
Çiıı'dc ınOthiş kıtlık var
dır. 12() nıilyon in an aç
lıktan nıuztariptir. Bir çok 
kim eler, sokaklarda açhk
tan öhııektedir. 

•• ULUSAL • ))ün öğleden sonra toplanan 
fırka «rubu; sayını vergisi 
kauununda bazı değişiklik
ler yapılmasına karar ver· 
miştir. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasa) gazetedir 

----------------------------~~~---------------------------------~-----.:.....--..:..----------------------------------------------------------------__ Y.:.::,ıl..:.:...:2=--·..:N.;.;o;....;..: ..;.3.;..9_S _____ T~el..;;.ef..:o.;;;;n..::..:2~7.;;;.7.;.6 _______ - Çarşamba - 27 Mart 1935 Fiatı (100) Para 

in' de 120 Milyon Kişi Açtır 
Almanya . lngiltere arasında uzlaşılmış gibi bir durum var 

Berlin'de cereyan eden nıüzakere
ler, dün gece hitam buldu 

Bitler, yeniden deniz tesJilıatı yapnıak hususunda ısraı· etmiyecektir. 
36 tıı ka esastır.~Toplautının1 soııundarçıkan .resnıi tebliğde neler var 
Bertin 26 (A.A) - Havas 

ajansından: 

lngilizlerle Almanlar ara
sındaki görüşmeler bugün 
lngiliz sefarethanesinde ve
rilen öile ycmeii yüzünden 
inkitaa uğramıştır. Müzake
relere öileden sonra devam 
edilecektir. 

Havasın muhabiri buiünkü 
2arilşmelerin kara, deniı ve 
hava meseleleri hakkında 
cereyan etmİf bulunuduğunu 
bildirmektedir. 

Eyi malumat almakta olan 
lgiliz. mahafili bay Hitlcrin 
ileri ıüreceği iddia ye deJil
leri daha fimdiden şu suret
le hlUisa etmektedirler. Bü
tün devletler silAhlarını bı
raktıkları halde umumi ıu
rette ıiJAhlaran bırakılması 
tek bir devlet ku•vetli su
rette ıilAhlandıtı taktirde 
kuvvetle ıillblanmak. Her 
halde 36 fırka esas tutulmak 
suretiyle Almanyanın askri 
ku•veti meselesi müzakere 
edilecektir. Ayni mabafil di
yorki: 

Bay Hitler, 
1 - 400,000 ton kat'i bir 

rakam olmadıiından ötürü 
Y•niden deniz tealihatı yap
mak hususunda israr etmi
yecektir. 

2 - Almınyanın en kuv· 
•etli aakeri tayyare filosuna 
mliaavi bir askeri tayyareci
lik vlicude ietirmcsini mu-

1la) Simorı 

hik göstererek bir hava 
mukaveleıi akdine her za
mandan ziyade taraftar ol
duiunu beyan edecek. 
· 3 - Bu ıerait altında mu
adele talebi çok normal ve 
mantıki giSr6necektir. 

Hakikat halde yükıek ln
ıiliz mabafili üzerinde çok 
kuvvetli tesirler yapılmakta 
ve.. Almanyanın komıulardan 
baz.ıları tarafından yapılacak 
muhtemel bir taarruz" karıı 
bu komıulardan diierleri za
rarını bir teminat ıiıtemi 

.,.mesaiye dair [fikirlerini izah 
: ettikten[sonra~[ mlişterek bir 

emniyet teşkil etmenin kabil 
olup olmıyacağım tetkik 
etmek arzusunu izhar eyle
miş ve demiştir ki: 
Müşterek bit emniyet sis

temi vücuda getirilmezse 
Almanyadan çekinmekte o
lan bütün milletlerin yavaı 
yavaş bir araya gelerek bir 
koalisyon yapmak suretile 
kendi emniyetlerini bizıat 

temin etmek yoluna sapma
larından korkulur. Avrupa
nın bu kadar L bariz bir su
rette ikiye ayrılması çok 
vahim neticeler tevlid ede
bilir. 
Eğer Almanya diğer dev· 

letlerden müstakil olarak 
kendi gayelerini yalnız ba· 
şına takdirde devam edecek 
olursa bu gayeler Alman 
milletinin nazarında ne ka
dar haklı olursa olsun İngil
tere ile Franaanın, kendile
rini Almanyaoın günUn bi-

rinde tehlikeli bir •aziyete 
ilka etmesinden kokarak 
diğer devletlerle bir itilaf 
ıiyaaeti intibah etmek zaru
retinde kal mal arı ihtimal 
dahilindedir. 

Bundan sonra Sir Con 
Simonun şu sözleri söylediği 
bildirilmektedir: 

ı iman ya Başbakcını Ba)· lliıler 

Biz Berlin'e Almanya'nın 
ve diğer devletlerin iıtirak 
edeceği ilmi bir itilaf siste-

vücude getirmenin tehlikeli sonra Avusturyadakı' Nas- · d · k · k" minı vücu a getirme ım a-
olacağı kaydedilmektedir. yonal Sosyalist barekitı il• nıoı araştırmıya geldik. 

Toplantının ıonuoda neşr ile geçen temmuzdaki iıya· Büyük Britanya hükfimeti 
edilen bir tebliğde, hükume- nı mevzuubahsetmiş ve bu -Or""mı rlördıi11ni sn1ıifada-
tin bazı askeri masraflar için • •--·49!1----~-
Bank Dö Franstan 3 milyar Samimi temaslar 
avans istiyeceğine dair olan 
ıayia hilafına olarak hazine
ye ait hiç bir meselenin tet
kik edilmemiş olduiu beyan 
edilmektedir. 

Londra 26 ( A.A) - Deyli 
Meyi gazetesinin Berlin mu-

habiri dünkü lngiliz · Alman 
temasları hakkında fU malu
matı vermektedir: 

Sir Con Simon; Alman na· 
zırlarına lngiltere efkln umu-
miyeaini11 dütüncelerini izah 

etmiştir. Bu izahata nazaran 

lniilİZ milleti Alman milJe

tine kartı hüsnüniyet besle
mektedir. Fakat kuvvetli bir 
bava teşkillbmn •e onu mü
teakip büyük bir kara ordu
sunun birbiri arkasında tef· 
kiline dair ielen haberler 
lngiliz efklnumumiyesini hay 
retc düıürmüş ve batti bir 
dereceye kadar onu emni
yctıizliie se•keylemiıtir. 

Sir Con Simon bundan 

Atatürk, Bay Dö Mar
tel'i l(abul edecekler 

-------~~~.--~-----
0 ı ş hakaıııınızın verdiği ziyafette,baş 

bakan \7e hakanlar hazır bulundu 
Ankara 26 (A.A) - Dış 

itleri bakanı bay Tevfik Rilt· 
tü Aras, bu akşam saat 20 

30 da Ankarapalasta Franıa
nın Surye fevkalade ko
miseri Bay Dö Marte1 ıere
fine bir ziyafet vermiştir. Bu 
ziyafetb baıbakan İsmet in
önü, bütün bakanlar, kamu
tay baıkan vekili, Fransız 
büyük elçiıi, dıt iıleri encü
meni baıkanı C. H. Parti 
gurubu başkan vekili, Riya
ıeti cümbur umumi kltibi 
baı yaveri ve huıuıl kalem 
müdürü, mubafıı alayı ku-

mandanı, dış işleri bakanlığı 
ve Fransız büyük elçiliği er
kinı hazır buJomuşlardır! 

Ziyafeti, bütün elçiler he
yetinin, bakanlıklar erkim
nın hazır bulunduğu bir ka
bul resmi takibetmittir. 

F evkallde komiserin An
kara da bulunması dolayııile 
dış işleri bakanlığı, Ankara 
palaa bu gece elektrikle do
nahlmıı bulunuyordu. 

Ankara 26 (A.~) - Fran
aanın Suriye fevkallde ko
miıeri Bay Dö Martel öile· 

• Devamı 4 ncü ıahifede-

Küçük itilaf ile Balkan andlaş

ınasının rolü çok bilyüktür 

Ball.aıı misalwıı imzalıya11/m 

Belgrad 26 (A.A) - Ro- miyeceğimizi açıkça ıöyle· 
manya dış işleri bakanı bay mekten kendimi menedemeoa 
Titüleıko matbuat mümessil- Yugoslavya başkanı bay 
lerini kabul ederek onlara Yevtiçle yapmış olduium 
aşağıdaki beyanatta bulun· noktai nazar teatileri neti-
muıtur: cesinde bir kerre daha 11ör· 

"- Küçük antlaşma ile dilmki şimdiki ahval ve ıe-
Balkan anlaşmasının rolü rait altında noktai nazarı-
çok büyüktür. Binaenaleyh mız araamdaki ayniyat her 
her iki orgnizmin reisi sıfa- bir teselliden çok daha bil· 
tile hali haıırdaki beyne)- yük bir kuvvettir." 
milel vahim hidiseleri öğ- Belgrad 26 (A.A) - Bay 
renememezlik edemem ve Titülesko bugün öileden 
menfaatlerimizin ne gibi sonra Belgraddaki Türk el· 
şeyleri kabul etmemize mü- çisini kabul etmiıtir. Bay 
sait olduğunu ve ne gibi Titüleıko saat 22 de ıeb
şeyl~ue asla mü1amaha .ede· rimizden aynlmııhr. 

At yarışları 

Kayıd muanıelesine 
yakıllda başlanıyor 

·-.. --
Koşu hey'eti bugün toplanmış ve ya· 
pılan hazıı·lıklaı·ı tetkik1eylemiştir 

Koşu nıalwllirıden bir gorumış 

ılkbahar at koşuları için olan hayvanların mümkün 
baılıyan hazırlıklar ilerliyor. olduj'u kadar fazla olmast 

Buıün, koıu hey' eti, toplan- temin edilecektir.· Kayıt mu
mıt ve koıu için Jizımgelen amelesine başlanmcıdan ev· 
itleri konuımuıtur . vel koşuya iştirak edecek 

Haber aldıj'ımıza aöre; bu hayvanlann mikdarı hakkında 
yıl ko9uya İftİrık edecek - Devamı 4i1ncü sahifede -
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Romanya 
))emir yollarında 

faaliyet IALAHATTi~ 
Rus askerlerinin Tahran üzerine yü-

Resmi Romen istatistik
lerine göre 1934 yılında Ro-
manya şimendiferleri 27 mil
yon ?.00 bin kişi taşımıştır. 

1928 senesinde bu miktar 
46 milyondu. Buna rağmen 
1934 yılı faaliyeti 1933 yılı 

• T • I 

EYYV81~ 
rüınesi; lngil.zleri gücendi miş, Rus 
ngiliz mü ase at haleldar olmuştu 
Boğazlar mes'elesi, bu su-

retle devletlerin ayakları 
altında bir futbol topu gibi bir 
kaleden öbür kaleye atılmakta 
ve her iki taraftan biri fazla 
gol yapmağa çalışmakta iken 
birdenbire sönüverdi. Rusya 
Babıali nezdindeki teşebbUs
lerine ve müzakerelerine de
vam etmedi. Bunun sebebi 
Almanya ile Avusturyanın 

Bulgarlar hakkında münakit 
mukavelelere riayet edecek
lerini Babıaliye söylemiş ol
maları değildi. 

eden Arabları ltalyanlara 
karşı yalnız bırakmalarını 

kimse istiyemezdi. Dr. Sa
sonof tarafından yapılan 

bu mütareke teklifine en 
ziyade itiraz eden gene Al
man sefiri Baron Mareşaldı, 
o derecedeki Türkiyeyi hiç 
sevmiyen Alman hariciye 
nazırı Kiderlen Baron Ma
reşal galiba kendisini bir 
Türk avukatı zannediyor.,, 
diyordu. Petresburg ve Ro
ma dahi Alman sefirinin bu 
hareketinden hoşlanmadık
larından ondan mütemadi
yen şikayet ediyorlardı. 

- Arknsı var -

ragöl 

Mes'elcnin suya düşmesine 
lngiltere sebeb olmuştu. Bu 
da Ingilterenin boğazları 
Ruslara açmak istememesin- -
den ileri gelmiyordu. Iranda 
bazı hadiseler zuhur etmişti. 
Bunun üzerine Rus askerleri 
Tahran üzerine doğru yürü
meğe başlamışlardı. Bundan 
dolayı Iran hakkında Rusya 

lznıir'iu bir tenez
züh ye ·i olu )10r 

ile lngilterenin arası açıl
mıştı. Bir taraftan böyle 
bir ihtilaf çıkmış iken diier 
taraftan boğazlar mes'ele
sini de itilafı müsellese 
yüklemeni11 pek ağır basa-
cağı anlaşılınca Rusyanın 

Londra sefiri tarafından 

Petresburga yapılan tavsiye 
üzerine Rusya boğazlar me
selesile uğraşmaktan vaz
geçmişti. Hatta bu işte ken
di başına hareket etmesi ve 
Petresburg hükumetini işe 
karıştırmaması kendisine ve
rilen ilk talimatta tavsiye 
olunan İstanbuldaki Rus se-

Yamanlarda her yıl kuru
lan kampa kadar açılmış 
olan yol, vali General Kazım 
Dirik tarafmdan Karagöle 
kadar uzattı•ılmaktadır. Bu
rada 300 amele çalışmağa 
başlamıştır. Karagöl 1100 
rakımında ve 100,000 ak 
çamın ortasında on bir kay
nakla beslenen bir sağlık 

yeridir. (Aç öldüren) adın
daki 1 mikyas meali suda 
bu göle akmaktadar. Bu yo
lun inşası suretile şimdiye 
kadar bir türlü önüne ge
çilemiyen orman kesimlerinin 
inzıbata tamamile temin edil-

firi Çarikof geri çağrılmıştı. miş olacak ve lzmir şehiri 
Boğazlar mes'elesinin orta- ıOO bin çamlı bir orman 

ya atılması o kadar heyecan 
uyandırmıştı ki, T rablus mu
harebesi bile bu heyecan 
içinde ehemmiyetini kaybet
mişti. Trablusta büyük f<!da
karlık göstererek çarpışan 
kuvvetlerimizin karşısında 
ltalyanlar hiçbir muvaffaki
yet elde edemiyorlar ve sa
hil mıntakasından bir adım 
bile ilerliyemiyorlardı. Fakat 
buna rağmen " kılıçlarının 
hakJu,, olarak Trablusun ve 
Bingazioin kayıtsız ve şart
sız ltalyaya ilhakını istiyor
lardı. 

kazanacaktır. Burası lzmir'in 
büyük ve mühim bir tenez
züh yeri olacaktır. 

i ayet 
Umumi meclisi hu 

gün toplanıyor 
Vilayet umumi mecJisi bu 

gUn öğleden sonra saat on 
dörtte htikumet konağı sa· 
lonunda toplanacaktır. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. 
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faaliyetine göre yüzde on 
iki nisbetinde bir fazlalık 

ikinci Haçlılar seteri başlıyor. Alman lmpar9
· 

göstermektedir. 
Eşya nakliyatı 1934 yılın

da on dokur milyon 300 
bin tondur. Bu miktar da 

toru yüz yetmiş bin kişi ile yürüynr ,, 
Fakat Mısır 1daki, Haleb, Ehlisalib erkanından Kont - Ehlisalip ord

111kJi 
Musul ve civardaki İslam ve Jüslin dö Kortena ile çarpış· lak ve samimi bir ş~t•r' 
Türk hükfımdar ve beyleri tı ve kendisini yakaladı. şılamak, fakat berı ~ı 

geçen yıla nazaran yüzde harekete gelmişlerdi. Urfa, Kudüs Kralı Bodvin bu- onların mikdar10\ 0 
17 bir fazlalık göstermek- Haleb hakimi llgazinin eline nu duyunca gayrete geldi ve nereye ve ne ıaOI rt• 
tedir. düıtü. Yeğeni Yalak bey de Yalak beyin üstüne yürü- ceklerini Anadolu 

0 
<' 

p f .. f" d il d ,. k"kl dü. ki beylere habe',Atııı' 
ro esor on en ay e ıo tet 1 er Türk ordusu, bu defa, Bir taraftan da 

01eJı 

Şaşal; lzmir Istil{
al V dediyo 

Kudüs Kralını da dip - diri dusunu, daha Ru ·Ut 
yakalamışh ve Kudüse doğ· iken muhtelif şe1'1 

ru iniyordu. dırmak.. . I" 
Fakat Ehlisalip, yerli Hris- lık iş olarak, b•~aa 

Meııba< a 
yük 

kür evleri a~ılacak; 

havuz yaı)ılacak 

tiyanlardan yardım görüyor- gizli bir mektupld•"'' 
du. Ven edikten de bir do- lunu tuttu. Bu a dl 
nanma ile kuvvet gelmişti. sünde lmparatorU0 

•' 

)J (İ- Yalak bey, mecbur kaldı. taşıyan bir mekttJ~. tiJi 
Tam iki sene sonra, 518 de İmparator; kert ~ıır 

bir 
lemiştir. 

Burada radyoyu teneffüs 
suretile bünyeye imtisas et
tirmek için bir inhalato:r 
yapılması, kür evleri açılarak 
halkın hastalıklarının dün-
yada en şifalı olan radyo 
vasıtasile tedavi ettirilmesi, 
ayni yerde ayrıca 100 kişi

nin yıkanmasıoa mahsus be
ton havuz yaptırılarak bu 
şifah suda yüzme suretile 
sağlını artırmak için yardım 
edilmesi mütehassıs tarafın· 
dan tavsiye edilmiştir. 

Şaşa/ mcrıbaında su içen- Vali General Kazım Dirik; 
ferden bir kaçı Şaşal kaynaklarında büyük 

Şehrimizde bulunmakta o- bir park vücude getirtmek-
lan Yüksek Ziraat Enstitü- tedir. Muhtelif yerlerden fi
ıü zirai kimya profesörü danlar, çiçekler temin edil
Bay Fonder Hayde ile top· miştir. Şaşalın manzarası te· 
rak Enstitüsü şefi doktor mamen değişmiştir. 
Bay Kerim Ömer Şaşal kay- Yalnız 1000 tane ağaç 
nağına giderek suyun radyo gönderilmiştir. Kaynak Ge
aktivitesini tetkik etmişler- ııer köyü altından yeni bir 
dir. Vali General Kazım yolla lzmire bağlanmış ve 
Dirik; misafir profesör ve yol kısaltılmıştır. 
doktoru kaynaklarda gez- Memurlar kooperatifine geç-
dirmiştir. Yapılan tetkikte tikten sonra Şaşal suyunun 
Şaıal suyunun radyo aktivi- küçük şişelerinin fiyatı yüz 
tesinin yüzde 15 nisbetinde paraya, damancanalar kırk 
hararet derecesinin 20-21 kuruşa idirilecek ve halkın 
olduğu görülmüştür. Profe- sudan azami derecede isti
&Ör Bay F onder Hayde bu fadeleri temin edilecektir. 
tetkik neticesinde suyun bu Şaşal, Bütün lzmir ve civarı 
fevkalade vaziyeti karşısın· halkının bir tenezzüh mahalli 
da hayrete düşmüt ve İzmi- olmakla biraber ayni zaman· 
rin bu su yüzünden hususi dan bir sağlık kaynağı ola-
bir istikbal vadettiğini ıöy- caktır. 

........... ~-------
Açık muhabere: 

Kudüs kralını salıverdi. kadaşlarına ka0'~rd 
Yıllar geçiyordu. Bodvin lamışb. Alman 'f. 

ve onun oğlu ikinci Bodvin gelişini haber "~rı ~ 
ölmüşlerdi. Üçüncü Bodvin Konya, birinci bir' 
tahta geçmişti.. 16 yaşında muharebelerindeO b' 
idi.. Birinci Ehlisalip muha- birçok yerlerle be':ç~ 
rebeleri bu suretle bitmi~ti. ' Türklerin e'ine g 

Fakat Kudüs, Surye ve şi- lunuyordu. . A~ 
malindeki yeni Hristiyan 170 bin kişilık r' 
beğleri ile İslamlar ve Türk- dusu; Balkan t~~ı 
ler arasında sık sık çarpış- girince ıaıırdı !'\ir tJ 
malar oluyordu.. Çünkü mütbış ~· 

Ve bunlarda Hristiyanla- karşılaşmıştı. Bilh'
9
ebe 

rın aleyhine idi.. Aradan de kanlı bir ınub•r f 
uzun yıllar geçmişti. Mu- Konrad, sinirdeO 

sulda Nureddin Zeng1 namın· çıkıyordu . lı•ı' 
da tanmmış bir Türk beği Bu harblerde k ~ 
vardı .. Yakın komşusu Urfa, Fakat telefatı ço bıo 
kont Kurtenayın oğlunun Edirne'ye enine.er .,e 
elindeydi.. karmak istedı oteP 

Bu kont, sarhoş, sefil, ay- hücum ederek, b ,e 
yaş bir adamdı.. soydu, yaktı, yıktı 
Nureddin, Ehlisaliple şiddet bula yürüdü.. f 

li bir surette karşılaşmağa Almanlar kat• ~ 
karar vermişti.. Zaten Nu- gelirken, Fran•• it 
reddin, o tarihin en maruf deniz yolundan dO
kahramanlarındandı, Urfaya gelmiş buluouY~'bııt' 
saldırdı ve kaleyi çevirerek imparatoru şiınch ~ 
ele geçirdi. Bu hadise, Türk bir siyaset takib ;,fı 
ve İslam tehlikesinin Kudüs, Fransa kralı şdO~ 
Filistin için yeniden baş gös- tün lstanbul. ei 
terdiğini anlabyordu. Ayinler, merasıoı~.1/' 

Kudüs kralı, üçüncü Bod- biribirini takib e d~ıb'' 
vin ile Antakyada ki Hris- Kralın karısı ,f.. 
tiyan beği derhal Rom ada ki nora şehri dol•f fıl 
papaya, Alman, Fransız binlerce kişi tar• 
krallarına ve diğer hükfı· kışlanıyordu. ofl~ 
metlere yalvarmağa baş- imparator, f'rll ııı•' 
ladılar.. ile dostluğu arttır jJS 

işte bu hadise, ikinci Eh· tarihlerde de )\111' 1 
li salib harbını hazırlamıştı. Istanbul surJarıo'~o·:ı 

Bu aralık Rusya hariciye 
nazırı Sosanof 'yeni bir ta
vassut teklifile ortaya çık
mıştı. Bu tavassut mucibince 
her iki taraf bir mütareke 

ıı~=--!l!lll!!u~.a::m~-~ K.S.K. Kulnhn Azaeın· 
lusal 

dan Bay Haydar Er-

Yugoslavya'nın 
Kereste ihracatı 

azalıyor 

O tarihte papa, Sen Ber· ordugah kuroıuf lı''.ı 
nardı, Fransa tahtında Lüi, biraderle enişte• d;/ 

akdedecek ve bu mütareke 
esnasında askerlerini geri 
çekecekti. Bu suretle ltal
yanlar ortada bir sulh mu
ahedesi olmadan Trablusa 
sahip olacaklar, yalnız ora
daki Araplarla çarpışmağa 

mecbur kalacaklar, Osmanlı 
devleti de muahede imzalı
yarak resmen bir vilayetini 
terketmek zilletinden kur
tulacaktı. 

Fakat 'Rusların bu teklifi 
lstanbuldaki sefirler tarafın· 
dan kabul olunmamıştı. Bir 
de orada harbeden ve mem
leketin büyük bir kısmını 
henüz ellerinde tutan as-
kerlerimizin hiç mağliib 
olmadıklara halde çekilib 
gitmelerini ve kendilerine 
beraber mücadeleye iştirak 

• 
1 

Gündelik siyasal gazete 

Sahibi: llcıydar Riişdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
llamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

i hin şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

ğin'e : 
( Ulusal Birlik ); Yurddaş· 

larıo şeref ve haysiyetini 
çok yüksek tutmağı en bil· 
yük bir vazife sayar. ilk 
mektubunuz, meslektaşları
nızdan birinin şerefini hır-

palıyacak şekilde yazıldığın· 
dan gazetemizde yer bulma-
mıştır. Verdiğiniz isim ve 
adresin, bir namı müstear 
olduğunu yaptığımız tahki· 
kattan anladık. 
Tanımadığımız halde ıizi de 
kırmak istemediğimizden ha
kiki adresinizi bildirmenizi 
rica ettik. Mert bir insan 
sıfatile bunu yapmadığınız 
gibi gene perde arkasından 
idarehanemize gönderdiğiniz 
ikinci mektupla bu defa bize 
çatıyorsunuz . 

Hakiki hüviyetinizle kar-

Yugoslavya dış ticaret is
tatistiklerine göre, 1935 
ikioci kanun ayı içinde Yu
goslavyadan dış memleket· 
Iere 39 milyon 800,000 di-
nar değerinde 4,477 vagon 
kereste çıkarılmıştır. Halbu
ki geçen yılın ayni ayı için
de çıkarılan kereste miktarı 
53 milyon 300 bin dinar de
ğerinde 5, 754 vagon idi. 

Odun ihracatına gelince 
bu da 1935 yılı ikinci ki· 
nun ayında 1055 vagona 
varmııtır ki geçen yd ayni 
ay içindeki odun ihracaatı
nın vardığı miktar 2,277 
vagondu. 

şımıza çıkmadıkça, ne iddi
anızı tetkik etmek ve ne de 
yazdıklarınıza cey ap vermek 
mümkündür. 

Alman tahtında Konrad o- açıktan açığa 

turuyordu. giSstermiyorlard1• rıJ· 
Ordular, gene Rum im- Rum imparat0 ,_ı 

paratorluğu toprağından, ya- - Alman itııP'eııi 
ni lstanbul üzerinden ine- bire girsin de b 
ceklerdi. etsin!. dıl• 

Yalmz Alman ordusunda Diye bekliyor ,f.,_ 
100 bin piyade, 70 bin sü- Konrad buna Y':eo4(. 
vari vardı. Istanbul'da otu- Onun fikrince, ıJ~ 
ran Roma imparatoru Ema- kaddes bir ordtJ0 ;ılı 
nuel, bu ordunun büyüklü- dan ve imparat0111 jıl' 
ğilnü duyunca kendi mevkii uğurluydu. RuıJ1 ~ 
ve arazisinden korktu. ruoun ıurlard.•"~,tf 

Ya Almanlar Istanbulu çıkıb kendisin• 
görür ve burasını zabdedi- lazımdı. ,tot 
verirlerse!. Halbuki irnP'd•f' 

Konrad, Roma imparato· Fransa krahn• 
dıJ•' runun eniştesiydi. Bu akra- dırış etmiyor P 

balağa rağmen ona itimadı imparatoru b1l11~ıı•~ı 
yoktu. Endişe, şüphe, korku, geriye döndü, ot r 
Bizans tahtının etrafında libolu'dan katfd

1
• 

• 1• 
dalgalanıyordu. Nihayet şu sahillerine geçıt 

( D
,...(111' 

kararı verdi : c;• 
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vv. F. H. Van lzmır yun ,mensucatı 1 Limitel vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Der Zee T.. k A • • k • ··UL YSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yükün6 = Üf fiÜfi}fi} Şif etı= aceııtası boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
& Co. _ için yük alacaktır. - Cendeli Han. Birinci kor-

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE = Bu mne sese, iki ynz bin lira erınaye ile don. Tel. 2443 .. CERES,, vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot .. 

.. AV OLA ,, vapuru 31 - tc.şekkal etmiş ''e Di Ory en tal Karpet Manu-- The Ellerman Lines.,Ltd. terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
martta bekleniyor, 4 nisana = fakçörers Limited (Şark lınlı) irkctine nit .. OPORTO ,, vapuru 21 "UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvcrs. 

kadar Aovera, Rotterdam, iznıirde Halknpınardaki kumaş fabrika mı atın - martta LiverpooJ ve Svven- Rotterdar:n, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
H.mbu B 1. - seadan gelecektir. alacaktır. rg ve remen ıman- almıQtır. fnhrikn bütün teşkilut ve te i at ve mü - -
1 " = .. FLAMIAN,, vapuru 22 
arına yükliyecektir. - talıdimini ile e kisi gibi 1 ka11mm nni 1935 tn- -

" SAMOS " vapuru 15 - rilıinden itibaren yeni şirkd tarnfmdmı işlctil-
nisanda bekleniyor, 20 nisana = nıcktcdir. Her nevi ynn iplikleri, kmmış, hatta. -

martta Liverpool ve Svven
seadan gelecektir. 

" DELOS ,, vapuru 21 
kadar Anvers, Rotterdam, = nh·c ,.e çorap inın1 edilecektir. l\lomulliım cm n· -

" martta Hamburg, Bremen ve 
Hamburg ve Bremen liman- = linc fUikiycti her tarafta takdir ve kabul cclilmi~tir. -1 k _ Anversten gelecektir. 
•

11na yü alacaktır. - Hu mamulat Pestcmnlcılar ha~. ırıdu •· ki Orozdihak · - "THURSO ,, vapuru halen 
ARMEMENT H. SCHULDT - itti alindcki ergide teQhir cdilnwkh· \'C suh!' fah. · H "' · limanımızda olup Londra ve 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
11 

ROLAND " motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oılo ve ıskandi .. 
navya limanları için yük alacakhr. 

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham .. 

burg, Copenhagcn, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 

İskandinavya limanlırı için yük alacaklar. 

SERViCE MARITIM ROUMANI .. TR AMBURG rika içinde yupılmaktadır. Hull için yük all\caktır. 
OYBURG " vapuru - Posta kutusu·. 127 - Garbi Akdeniz için a)•da bir muntazam aefer 25 Not: V urut tarihleri ve 

bu martta bekleniyor, Ham- - Telgraf adresi: İzmir - Alsancak = vapurların isimleri üzerine " PELES ,, vapuru 6 nisand1 gelip 7 nisanda Malta, 
rg ve Anversten yük - Telefon oumarası 2432 ve 3564 - Ccnova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

çıkar A R değişikliklerden mes'uliyet 
•e H~mbu;;~~:anl:r~~e:~~~ • .llllllllllllllllllllllllllllllll• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!• kabul edilmez. " ALBA JUL YA " vapuru 1 "'mayısta gelip 2 mayısta 
alacakttr. nisanda !.>ekleniyor, doğru • ~--------•, Malta, Ccnova, Marsilya ve Ba-selona "'hareket edecektir . 

.. NORBURG "vapuru 28 olarak Nevyork, Filadelfiya l) 0 KTÜ H ,atıhk pj,_raııo NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

b B l 1. ı 'k Alı" Aga" lı J lzmir Nevyork ar .. sında ayda bir muntazam sefer martta ekleniyor, Hamburg ve os on ıman arına yiı , 
ve Anver~ten yük çıkara- alacaktır. Çocuk Hastalıkları Alman marka her şeyi " TAMESIS .. vrpuru 19 Martla doğru Ncvyork için yük 
'Caktır. Mütehassısı sağlam kuyruklu bir pi- alacaktır. 
JOHNSTON V ARREN LI- .. EXMOUTH " vapuru ikimi lı<'yler Sokağı N. 68 yano ehven fiatla satılık- " RINO ,, vapuru 20 nisand.& doğru Nevyork için yük 

NES L TD- LIVERPUL 19 nisanda bekleniyor, Telefon 3452 tır. alacakhr. 
Nevyork, Filadclfiya ve Bal- ••---İllll•----ıi Almak arzu edenler her Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

" DROMORE ,, vapuru 8 A d O · 1 U 
t . ı· 1 "k ı Y ın emıryo u mum il b hd k k Acente mes'uliyet kabul etmez. 11isanda bekleniyor, Anvers, ımor ıman arma yu a a- g n sa a an a şama a-

"• Liverpuldan yük çıkarıp caktır. mUdürlüğünden: dar ULOSAL BiRLiK Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
b 1100 numaralı hususi zım- ı gazetesı' ı'darehane·ı·ne mu-_ şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalıg· ına müracaat 
ourgas, Varna, Köstence, " EKSELSlOR,, vapuru 3 ., 
G ) para madeni tarifesidir caat etmelidirler. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S 

a aç ve Braila için yük mayısla bekleniyor, Nevyork 
alacaktsr. § 14-4-1935 tarihinden '-----------~ 
NEPTUN SEA NA VIGA- Jimanıba yük alacaktır. iş'arı ahire kadar muteber • 

TION COMPANY LTD- " EKSMINSTER ,, vapuru olmak üzere Tire, Cellat ve 

BUDAPEST 
" DUNA ,, vapuru 5 ni

sanda bekleniyor, doğru 
olarak Braila, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacakhr. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

.. EXILONA " vapuru 2 

19 mayısa bekleniyor, Nev

york limanına yük ala-
Aziziyeden lzmire vagon do

lusu olarak nakledilecek 
caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur-

zımpara madenlerinin tabi 

olacağı tarifeler berveçhi· 

ların isimleri üzerine mes'u· :z.irdir. 

liyet kabul edilmez. Tireden lzroire beher tonu430 k 
Birinci Kordon, telefon Ctllittan ,, ,, ,, 380 ,, 

No. 2007 - 2008 Aziziyeden,, ,, ,, 400,, ---Tt:.:J R K iYE 

Z:IR, .~T 
BAN~ASI 

{ 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'RA~T ... ~ObQ 

Cilt, Hahralnrnnzn Şık 

Bir Albihn, Ve uir 

ınak ister eniz : 

* l'Ei\'ı KAV AFJ..AU * 
Çarşısmda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellit hanesine 

ÔksOrcnlcr! Mut· 

laka (Okamcntol) 

ôksnrnk şckerlt·· ~ 
rini tccrOhc etli-~ 

niz .. ~ 
~ 

CQ 

\'cPorjcn alıapm ~ 

en n ınn bir ıııils· ~ 
hil şekeri olduğu· >O.C 
mı urıutmuyınız.:_ -i;5 
Kuvvetli mnshil ,_. 

isti yenler ıhhot 

sfirgnn haplarım 

ara mlar. 

Maruf eczarıcler

deıı arayımz. 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: ----
1099 numarah busuıi peynir 

tarifesidir 
28-3-1935 tarihinden 30-

6· 1935 tarihine kadar mu
teber olmak ilzere Selçuktan 
lzmire taşınacak peynırın 

beher tonundan 1000 kuruı 
ücreti saıldiye abnacaktır. 

Taze temiz ııcuz 
ilac ..,. 

Her li\rlü tuvalet çeşitleri 

Ilan1di Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Haştura k o: 3 7 

f otoğraflıane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

mal1 emcsı :mt<m ma· 
zevklerine sar. 
bulımdurmakta· 

ve Trakya 
Şeker Fhrikaları 1'ürk Anonim Şirketi 

Seı·ma_ esi 3,000,000'fül"k Jird ı 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli ınallarııı en iyisi, en ağla. 

mı, en ucuzu en güzeli 
Hereke kuınaşları 

~~e ane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde bulursunuz 


