadar . 

Onun genç, sağlam vücu- un arkadaılarını buralara, ra verebileceğini ı&yl; 
dunu ipe nasıl çektirecekti? cepheye yolJamıştık. Hayret ediyorum, bU ff 
Dudaklarının soluğunu ne - Evet hükümdarım am- d ? 
büyük bir zevkle seyrede- ma, onun ne dessas olduğu· a ~Evet! Ben de .. ,, 
cekti? ğunu bilmezsiniz. Lüizi de T" kil eti 

- Alçak; papası kıskan- kaçıran o. Tasavvur huyu· o genç ur D g 
· · h · · 'ıze kadar mektubu aldıktan dı da sonradan bu ııı yap· runuz, arımım 

sokuldu da öyle yaptı. 
tı. Hele 0 Ltıiz elime geçer· - Fakat kale muhafızları 
se, o uydurma asılzade, 0 Lliizle beraber giden erke
sabte kibar, o yılışık güzel l ğiu renç bir yabancı oldu-

Kraliçe, kıskançlığın diı- ğunu ıöyliyorlar. Saniyen biı. 
)eri arasında kalbinin kemi· Lüizi bir tahminle buluyo· 
rildiğini duyuyurdu. Ansızın ruz. Ya, diğer süvari o de· 
kral, çadıra girdi: ğilsel. Çiinkü diğer slivari-

- Af edersiniz sevgilim! nin yüzünü gören yok. 
Kraliçe, neş'eli görilnmek - Bilmiyorum haımetpe· 

ister gibi güldü: nah. Şüphelerini~e, hissiya· 
- Buyurun Haşmetmeab tınıza iıtirak ederim. Fakat 

kraliçenizi birdenbire sevin· öyle sanıyorum ki, Salahed· 
dirdiniz. Ona saadet verdi· din, onları ele aldı. 

ö~tftrkçe: 

Her giln 
Beş kelime yazıyoruz 

-45-
1 • Muhabir • Aytar 

Muhbir • Duymaç 
Örnekler: 
1 - Tan gazetesininLon· 
dra Aytara bildiriyor 
2 • Gazetelerin ıehir 
Duymaçları vardır. 

2 • Mukavemet • Dayakık, 
Dayanım. 
Örnekler: 
1 • Bu kaynağın bu ka· 
dar yüke dayanığı oldu· 
ğundan ınpbeliyim. 
2 • Düıman, büyilk bir 
dayanımla harbetti. 

3 - Müvezzi • Dağıtmaç 
Tevzi - Dağıhm, Dağıt-
ma . 
Örnekler: 
1 • Gazete daiıtmaçları 
açıkgöz olmalıdırlar. 
2 • Türkiye gazeteleri, 
kendi aralarında, bir 
Dağıtım örtüiü yapmak 
fikrindedirler. 

4 • Nekahat • Eyiselik 
Örnek: Bay ..... , Eyiselik 
devrini geçirmek lizere 
lstanbula gitti. 

5 • Namzet • Aday 
Ôrnek: Gelecek Kurul· 
tay seçiminde Adaylıiı· 
nızı koyacak mısınız? 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazalarda bu kelime
lerin Osmanlıcaları kullanıl
mamasını rica ederiz. 

Zavi 
" 

şahadetname 
193?.-1933 yılında Necati 

bey okulundan aldığım ıa· 
hadetnamemi kaybettim. Ye· 
nisini alacağımdan eskisinin 
h6kmü kalmamııtı. 

Necati bey okulu mezunla· 
naclaa 96 Nlabet 

Kral içini çekti : 
- Öyle görllnilyor.. Nan· 

körler .. Lliizdeu hiç ummaz· 
dım. Masum bir melek gibi 
görünüyordu .. 

- Evet sevgili Kralım .. 
Ben de şövalyeden böyle 

birıey beklemezdim. Kibar, 
afif, sadık bir genç görünü· 
yordu. 

Kral ve Kraliçe, minalı 
minalı biribirine bakııtılar .. 

Kral ayağa kalktı: 
- Bana dua ediniz sevgi· 

lim, ıu harpta muvaffak 
olayım .. 

- Her dakikam zaten bu 
dua ile geçiyor haımetpe· 

nah •. 
- Eminim. bundan eminim 

sevgilim!. 
Kral çadırdan çıktı. Ak

ıam gölgeleri, ovayı, g&llln 
soluna düıen tepeleri yavaı 
yavaı esmerleıtiriyordu. .. 

• • 
- LUiz, sevgilim. 
- Ruhum, ŞC>valyem! 
- Btlttln maziyi onutaca· 

iız. Fransaya gideceğiz. 
- Ben Fransayı bilmiyo· 

ram. Fakat seninle olduktan 

Tekirdağında 
lşyarlar kuluhft açıldı 

Tekirdai 7 (A.A)- Gece 
Halk Partisinin Iıyarlar ku
lubtı törenle açılmış ve bir 
gardenparti verilmiıtir. Te· 
kirdağlıların bir ilgi göster· 
diği bu güzel bahçeli kulubü 
T ~kirdağın hayat kaynağı 

olacaktır. 

. ~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıt bir 
mot&r satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize mtlracaatları 

illa oluu. 

içimde garib bir itaat 
duydum. 

Sallheddin'i, biz Tir 
kadar, Arablar kadar 
mışız. Kahraman, saD• • 
yilksek gönüllil, iyilik 
yanıb tutuıan bir inıaot. 

Mektubundaki mobil 
imzasını tanıdım. C 
vaktile onun bir mektab 
kral, kraliçeye okurkeD 

mtııtüm.. ,dl" 
Derhal, kararımı ve 

Senden bahsediyordu. f 
- Eğer seviyor••• 

mes'ud ol!. . 1 
Diyordu. Ne iy~ ~tti':J 

geldim?. Yolda ıkı 1
-". 

bizi' durdurdular. Be (1 
ıüphelenmiılerdi. Her 

de sarhoıtu: 
- Yilzüntl açl. , 1t1f 
Dediler. Genç Tiirk e 6~ 

rau kaldım Şövalyeaı, 

bir kahkaha attı ki.. " 
- Evet, bende ıoot' 

tanııbm, adı Doianaı•t· ~ 
- Evet, o dakik•>" I · 

onutmıyacağım ŞövalY~ 
Kahkahayı attıktan 1 t,I 

- Heyy -dedi- yol 'ol 
ciler, sözüm yabana k'of 
manlarl. Siz hiç kıbDÇ 
aadınız mı? ~ 

Şövalyelerden biri f 
Cevab olarak kılıncı111 

ti.. .~ 
Ben korkudan yüıllll 

pamııtım. 

Ulusal 

Birlik 
Candelik aiyual g.-e ()111 

Sahibi: Haydar RiJ,JD 

Neşriyat mnd&rl: 
Hamdi No.slıe' 

Telef on: 2776 ""' 
Adres : lzmir 

Beyler ıokağı 
Abone şartları: 

700 kurut seneP ~ 
400 • alb •1 

ilin şartl~ 
Resmi illnlar i.çİ11 ~~ 
Maarif cemiyet• ;/ 

btırosuna m1rac:a•t 
melidir. 141ı 

Hususi ilblar: -"' 
hanede kararlafbll":. 
Buıldıjı yer :ANA 
matbaua 
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'f ·~ııuıııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı"\_ N. v. Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
U k H K vv F H v ı· . ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI r ava urumu~ • • • an Si ımıtet vapur "SATURNUS" vapuru elyevmlimanımızda olup 4 tem· 

B = D z acentası muzda Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg liman· . . . . k p. = er ee ları için yük alacaktır. 

. uyu ıyangosu_ =~ & Co. Cendeli Han. Birinci kor· "HERMES" vapuru 10 temmuzda gelip yükünü boıalt-
ş don. Tel • 2443 tıktan ıonra Burgaı, V arna ve Köıtence limanlarına hareket 111ldiye Kadar Binlerce Kişiyi ~ DEU .. TSCHE LEVANTE LıNIE General Steam Navigation edecektir. 

VVINFRIED 8 Go Ltd. "ORESTES., vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar Z • . . := " vapuru 
engın etmıştır = "PETREL .. vapuru 8 tem· Anverı, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için • 5 temmuzda bekleniyor, 11 ki 19 - muzda Londra için yü eye· yük alacaktır. 

·CU tertip 3.cn keşide 11 Temmuzdadır~ temmuza kadar Anvers, Ro· cektir. SVENSKA ORIENT LINIEN 
B c: ter dam, Hamburg ve Bremen Ellerman Linyn Ltd. .. SMALAND " motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen-
flytık lkrami ye: 50,000 Liradır __ ; için yük alacaktır. "RUNU., vapuru 12 tem- hagen, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lıkandinayya 

" ALIMNIA .. vapuru 20 muzda Londra, HulJ ve An- limanlarına hareket edecektir. 
~Yrıca: 20,000, 12,000, 10,000 lira ik· ~ temmuzda bekleniyor, Ham· versten gelip tahbyede bu· "VASALAND" motCSrü 18 temmuzda Roterdam, Ham• 
~yelerle(20,000) liralık mOkatat vardır. =: burg, Anvera Ye Bremenden lunacak ve ayni zamanda burgu, Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oalo ve la--- = yük çıkaracaktır. HulJ için yiik alacaktır. kandinavya limanları için ylik alacaktır. 

llllllllllllllllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, JOHNSTON VVARPEN Ll· .. DRAKO " vapuru 29 GarbiS!~:~~ i~::yı!!Mbi:~~=~::m ıefer 
D VERPUL temmuzda Hull, Anvera ve r Q NES LT • LI .. PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda llltıza ft..n, t ~ l -.. fh ORE 14 Londradan gelip tahliyede 

uS em ıO ogra ane Ve "DROM " vapuru Malta, Marsilya, ve Barıelon irin yük alacaktır. 
~ b ki A bulunacak ve ayni zamanda r ıot -.. f temmuzda e eniyor, n- Yolcu ve y6k kabul eder. 

ogra malzeme mağazası verı ve Liverpoldae y6k çı- Londra •• Hull için ynk NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
il.._ »"'-·- · V K• alacaktır. f~ ·~ beyin foıopafluuıe$i, /:mirde en karap Burgaı, arna, uı- lzmir Nevyork arasında ayhk muntazam ıefer 
~knıelcle ılJMeı bulan bir san'aı ocatuJır. En tence, Galaç ve Braila li- Doyçe Levante Liniye .. RINOS" vapuru 21 temmuzda lzmirden doiru NeYyork 
~ olanlar dahi, burada çektirdikleri foıolıraJ· manlarına yllk alacaktır. .. ANGORA" vapuru 12 için y6k alacaktır. 
il.._ "'-naıs lcallflllfardır. SERViCE DIRECT temmuzda Hamburg, Bre· Hamiı: lllndaki hareket tarihlerindeki deiiıiklilderdea f-a.. Ra..ıe. beyin, foıopaı malrenwi satan ma- men ye Anveraten gelip tah· 

... ~ ftllllaıeı.em ma,ıerilerinin ince sevklerine slJre DANUBIAN Acente meı'aliyet kabul etmez. 
&.., ~- naallan, foıopaı makinelerini bulundurmalaa· TUNA HATTI liyede bulanacaktır. Fazla tafailAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tallliye 
~ f".,.. 8 1 Not: Vurat tarihleri •• 5 h ~ yareı luw ıeyi ilpaıa lutfidir. "DUNA., vıpuru halen i· prketi binaıı arkuında Fratelli perco acenta tına mllracaat 

• 8athuak auldesi, Refik bey ça11aı) manımızda olup Badapeıte, npurlann wmleri &zerine eclllmeıi rica ol1111ar. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 
deiifildilderden meı'uliyet 

lstan ul ve 'frakya 
tlter Fbrikalan Ttırk Anonim Şirketi 
rınayesi3,000,000Tork lirası 

!at-hal Bahçe kapı dardilncll Vakıf han 30 -40 

~ir def terdarlığmdan: 
~ ~ du•"Zi borcundan &tilrll tahıili emval yaıaıına 
t;"" lıli • ea odu kapa mahalleıinde uzan yol cadde-
~. • •~i 7 yeni 11 eaki 2 yeai 2 nyıh maa dlkkla 
~h t&rılai illadan itibaren yirmi bir ti• mlddetle 
~it r!janlclaiından pef sürmek iıtiyenlerin defterdarhk 

....._11ııı-.:;•iae Kelm(eri. 8-11-16-20 2027 
1 

Bratiılava ve Viyana için 
ytik almaktadır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
larm İlimleri herine meı'a· 
liyet kabul eclilmeL 

Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk ffaıtahldara 
Mltehaua11 

1J.inci Beyler ~ N. 68 
Telefon 3452 

Tt:JR KiYE 

llR/\~T 
~BAN~ASI 

~..;..,. ~ 

t., ' 

-DAcA 
BiRiKTiREN 

kabul edilmez. 

Kitaplaruuza 
Cilt, Habralannıza Şık 

Bir Albflm, Ve eair 

Cilt itleri Yapbr-

mak 18teneniz : 

• YENı KAY AFLAR • 
(Au,umda 34 Numarada 

. • Ali Rıza • · 
Mlcelllthanelİne ujrayınız. 

Taze temiz ucuz 
iliit; 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

laka (Okamentol 

lbGrGk şekeri 

rini teerObe edi 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ l lzmir yün mensucatıl 
~ !Türk Anonim şirketil Diz.. 

Ve Ptlrjen ~ahap 

en tlettln bir m 

bil şekeri olduğu 
Kuvvetli mtlahil 

no unutmayınız. 

18tiyenler Şahip 

Sıhhat ıtlrgtln 

haplannı Maruf 
ecm depolann 
ve ecmnelerden 
arasınlar. 

~ § Bu mGeuese, iki ytlz bin lira sermaye ile § 
~ § tetekktll etmit ve Di Oryental Karpet Manu·i 

Q) ~ fakçlirers Limited (Şark halı) tirketine ait § > § fzmirdt> Halkapınardaki kom-. fabrikaaım 88bD § 
§ almıtbr. Fabrika bGUln tefldlat ve tesi1at ve mfta. § = § tahdimini ile eskisi gibi 1 Uoon08alli 1935 ta• § 

e't1 § rihinden itibaren yeni tirkct tarafından itletil· § >-. § mektedir. Her nevi yan iplikleri, kumq, batta· §§ 
~ ~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamo.IAbn eıma· = 

,..,,,,.. § tine fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. 5i 
~ § Bu mamolAt Peştemalcılar bqmda eski Orozdibak § 

§ ittisalindeld sergide tefhir edilmekte ve eabt fab. § 
§ rika içinde yapılmaktadır. 1 
§ Poıta katma: 127 5i 
- == § Telgraf adresi: lzmir!-=Aluncak 5E 
5 Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 il 
li11111111111u111111111111111111• 1111111111111111111111111111m111111ıu1111111111111111111111ull 

.,._Sümer Bank--

Satılık Piyano 

Fabrikalan mamulitı 

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

Dereke kumaşları 
Alman marka her pyi 

nilam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla ublık· 
br. 

1 
Almak arza edenler her 

f1n aabahdaa akpma ka· 
dar ULOSAL BiRLiK 
pnteliiclanlwaealae mi· 
caat e:lmtllltll•ler 

F esane kumaşları 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar" 
Izmir şubesinde bulursunuz 
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Memuriyetlerinden çıkarılan Yunan memurları ve ameleler 

Atinada ve Giritte nümayişler ve hü
kô.meti protesto hazırlıkları 

isyan münasehetile memuriyetlerinden çıkarılan devlet memurları 
vazifelerini geri almak için bir metinğ yapacaklardır 

Jstanbul, 7 (Özel) - Atioa'dan haber veriliyor: izin istemişlerdir . 
Memuriyetlerinden çıkarılmış olan memurlarla İ'· 

terinden uzaklaştırılmış şimendifer, tramvay, telefon 
ve sair mnesseseler mflstahdimini, hflkumeti protesto 
etmek ve \'&zifelerinin geri verilmesini istemek flzere 
bugflnlerde bOyOk bir miting yapmağa karar vermiş· 
ler \'e bu kararlarını iç işleri ba anlı~ına bildirerek 

HflkOmet, a!tayi' bozulmamak f&rtile mitinge mfl· 

saade etmi' ve ayni zamanda zabıtaca geniş mikyasta 
tertibat alınmıştır. 

Memuriyetlerinden uzaklaştırılan Girid memurları· 

nın da ayni gOnde Giridde nQmayiş yapacakları slSy· 
(eniyor. 

Darısı başımıza Muğla'Jıların faaliyeti . 

Yunanlılar parasızıBaş~a~an A~ana .çiftçi-
maske verecekler sını takdır ettıler 
iç işleri bakanı'nın tanzim ettiği 

proje tatbik olunacak 

Adana'lıların verecekleri yozdc üç 
senede 300 hin lira tutacaktır 

lstanbul 7 (Ôzel) - Yu· korunma tertibatı alınacak 
nan hükumeti, zehirli gazla· ve müteakiben askeri bir 

Adana 7 (A.A) - Adana 
çiftçilerinin hava tehlikesini 
önlemek yolunda verdikleri 
kararı baıbakan ismet lnönu 
ve huva kurumu genel mer
kezine bildiren telgraflara 
karııhklar gelmiıtir. 

ra kartı halkın nasıl ko- komiıyonun yapacağı tab
runacağını haftalardan beri kikat neticesinde zehirli gaz
dOıünmüş ve nihayet, içiıle· lardan korunmak için lizım 
ri bakanı M. Raliı'in tanzim gelen elbise ve saireyi ala· 
eylediği bir projeye göre, mıyacak kadar fakir olanlara 
hareket ederek korunma b0t6n ı~vazımat ve gaz maı
teıebbüıünün bir an evvel keleri parasız olarak tevzi 
kuvveden file çıkanlma11nı edilecektir. 

Baıbakanımızın takdir dolu 
kaıduğı burada bilyll bir se
vniç uyandırmııtır. Karşıhk 
aynen şöyledir : 

"Hava tehlikesine karşı 

yurd ıever Adanalıların yilk· 
ıek ilgiıini takdir ederim. 
Adanalılar bava tehlikesini 
önlemek için b6tiln vatana 
güzel örnek vereceklerdir. 

kararlaştırmııtır. Yunan hOkümeti, bu it 
içişleri bakanının projesi- için lizımgelen tahıisatı büt· 

ne göre, hükumetin paraıile çeaine koymuıtur. 
• .,_ •• •~•• ..... -4'M•------

Atletİzm mflsabakaları yapıldı 

Altınordu,Göztepe
yi mağlfıh etti 

Adana çıftçiıinin ıimdiye 
kadar verdikleri yüzde ya-
11m bir örUnll hissesini yüz· 
de ilçe çıkarılması 1935 yıla. 
içinde ortalama olarak 300 
bin lira getirecektir. 

Dilndenberi çiftçi lsandığı 
Bornova şild şampiyonu o1du. ,Bi. mauardan yüzde üçünü seve 

siklet yarışında Kazım kazandı •eve vermeğe.ba11am11ıardır. 

sani.y~ il~ Tevfik biıinei, Sil· - · Hava teb;ikeai kartında 
ha ıkıncı; . . . yurdumuzun her tarafı hare· 

1500 metrede Besım bırın· kete gelmiı bulunuyor. Yurd-

-B<ı1tarafı 1 inci sahifede -
letçileri de yarııa girecek
lerdir. Kuvvetli rakiplerin 
girecekleri bu yanı• önem 
verilmektedir. Bu yarışı ka· 
zananların madalyaları öğle· 
den sonra Alıancak stadyo-
munda Milli güreı takımı· 
mızla Macar güreı takımı 
müsabakalarından sonra ga
liplere verilecektir 

Ulusal gflreş ; 
Önümüzdeki Cumartesi ve 

Pazar gilnleri öğleden sonra 
Alsancak stadyumunda ulu· 
sal gilreı takımımızla Macar 
güreı takımı karıılaşacak
lard11. Bu ulusal ve önemli 
sporun burada da teşviki için 
federasyonun bu hareketi 
çok yerinde olmuştur . 

Her zaman üstün çıkan 
ulusal güreş takımını görmek 
ıçın halkımıZln Alsancak 
stadyumuna ilgi ile gidecek· 
)erine şüphe yoktur. 

Atletizm; 
Dün Alsancak ıtadyumun

mıntaka atletizim birincilik
lerine haz1rlık olmak üzere 
barıımalar yapılmııtır. 

11 O metre manialı da 17 

ci, Ferhad ikinci; daılar, başbakanımızın söyle-
100X4 bayrak koıuıunda vini ve bu ıöylevin büyük 

Altınordu takımı birınci, G6z· anlamını liyıkile idrak et· 
tepe ikinci; mitler ve bava tehlikesine 
Yükıek atlamada 1, 77 ile kartı alınacak tedbirlerin ba· 

Sureyya Göztepe birinci, Sn- ıında, tayyarelerimiz.i çoğalt
ha Altay 1, 72 ile ikinci; 

200 metre ıür'at koıuıun· golü yaptılar. Otuzuncu da· 
kikada ikinci ve biraz sonra da 48,1,5 ile Hasan Altay 
üçilncil gollerini yapan Bor-

birinci, Ziya ikinci, novahlar galibiyeti heman 
Gilllede Tevfik Altınordu heman sağlamlaıtırmıı gibi 

birinci, Salih ikinci gel mit· idiler. ilk devrede böyle 
lerdir. bitti. 
Bornova galip; 

Gayri federeler t•mpiyon· 
luğunu bir tilrlü halledemi
yen Bornoya • Eırefpafa ta
kımları diin karşılaıtılar ve 
bire kartı ilç golle galib ge· 
len Bornovalılar Halkevinin 
ıampiyooluk için koyduğu 
ıildi törenle aldılar. 

iki defa berabere kalmak 
suretile ıonuca bir ıekil ve· 
remiyen bu iki takım bu 
haftanın ıon maçlarının ya
pıyorlardı. Saat 18 e doğru 
baılıyan maçın daha ilk da· 
kikaıında Boraovalalar ilk 

ikinci devrede rüzgir ve 
güneşi arkalarına alan Eş· 
refpaıa'lılar sonucu değiştir· 
mek için çok çahıtılar ve 
kornerden bir gol yapblar. 
Son dakikaya kadar böyle 
dölen oyun böylece bitti. Ve 
üstün Bornova takımı hal· 
kevinin ıildini törenle aldı. 
Şampiyon Bornova takımı 
güzel oyunile ıonuca olaıa· 
bildi. Eırefpaıa takımının 
bozuk oyunu ve kalecinin 
iki defa topu elinden kaçır· 
maıı mukadder mail6biyet· 
leriDe amil oldu. 

mak keyfiyetinin yer aldığı· 
nı kabul ederek bütün var
lıklarile bu uğurda özveren· 
lik gösterimeği kendileri için 
bir borç telikki etmişlerdir. 

Her ilimizde olduğu gibi 
Muğlada da faaliyete geçil· 
mit ve üye yazımı işine baş
lanarak bir gilnde 1500 lira 
para toplanmııbr. 

lık hamlede üye yazdan 
Muilalı kardeılerimizin isi· 
milerini aşağıya kaydediyo· 
ruz. 

* • • 
Hava teblikeside karıı &ye 

yazılan ve teberruatta bulu
lunan Muğlah yurttaıların 
isimleri. 

Lira 
Ergerili Hilıeyin 600 
Gölcilklü o. Emin 500 
Mehmet Aksoy 420 
Hacı Hamdi 300 
Kara Hafız o. Hakkı 300 
Şerif efendi o. Celil 150 
Müftn Milnil 150 
Hacı Gazez o. Hakkı 150 
Köken o. Osman 120 
Hacı Gazez o. İlhami 100 
Berber o. Akif 100 
Hacı Plahmud o. Hamdi 100 
Şarbay lskender 95 
Hacı Tabir o. Mustafa 95 
Kabaklı o. Memiı 80 
Sarraf Ahmed 70 
Okka o. Fettah 50 
Noter Ömer 50 
Davaslı Ali Kemal 50 
Ali Adnan 50 
Diş doktoru Şadi 50 
" " Neı'et 50 

Tahsin Alabay 50 
Hacı Osman 60 
Atmış o. Süleyman 60 
Y araşh o. Hasan 40 
Koyun o. Snleyman 40 
Nuri o. Mehmet 40 
Ulah Y abya 40 
Madenci Cemal 40 
Hacı Çakır o. Raıid 40 
Büce o. hafız Mebmed 40 
Radoılu Nuri 20 

" Sabri 20 
Elekci Mehmed çavuı 20 
Auukat Bekir 20 
Müderris o. Hacı Ahmed 20 
Seyası Mebmed 20 
Dadyalı Akif 20 
Bakkal b. Ahmed o.Ömer 20 
HaıaD kadı o. lımail 20 

iyiliğe doğru 
• 

Balkan Devletletl 
sosyal bünyeleri 

Menfaat mıntakaları, balkan defi~ 
lerinin düşmanı olan siyasadır 

Siyasal iyiliklerinden baş· sızlıkları zamanla kaldırt~ 
ka, bu pakt1n önemli bir ve Balkanları gerek toP'..
pisikolojik cephesi vardır ki alb gerek toprak üıtD aı" 
bu Balkan devletleri müna· leri bundan ziyadesile ftr 
ıebetlerinde yeni .bir devrin dalanacakb. _J 
açdmasını mümkün kılmııtır. Bu yolda, kurulmall r
Geçmiş zamanların acı ders· arzu olenan bir BalkaD ~ 
leri Balkanlılara göstermiş· kasının yapacağı hiııD~ 
tir ki, Balkanhlar terakkile· ayr1ca teker L ker sa'P'• 
rini ancak kendilerinden bile hacet yoktur. ~ 
bekliyebilirler ve bunun için Bu çalışmalar nihayet 
dııardaki büyük devletlerin para ittihadı ile de ta~ 
Emperyaliıt düıünüşlerine darılabilir ve bu suretJ~....., 
karşı cephe almak gerektir. nanı bakımından dıı tesı:;, 

..Menfaat mıntakaları" si· kurtulan balkan paktı fi. 
yasası, balkanların en büyük Jetleri diğer balkan d•-.; 
düşmanı olan bir siyasadır. leri ile birlikte, ekoll I 
Balkan paktı, bu alanda bü· istiklAllerini tam olarak,; 
yük bir kıymet göstermiı ye ve çahıma alanında bl 
Avrupanın karııık tanınmıı adımlarla ilerliyebilirler;ııtıf 
bu kısmında önemli bir de· Belgrad'da çıkan la~ 
iiıme~k etkesi olmuıtur. Balkan Heralld gaıet f 

Balkan devletluinin sosyal Senato Asbaıkanı l(ıulJ .. 
ve ekonomik bilnyelerinin bir kardaki baıbkla yazclıi1 
sonuncu olarak aralarındaki makalede diyor ki: ~ 
ekonomik menfaatler, bu .. Balkan devletleri 7~ 
devletlerin ıiyasal menfaat· rındaki milnasebetler, ? 
lerini kuvvetlendirmiıtir. ye kadar kendi eko~ 

Dııarıya karıı birleıik bir Ae finansal menfaati f. 
cephe alınmasının önemli aleyhine bir iıtikamett• iı" 
gittikçe daha fazla kendisi- rilmüıtür. Bu durumda.;/. 
ni göstermektedir. Bunun ylik devletlerin Balk•';,.~ 
iyiliklerini ·göstermek ıçın rine karıımaları da ;.t 
Tllrk • Yugoslav anlaıması- bir imil olmuıtur. 9..:..11' 
nı ileri sürmek kifidir. Bu bunların Emperyaliat ~ 
anlaıma dolayısile her iki ri Balkan :birliii id~ 
memlek~t istihsalinde derhal meydana çıkmuıoa ~ 
yllzde elli fazlalık görülmüı· engel olmağa çabt ~ 
tür. Bu beraber çalııma git- Fakat genel savaıtaa. 'I 
tiilçe geniıletilmelidir. Mese· bu durum, iyiliği ve .if 1 
li, Yugoslavya ve Romanya liği fikriDe doğru dej'lfd' 
dururken Yunaniıtanın A· baılamııtır. ti_ 
merikadan buiday satın al· Balkanlarda ırk ve il, 
maıı biç de manalı bir ha- iizerine dayanan ııa•' fJ: 
reket değildir. teıekkülii, .. Balkanlar, 

Bu devletler araıında giim· kanlılarındır" prenıibillİ' ~ 
rük tarifelerinin kaldırılması nulmaıını kolaylaıtırıa•f 
ve nakliyat itinin rasyona· bu prenıib 1934 balk•11 

lize edilmesi bu gibi mana· dı ile taçlanmııtır. 

Elen 
Diyarında bulu

nan öntOkler 
lıtanbul 7 {Ôzel) - Ame· 

rikalıların bir müddettenberi 
Yunaniıtanda yapbkları haf· 
riyat bitti. Bu hafriyat ne
ticesinde birçok değerli asar 
bulunmuıtur. 70 metre uzun· 
luğunda ve 40 metre geniı
liğinde olan eski bir tiyatro 
bulunan Asarın en değerli· 
sidir • 

Edirne'de 
Yapılan bisiklet yarışı 

Edirne, 7 ( A.A ) - Dün 
Silivri' den hareket eden 
Ankara bisikletçileri 200 
kilometreye yakın bir yol 
aldıktan sonra akıam saat 
18,30 da Edirne'ye geldiler. 
Bisikletçiler ıebir kenar1nda 
sporcular tarafından karıı· 
lanmıılard11. Bugün saat 7 de 
Edirne-Haıköy· lskender köy 
araıında 70 kilometrelik bir 
yarıı yapılmııtır. Bu yarııa 
Edirne'den on, Ankara'dan 
4 olmak üzere on dCSrt bi· 
ıikletçi riımiıtir. 

1 lngiliı 
Altınları Uoll 

da'ya taşınıY0~ 
Iıtanbul 7 (Özel) d;•v 

baftadanberi Loll 1ı 
Hollanda'ya taıınmak!' I 
altın, calibi dikkat bıt 
almııtır. 

Mıınisa 
Sakarya Salihliyi ~ 

Manisa 7 (Ôzel) -~ 
Salihli takımı ile ,. 
takımı arasında y•P~ fi" 
çok heyecanlı olmUf dJ; -' 
ticede Sakarya tak• """ 
golle Salihli taku11ı11•. ~ 
liib etmiıtir. Her ik~OI 
çok güzel ve muol• 
oyun g6ıtermiıtir. 

KazB .J 
8~J· 

13 kişi öldil, 
yaralancl;,1. 

Paris - Fas'ıll il' ~ 
kasabasında yoJcu

1 
ıtf .J. 

bir otobils ateı a. 1111'fl 
yolculardan 13 k!~ d• 
6ldili6 gibi 8 k•fl 
ıurette yara1aD111•fll'' 


