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1 panya kabice i i tifa etıniş
tir. Hci icünılıur bay Zanıo
ra yeni kabineyi teşkile bay 
Lerrou '} u uıeıııru eylemiş
tir. 

• ULUSAL 

f zmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• japonya lıükfimcti, llu ya ile 
dalyaıılar hakkındaki anlaş
mayı bozmağa ve yeni bir 
anlaşma akdine karaı~ ver· 
miştir. 
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Bulgar-Romen Sınırında bir Hadise 
l\foskova'da haşlıyan ~iyasal konuşmalar Ronıen-Bulgar hududunda bir hadise oldu 

lngiltere murahhas Lord ı ududu aşnıa {isti yen Türk
Bay Eden, Sovyet Rusya'nın le 
siyasasını anlamak. is iyor 

e mürek~keb bir gruh 
üzerine ateş ac;tılar 

Londra gazetelerinin Moskovaya gönderdikleri muha- Mültecilerden iki kişi telef olmuşutuı·. Hudud muha
hirler,,Bay Edenin memnuıı göı·ündüğünü hildiı·iyorJaı· fızları IJuııJarıu kaçakçı" oJdulilarıuı zannediyorlarmış 

ramlarla meşgul bulunan 
Sovyet Rusya idarecileriıı i n 
sulh için büyük bir arzu gös
t c rdilderi noktasında bilhassc. 
ısrar etmektedirler. Bunun 
için ise lngiltcrenin teşriki 
mesaisi elzemdir. Bay Edenin 
Sovyet politikasının muhtelif 
cepheleri hakkında sorduğu 

suallere söylendiğine göre-; 
çok cevap verilmiştir. Bu 
bakımdan Moskova seya ati 

çok faydalı olmuştur. 
Söylendiğine göre, Un 

öğleden sonra bay Eden ile 
bay Stalin arasında yapılan 

fo lwuacla kızıl meydan görüşmeler pek kıymetli ve 
Londra, 30 ı(A.A) - Bay Sovyet münasebetlerinin muh- menfatli olmuştur. 

Eden ile Sovyet Rusya ida· telif görünü•leri üzerinde 
y Bay Eden bugün bny l..,.it-

recileri arasında yapılan yapıldığı baklunda mütte- vinof ile birlikte Moskova 
görüımelerin mevzuu veya fiktirler. ·ı 

ı e civarını gezecektir. Ak· 
tcaıayUlleri hakkında biç bir Gazete muhabirleri, Sov- şam üzeri lngiltere sefare-
resmi malumat verilmemiş yetlerin bu münasebetler için tinde bir akşam yemeği ve-
olrnasma rag· men lngiliz ga- bariz arzularını kaydetmekte ·ı k · B rı ece tır. ay Eden yarın 
zetelerinin Bay Eden ile be- ve tahakkuku birçok sene- akşam ~ Varşovaya hareket 
raber giden muhabirleri lcre bağlı olan büyük iç prog· edecektir. 
görüşmelerin sadece 3 şubat -- - ~· • ... ._. ____ _ 

lhgiliı • Fransız beyanatında Karar bekleniyor 

Roman) a J\.rrılt l\arol 
Sofya, 30 (A.A) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 

mevzuu bahsedilen mes'ele
ler nzerine yapılmadığı, 
fak at ayni zamanda lngiliz-

-ı s p an ya 

29-30 Mart gecesi Bul
gar - Romen hududunda Bal
pınar mmtakasında bir 
hadise olmuştur. Bu hadise 
esnasında ayni mıntakadaki 
Dronova kasabasındaki iki 
kişi telef olmuştur. 

A • b • ti d .. ı Selihiyettar memurların Si za 1 er Ull a i- topladıkları malumata göre, 
28-29 Mart gecesi Türkler-

sam tecrid edildi ~D mÜre:kep bir gurub 

KabinesiniLerrou 
teşkil edecek 

Madrid, 30 (A.A) - Rei
ıicümhur, B. Lerrou'yu yeni 
kabinenin teşkiline memur 
etmiıtir. 

Cim eli 
Bataklığı kuru

tuluyoı· 

Cellad gölün'Je l:urutm~ faaliyeti 

Aksaray 30 (A.A) - Sıt
-Devamı dö~dürıca ıahif ada -

I'd ı · .1- h. 1 lngıltere am arı ıstenı en za ıt er en 
mühim rolü O)Damışlaı:dı Uabeş·stan'da 

idamları iı;tcnile11 
lstanbul, 30 (Hususi) -

Atina'dan haber veritiyor: 
Birinci kolordu fevkalade 
harb divanının kararı bugün 
öğleden sonra bekleniyor. 
idamları istenilen asi zabit
ler, dün Avcrof habishane· 
sinde tecrid edilmişler ve 
ayrı ayrı odalara naklolun
muşlardır. Gazeteler, idam
ları istenilenlerin, isyan 
hareketinde en büyük rolü 
oynadıklarını yazıyorlar. 

lltanbul 31 ( Hususi ) -

zabitlerden üç kişi 

Son alınan bir habere göre; 
Elen Başbakanı Bay Çalda
r~s; hükümet Meb'uslarından 
müteşekkil bir grubun iç 
işler hakkındaki iıJtitaleala
rını dinlemiş ve, isyana iş
tirak eden mevkuf zabitle-
rin ölüm cezasile cezalandı
rılmaları hakkındaki istek
lerine mülayim görünmemiş
tir. Bay Çaldaris,Elen ulusu 
arasındaki yeni darğınlıkla

ra sebebiyet verecek haller· 
den çekinren r6rllnllyor. 

i lıti ya ti tedl>i r-
ler alıyor! 

Aden 30 ( A.A ) - lhıl
yan - Habeş vaziyeti dola-

yısile alelade bir ihHyat 

tedbiri olmak üzere lngiJiz 

Somalitıindeki lngiliz zabit· 

lerioe mezuniyet verilmesi 
kaldırılmıştır. itimada şayan 
mcnbalardan gelen haberle
re göre; Habeşistana gön-

' derilmek üzere bulunan bin-
Jerce sandık esleha ve mü
himmat bunların sevkine aid 
mezuniyetin vüruduna inti· 
zaren Dijibouti de alıkonul
muştur. 

Antalya 
llkbahaı· at koşu-

ları bitti 
Antalya 30 (A.A) - ilk 

bahar koşuları ge-çen hafta 
başlamış ve bu hafta bit
miıtir. 

gayri meşru~~suretteClmezkür 

mıntakada-hü"dudu geçerek 
Toterilrnn arnondismanı da
hilinde kain Sihbare kasa 
bası yakinindeki Romen 
hudud karakoluna gitmişler
dir. 29 Mart günü firariler 
Kovancılar ka.sab sında bu
lunan geri karakola sevke
dilmişler ve saat 23,30 da 
Bulgar hududuna scvkedil
mişlerdir. Ayni zamanda 
Romen hudud muhafızları 

firariler üzerine ateş nçmış
lardır. 

Silah seslerini duyan ve 
Bulgar hududuna girmek is
t iyen kalabalık bir gurubun 
karanlıklar içinde ynklaşmak· 
ta olduğunu görerek teliişa 
düşen Bulgar hudut muha
fızları da evvela havaya si· 
lah atmak suretile firarileri 
durdurmak istemişler ve bun
da muvaffak olmadıktan 
sonra ateş açmışlardır. Mu· 

Bulgar Kmlı Roris 
hafızlar gelenlerin bir ta· 

kım tehlikeli kaçakçılar ol-
. duklorını zannetmişlerdir • 

iki kişinin öldüğü ve Uç kişi
nin hafifçe yaralandığı anla· 
şılmıştır. Vak'a m halli 
gönderilen müstantik tara
fından hemen tahkikata baı· 
lanmıştır. Bulgar hudut me
murları, Romen hududu me
murlarından bir mülakat iı· 
temişlerdir. -----......... _..., _____ _ 

Hava ordusunun vıl dönümü _, 

Italyada harp ha
zırlıkları var 

~·--
Bay Mussolini: keşif~ takip ve hom
hardınıaıı tayyareleri ui r tef tişletmiş 

Afossoliui uc ltalya uclialıtr bir teftiş csnaswıla 

Roma 30 ( A.A ) - Bay kip ve bombardıman tayya-
Mussolini ile hükumet erki- relerini teftiş etmiştir. 
nının sefirlerin ve kalabalık Müteakiben asker bir geçit 
bir halk kitlesinin huzurun- resmi yapmış ve ni.'ıayetinde 
da Littorio harp meydanında 100 kadar tayyare şehrin 
evvelisi gün hava ordusunun üzerinde uçmuıtur • 
tcessüsünün yıl dön.ümü ~ut- Ro,.ma 30 (A.A) - Neı· 
lulanmışhr. Başvekıl halı te- rohınan bir kararnameye na-
şekkülde bulunan bir hava zaran ailri. altında buiunan 
müfrezesile garnizon~n bü- zabit vekilleri ve neferlerin 
tün sınıflarını temsıl eden aıtkert hizmetleri harbiye 
bir taburu ve tayyare mey- b~_kal!ının tespit edeceği ta· 
danında sıralanmış keşif, t~- ri~t kadar devam ~dec;cktir, 



Osm c 
• ye ı 

Adli - tüzel, (fr.) juridi· 
que 

Adliye Vekaleti - Türe 
bakanlığı, (fr.) ministere de 
la justice 
Adil - tüzemen, (fr.) juste 
Aduv - yağı, düşman 

Addetmek - saymak. (fr.) 
considerer comme 

Adem - yokluk. (fr.) ne
ant 

Ademi mes'uliyet : Sorulmaz 
hk - reıponsabillte 

Ademi imkin: Olamazlık -
İmpos bilite. 

Adese - gözgü (4). (fr.) 
lentille 

• Adet - sayı 
Adet-görenek, (fr.) usage 
Adet (itiyat anlamına) 

ahşkanlık.(fr.} habltude 
Adet, (taammül, örf) 

törü (fr.} us et coutumes 
Adet edinmek - huy edin

mek 

Adeta (hayvan yürüyUşü) -
orta 

Adeta - bayağı, (fr.) to· 
ut simplemet. tout bonne
ment 

Örnek: Sen bu hareketin· 
le (T.Kö) bana bayağı düş· 
manlık ettin. 

Adeta - enikonu, (fr.) 
reellement, vraiment 

Örnek: Bugün hava eni· 
konu soğuktur. aujourd'hui 
il fail vraiment (reeHement) 
froid 

Adi - bayağı. (fr.) ordi
naire 

Ait, adide - çok birçok 
Af, afiv - bağıı, ( fr. ) 

pardon 

Affetmek - bağışlamak 
(fr.) pardonner 

Affı hususi - özgü bağış 
küçük bağış (fr.) grice 

Affı umumi - tekeJ bağış 
büyük bağış (fr.) Amnistie 
Afakı - havadan 
Örnek : Bugün afakı has

biballerle vakit geçirdik - Bu 
gün havadan söyJeşmelerle 
vakit (T. Kö.) geçirdik. 

( Objectif karşılığı terim 
koluna verilmiştir. 

Aferide - yaratılmış 
Aferin - okay (fr.) bravo 
Afet - lafat (yakutça si· 

hir ve efsun anlamına gelen 
"ap,, kökünden) 

Afiyet (selamet) - eaen· 
lik (fr.) bonne san. Örnek: 
esenlik dilemek, sonhaiter 
bonne sante. 

Afiyette (salim) - esenli, 
(fr.) en bonne aante. 

Selcim - esen. Örnek: 
Selam sanal esen sana. 

Selamlamak - esenlemek 
(fr.) saJuer. 

Selamlaşmak - esenleş
m .. k. 

Agah - bilir, anlar, uya
nık. 

Agaz - başlama (fr.)Com
mencement. 

Agaşte - bulaşmış. (fr.) 
SouiJJe. 

Ağuı - kucak. 
Ahad - birJer. (fr.)Unite 
Ahadınas (bak: avam) -

kara) 

Ahar - başka. (fr.) autre. 
autrul. 

Ahbap (aşina) - bildik. 
(fr.) Connaissance. Örnek: 
buralarda hiç bildiğim yok. 
Je n'ai pas İci de connais· 
sances. 

Ahdar hzar - Yeşil. 
Ahen - demir. 

c -
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Ahenin Demirden, de-

mir gibi. (fr.) De fer Com
me du fer. 

Ahenk - uyum. (fr.) har
monie. 

Aheste - Ağu, yavaş. (fr.) 
Lent. 

Ahfad - Torunlar. (fr.) 
posterite. 

Ahir - Son, sonunda, en 
son. (fr.) A la fin, en der
nier lieu, dernier. 

Ahiren - Sonlaym. (fr.) 
dernicrement. 

Ahize -- almaç. (f r.) re
cepteur. 

Ahkam - hükümler (T. 
Kö.) (fr.) Jugements pres· 
criptions. 

Ahkcr - kor. (fr.) Braise. 
Ahlaf - gelecekler, ar

dıllar (fr.) Posterite. 
Ahlaki - ahlaksal, (fr.) 

moral 
(Ahlaksal' deki son "I,, ince 

okunacaktır) 
Ahlaki - ahlaka uygun, 

(fr.) moral 
Örnek: bu hareketiniz ah

laka uygun değildir. 
Gayri ahlaki - ahJak~ızca 

yadahliksal (fr.) ımmoral 
Laahliiki dışaplaksnl 

(fr.) amoral 
Ahmak - beyinsiz, (fr.) 

imbecilc. 
Ahmal ve eskal - ağır

h klar, (fr.) charges poids 
Ahsen - en güzel, çok 

güzel 
Ahşa - içirik (fr.) visce

res. 
Ahşab - ahşap (T.Kö.) 
Abd ant, pakt, (fr.) 

pacte. 
Ahd 

regne, 
devir (t. kö.) (fr.) 

periode. 
( /Jemm eder.ek ) __ .. _ 

usy 
Meyvacı ıkta gün
den giine ilerli yoı~ 

Sovyet Rusyanın seneler· 
denberi meyvacılıkta sarfe"t
tiği mesai ile yaptığı tecrü· 
belerde çok muvaffak olmuş
tur. Bu sayede balen Rus
yanın şimal taraflarında iyi 
meyvalar yetiştirilmektedir. 
Buralarda 50 dns elma, 5 
cins üzüm, 22 cins kiraz, 10 
cins erik ve 18 cins armut 
yetiştirilmektedir. Bu muvaf
fakiyet, Sovyet; Sovyet Rus
yanın meyvacılıkta çok te· 
rakki etmeğe müsait bir ülke 
olduğu kanaatini veriyor. 

Ulusal 

Gündelik ei yasal gazete 

Sahibi: llaydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdü:ril: 
Hamdi Niizlıcı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci , 

Beyler sokağı 
Abone şarllorı : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
banede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

y 
nıeri ka an pa
muk alcak 

Rayhşbank müdürlerinden 
birinin reisliği altında bir 

hey'e t Amerikndan pamuk 31 Mart-1 935 .. Ya.:aıı: M 
ithali hakkında yeniden ko· Tefrika No. 20 
nuşmalara girişmek üzere 8 
birleşik Amerikaya yollana- ~ t Fransa kralı Ege sahillerinden gef'tİ. Isparta ci' 
caktır . ~ P. ""S 

§Ziraat Enstitüleri Anado - - ;.ll{la~ Türk.lerden Ö\' le hir dayak yedi ki ... 
Iuda yetişen yabani cinsteki fmparator, lznıka yaklaşır- İki HükUmdar, vaziyeti Nihayet Isparta b:~ l 
erik, Zf!rda li, kiraz, şeftali ve ken şu haberi aldı: uzun uzadıya konuştular ve geçmişti. Burada, ru,rJoi 
elmaları yerli cinslere aşıla· K 'd ı k k ı · · kta o" - Fransa Kralı da bura- onrat, gerı en ge ece u- vet erının artma ..tel 
mnk suretile Almanyadaki da! . vctlerini beklemek için ora- görüyorlardı .. EheıtJ~.r 1 
meyva cinslerini ıslah etmek ı .. h" 

Ve düşündü: da kaldı. medi .. Fakat daff h'.~ 
için t~crübeler yapmaktadır. e • 

- İkimiz elbirliği yapar, • Soğuklar başlamıştı. O yıl kısma girince, bu def 
§Leipzig panayırı birçok Türklere hücum ederiz. kış, umulmıyacak kadar fazla yet vermemekliiİP ııe 

yıldanberi görmediği bir rağ- F k b idi. Fransa Kralı Iznıktan olduğunu anladı.. 10-~ bet ve muvaffakiyet kazan- a at u ümit boşa çıktı. o 
ayrılmış Efese ( Selçuğa ) Türkler. ansızın, tir• 

mıştır. Birleşik Amerika, Çin lznıka gelince gördü ki. Fran- K k f 1 d r gelmişti. ra!ın güz.el arısı ra larını sarmış ar 1• I 
Mısır, Yeni Zelanda, Avus· sa kralının Anadoluya çıkar· b f ıı> 

Leonora u yerlere, Kuşadası - Sevgili kra 1 Jotl 
turalya ve diğer daha bazı mış oldugv u asker pek azdır 1ecı• sahillerine, Aydın ovasının bağırdı ... Bunlar ne 
memleketJcrlc ehemmiyetli ve asıl büyük kuvvetler gel-• 1 ı . . güzelliklerine bayılmıştı. tılar?. . ıJ1 
ış er yapı mıştır. memıştır. İ d ki 

--llC}e-e .. • ... __.. - Ne yerler bunlar baş· · ki ordu arasın 4 t.l•(ı 
Iıalya _ Yugoslavya metpenah, ne yerler? diyor· fe çok kısa idi. odef• 

du. önce ve bir kaç tııııf 
Fakat kış, azıttıkça azıt- şaltanlar Türkler 0 bf' 

mışh. Kral, mevcud kuvvetini dı .. Hakim mevkid\e ı 
alarak lslanbul'a döndü. Fik- nuyorlardı .. Kendil•'~ri 
rıncc; lacak okların hiç te51 

- Kışı orada geçirir ve t u.. r 
sonra Kudüs'e inerim! Kral, vaziyetin 'b'o/ 

Diyordu.. Rum impara· z t P 

• • • soy Y' s 
• e 
' 

Fransız g zetele ·i, yazd klari 
ma · a elerde ne diyorlar 

toru. kralın lstanbul'a döne- nı kavramıştı.. a e ~111 
UZU 11 evvel, İspartaya ya 01 ceğini duyunca, gene şüphe- yerde çikan barb, o O 

lere gömülmüştü. Ve düşüne tu 
tuzluya mal oJmu~ d: ot 

düşüne şu kararı vermişti: miyormuş gibi. şitıl •ao 
ltalyanın yeni Belgrad se

firi; itimatnamesini verirken 
ltalya ~Yugoslavya arasındaki 
siyasal münasebetlerden bah· 
sdmiş ve çok mühim söz
ler söylemişti. 

Paris gazeteleri bu mü
nasebetle şu miltaleayi yü· 
rütüyorlar: 

Gerek Roma'da ve gerek 
Belgrad'da yabancı sefirle· 
rin itimatnamelerini verme
leri merasiminde nutuk söy· 
mek adet olmadığından böy
le bir nutuk söylenmiş ol
ması dahi başlı başına bir 
hadise teşkil eder. M. Mus· 
solininin yeni sefire farklı 
mahiyette talimat vermiş ol
ması İtalya hükiımetininBel
grad'a gönderdiği yeni se· 
firin vazifesine ne kadar 
ehemmiyet verdiğini gös· 
terir. 

ltalya - Yugoslavya mü
nasebetleri uzun seneler de-
vamınca, iki memleket men
menfaatları arasındaki te-
zatlar yüzünden değil tarihi 
hatıralar, itiyatlar ve bura· 
fe)er yüzünden bulanık ola
gelmişlerdir. 

Duçe, geçen teşrinevvelde 
Torinodn söylediği nutukla 
ani olarak Yugoslavya'ya 
karşı anlaşma mahiyetinde 
tekliflerde bulunmuştu. Duçe 
bu nutkunda "Son defa ol-
mak üzere anlaşma imkanı 

teklif edebiliriz. Bu anlaşma 
için muayyen ve muhakkak 
şartlnr vardır.,, Demişti. Bu 
cümle Belgrad'da müsbet 
akisler yamış idi. Ancak son 
kelimeler bazı itirazları mu
cip olmuştu. Bundan maade 
kral Aleksandr'ın öldürül-

mesi hadisesi vukua gelmiş 
ve bu da eski endişelerin 

dirilmelerine sebebiyet ver
mişti, ltalyanm vaki olan 
teşebbüsünden sonra bütün 
bunlar birer hatıradan baş
ka bir şey değildir. 

Artık itimatsızlığı mucib 

olabiJecek hiçbir sebeb yok· 

tur. Yarı resmi " V reme 11 

gazetesi yazdığı bir maka· 

lede "Adriyatik denizi ayır

makta değil birleştirmekte· 

dir,, demektedir. Bugün ar· 

zu edilecek olan şey iki 

devlet münasebetlerinde hu-

sul-e gelen bu iyiJiğin bir 
anlaşma ile neticelenmesidir. 
ltalya sefirinin sözleri ve 
buna Yugoslavya Saltanat 
Naibi'nin mukabele tarzı bu 

- Fransa kralını burada v 
efradı ile birlikte ortadan rada sıkıştırılmıştı . ... ,oı'" 
kaldırmak!. ateşi bir kaç saat. 5iJ e ~ 

Bunu, Türk süvarı "'ıı ıı 
Bu plan, gayet gizli tutu· desinin kılıçla bücufll 

luyordu. Beri tarafta onu 
karşılamak için emsali gö- etti. d0f 
rülmiyen merasim bazırlanı- Türkler çala kılıfı 10' 

d 
. . ,tı 

Yordu. or usunun ıçıne . ıı 
'btCI" 

Kral ve karısı. nihayet Is- onları çil yavrusu g~ ete 
tanbul'a varmışlardı. Bir mışlardı. Kral. vsııfl•'~ 
müddet sonra, kral bazı türlü hakim olarıııY ... 0; eı' 
vaziyetlerden şüphelenmeğe Türk süvari ~i.I te ~ 
başladı. Bu arada impara· yanlardan bir çevırıı> 
torun adamlarından biri ketine geçmişti. ıoıİ 
şöyle demişti: Kral sap - sarı 0 ı ~ 

- Zatı başmetpenabileri· Zırhlar içindeki gO~:~ 
nin burada bulunuşu impa· sını ve kendisini kur11~ 
ratorumuzu ne dereceye çalışıyordu. Bu ar•~· 
kadar sevindirmiştir, tesbit bir koz gibi kaçaı• 
edemiyorum. ladı • ~-

Bu. çok manidar bir cüm- Bu dehşetli kaçıŞ jf 
le idi ve kral; bu adamı ıı- rası, ayni zamand• c>~ • 
kıştırınca, o da müphem bir kahkahadan bayılttl 0~ anlaşmanın mümkün olduğu- ı 
kaç cümle daha söylemişti. dar gülünçtü. Fran5 .. 

1
.Jif0 

DU göstermektedir. ı .. 
Kral, imparatorun maksadı- sanki bir ördek sil eı 

Bu hususta lazım olan ze· p ,/, 
. b 1 t B nı az çok anlamıştı. Ordusu Da<r, ta .. , dere, te ,•f. 

mın u unmuş ur. u zemin, • " ,• 
R 1 da gelmişti. Heman şu em· demeyor, bagv rışsı 

0
,11 

oma an aşmalarında derpiş t1 
ri verdi: kırıla, döküle k=.1Ç1ı 

olunan ve Avusturya ile 
komşu olan devletlerle bir- - Dışarıda, işaretime ha· ,,.* :> ,. i&ı 
1 k F zır bulunsunlar!. On beş gün ıontd"" i te ransa, Polonya ve p" 
R 

imparator. planını tatbik Antakya limnr:1 °. b 
omanya'yı bir araya top- J A 

ı için fırsat bulamamıştı. Ma- kan dört yelkeP 1 .,rr. 
amnğa namzed olan Tuna · şı• > 
misakıdır. amafih ikisinin arasında, gemi. yelkenlerİPılııJıf' 

Z d d D 
sanki yüz yıllık bir dostluk rüzgarı arkasına ş 

1 
• ..ı aman ar ır: üne ka. p,. 

ve samimiyet vardı. denizin hafif dalg' ı.ı·Oe 
dar rakib olan devletleri v 

b Biri-birine gülüyor, iltifat tünde Suriye st1 ... 
iri-birine yalnnlaştıran şey v 

ediyor, kucaklaşıyor, yekdi- dogv ru ilerliyordu. . ... ;ıı 
müşterek bir tehlikeden do- h kk d b'rı•· ,, 

d l ğeri a ın a methü se· Bu gemilerde 1 .. • • 
gan en işe erdir. Bu tehli- "p 

na dolu iltifatlarda bulunu- cak diregv inden f rıaı> ~ J~ 
kenin menşei ise Almanya' dır. oı" ~ 

•• • yorlardı. nın bayrağı salJnrıtY d' J~ 
D O K T O R Fransa kralı, nihayet lı· gemininin kıç tarafıJJ IJ'd 

tanbuldan harekete karar yakışıkh bir ~daO'~ıe; 
Ali Agah vermişti. imparatorun da ve kin dolu göıl~11oır. Çocuk Hastalıkları planı suya düşmüştü. dolu sahillerine b•I\ pi,! 
Mütehassısı F ı A d ı oO ransız ar, na o unun işte bu adam, s t .. r' 

ikinci IJeyler Sokağı N. 68 b r"' 
'l'elcfon 3,ı52 atı sahillerini takib ediyor· dan yakayı kll 

l'ml'AIZ~ll'lilc:tt!l:m•----- lardı. Fransa kralı idi. ~ 

zrn ·ı~ vilayeti 
disiiğ.oden: 

nafıa haşmiiheıı-
Yukarıdan ine ine Aydın Yanına omuzl9'~,~~ 

taraflarına a-elmişlerdi. Türk- saçları arkadan t0 P1• ' 
1.Je '' 

6375 lira 30 kuruş keşif bedelli bulunan Çatal - Tire 
yolunun 0+880-6+600 üncü kilometroları arasında yapı
lacak menfez ve köprüler 2490 sayılı yasanın 41 nci mad
desinin (D) fıkrasına göre 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 10 nisan 935 çarşamba günü 
sant 11 de vilayet daimi encümenine gelmeleri. 858 

ler, küçük kuvvetler halinde şakaklardan bu~ ~e 
Fransız ordusunun yolunu etek, fakat beli bli~ b~ 
mütemadiyen kesiyorlardı.. elbiseli genç, guıe el; 
Çarpışıyor. yapacaklarını ya· dın geldi. Robunll~'. 
pıyor ve çekiliyorlardı. rını tutararak efl~ 

Kral, iz.mir civarına da kırdı ve hafifçe ~ 
uğradı ve buradan yolunu kilerek başını eğd1 :,rt1,ı 
çevirdi. - Arktı5' 
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M mtaka mda bu yıl -Izfillf yun fileflSUC3İJi Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
feyiz Yar -r k A . . k . - .. UL YSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükilnl\ 

Menderes mıntakassında Üf }J.Ü}]lfil Şif etı=_- acentaSJ boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve K5stence limı:.luı 
bu yıl mahsuller çok feyı··- için yük alacaktır. '" - B - Cendeli Han. Birinci kor• 
lidir. Sökede Menderesin son - u miles ese, iki yüz bin lira sermaye ile = "CERES" vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot-

zamanlarda taşması yüzün- = teşckknl ctnıi ve Di Ory eııtal Karpet Manu-~ don. Tel· 
2443 

terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları irin yük alacaktır. 
d b -d - The Ellerman Lines 01 Ltd. ,. 

en ug ay mahsulü yüzde f ak~örcı·s Liınited (Şnrk halı) şirketine ait =: "UL YSSE., vapuru 8 nis~ndan 11 nisana kadar Anvers, 
30 nisbetinde zarar görmüş- ~ '' OPORTO ,, vapuru 21 
tür. Bazı rençberler, her sene - fzmirdc Hnlkapıuardaki kumaş fabriknsım atın =: martta Liverpool ve Svven- Rotterdarn, Amsterdam ve Hamburg Jimanları için yi.k 

husule gelen su taşkınlıkları - alnıı tar. l·'ahrika bütün teşkilat ve tc i ut ''e mü - ;; seadan gelecektir. alacaktır. 
yüzünden bug· day mahsulMu- - ı d' k' · ·ı · ı k11 • } -:= ta ı ımiui ile c ·ı ı gı n ununu um 935 ta- = "fLAMIAN,, vapuru 22 
nün gördüğü zararları nazarı - -
d = rihindcn itibaren yeni şirket larafmdan i~letil- ;; 

ikkate alarak, su altında 
d h = mcktcdir. Her nevi yüıı iplikleri, kumaş, hatta- = 

a a iyi dayanan buğday 
tohumu aramışlar ve bu to· § ııiye ve çorap imal edilecektir. Ianıulatm em a- -
humu bulmuşlardır. Bulunan := linc ffiikiycıi her tarafta takdir 'c kabul edilmiştir. _ 

yeni buğday tohumu, kırk _ Ha mamulat Pc-. tcmulcılar lmşmda c ki Orm·.dibak ;;;; 

gün kadar çürümeden su al- _ itti alinılcki ergide teşhir e<lilnwkt<· n• ı.nhş fuh- -

martta Liverpool ve Svven

seadan gelecektir. 

" DELOS ,, vapuru 21 
martta Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelecektir. 

"THURSO ,, vapuru halen 
tında kalabilecektir. _ riku içinde yupılmaktadır. = 
. 

R.ençberlerin harı·çten ge- - limanımızda olup Londra ve Posta kutusu: 127 
lırdıkleri bu tohu 1 k - Hull için yük all\caktır. 

mu ge ece = Telgraf adresi: İzmir - Alsancak =: 
yıl tecrübe edeceklerdir. -= Telefon oumarası 2432 ve 3564 := 

N • \' • m.1111 111 11111111111111111111111 il• lll lll lll il lll il 111 11111111 111 1 111 1111 ili 11111111il1111111 1111U m 
VV. J~ _ lf.. Vau alacaktır. ı 

" NORBURG 11 vapuru 28 
()er Zec martta bekleniyor, Hamburg 

ve Anversten yük çıkara-
& Co. caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE JOHNSTON VARREN LI· 
'' A VOLA .. vapuru 31 NES L TD · LIVERPUL 

nıartta bekleniyor, 4 nisana " DROMORE ,, vapuru 8 
kadar Anvers, Rotterdam, nisanda bekleniyor, Anvers, 
Hamburg ve Bremen ]iman- ve Liverpuldnn yük çıkarıp 
Jaruıa yükliyccektir. Burgas, Varna, Köstcncc, 

Galaç ve Braila iç.in yük 
" SAMOS ,, vapuru 15 alacaktır. 

nisanda bekleniyor, 20 nisana 
k NEPTUN SEA NAVIGA-

adar Anvers, Rotterdam, TION COMPANY L TD-
liarnburg ve Bremen liman- BUDAPEST · 
larına yük alacaktır. 11 DUNA ,, vapuru 5 ni-

ARMEMENT H. SCHULDT sanda bekleniyor, doğru 
HAMBURG olarak BraiJa, Budapeşte, 

.. TROYBURG ,, vapuru Bratislava ve Viyana için 

~S martta bekleniyor, Ham- yük alacaktır. 

nisauda bekleniyor, doğru 

olarak Nevyork, Filadelfiya 

ve Boston limanlarına yük 

alacaktır. 

" EXMOUTH ,, vapuru 

19 nisanda bekleniyor, 

Nevyork, Filadelfiya ve Bal

timor limanlarına yük ala

caktır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 

Jimanına yük alacakhr. 

11 
EKSMINSTER ,, vapuru 

19 mayısa bekleniyor, Nev

york limanına yük ala-

caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 

larm isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. urg ve Anversten yük THE EXPORT STEAMSHİP 
çıkarıp Anvers, Rotterdam CORPORATION Birinci Kordon, 
;: Hao:ıburg limanlarına yük " EXILONA 11 vapuru 2 No. 2007 - 2008 

telefon 

.._ .................. iiilııııi ...... ~~.;.-.~;;.;;..;...;.;~~..;.;::. .. __ _ 

Tl::J OK iYE 

llRj \~T 
BAN~ASI 

-DARA 
BiRiKTiREN 
\RAı-IAT--~D~R 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

~-- ' Satıhl{ l">iyaııo 1 .. 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka-

dar ULUSAL BiRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. ,_ " 
Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) mnrkalı az kullamlmış 

bir motör satılıktır. Taliple-

rin idarehancmize 

atları ilan olunur. 

• 
mü raca-

Kitaplarmı.7..a Gozcl 

Cilt, Hatıralurıru.7.a Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* l'ENı KAVAFLAR* 

Çarşısımlcı 34 Num<ırado 

· - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

ÖksOrenler! l\tut

lnka (Okumcntol) 

öksnrnk ~ckerle

rini h!<'rühe edi 

oiz .. 

Ve Pnrjen Şahapın 

cıı Ostnn bir mns

hil şekeri olduğu

nu unutmayınız. 

Kuvvetli nıilshil 

istiycııler ~ahap ~ 

Sıhhat snrgnn C'C 
haplarını Maruf lf). 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" ROLAND ,, molörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve ıskandi

navya limanları için yük alacaktır. 

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Rotcrdam, Ham
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 

İskandinavya limanları için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIM ROUMANI 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
" PELES ., vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
" ALSA JUL YA 11 vapuru 1 mayısla gelip 2 mayısta 

Malta, Ccnova, Marsilya ve Barsclonar.hareket edecektir. 

NATlONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork ar .. sında ayda bir muntat.am sefer 

" TAMESIS ,, vrpuru 19 Martta doğru Ncvyork için yiilc 

alacaktır. 
" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 

alacaktır. 
Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişiklikl~rden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına mliracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S 

Taze temiz ııcuz 
ilde 

~ 

11 c r lii l'I ii 1 u va let çeşitleri 

IIaıııdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

J/am:a Rıistt•m br.yin fotofi.rrıfluıne.'4İ, 1-:mirtle e11 ıyı 
foıograf çekmekle şlj/ıret bıılun lıir $arı 'aı ocağıdır. En 
müşkülpe.sc1ıı olanlar dahi, lmrada rt•kıirdikleri fotol:a_t· 
larrlnrı mcmrııın kalmışlardır. 

llam:cı RustN:ı bcyirı, f otoğra; nuılt C'tnesı !(atmı nwl· 

ga:ası du mulııt•rcm mı1şterilcri11i11 iru:P :<>ıı/;laine gDr• 
her çeşit mallllrı, fotograf makinelcrmi lmlundurmtJlcıa· 
dır, Bir ::ayurel her şe)İ ispata Mıfulir. 

(Jzınir • Bua~urak r.addesi, Jlefik ... ~ •• ~ ·,,. /• . '. • t ~ 

lllllE 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Türk Anoniın ŞirkPf 
Serınayesi 3,0~9,000'J'nrk liı·:ı~! 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

. . ' .,. ~ 

--Sümer Bank-· 
~..,abrikaları nıamuliitı 

Yerli ınalla .. ııı en iyisi, en sağla
ıııı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesaııc kumaşları 

JJeykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri . 

Sümer Bank yerli mallar pazar
lzmir şubesind~ huJursunuz 

... 



~ 
------------------------------------·----------------------Oturacak yer bulaın ıyor! 

e ı · zelos'u 1 o 1dral 
oturmasınıistemiyorl 

i harh çıkarsa Almanyanın haril{a- ihtiyar diplom;t,•Nis'de ve1t01~ 
. •• .... • ' . adalarında oturmak istiJ0

'. 

lar gosterecegı muhakkak sayılıyor lta~;:dr:dalarıo.ia:0İ•~:;i:~~ ~:~~=~:;0~;,tı::~:~ 

FranSlZ diplomatları, Almanyadan çok korkulmak lazım geldiğini söylüyorlar 

oturmak için izin istediği söy- halde geçirmek 1 

Almanya erkanı harbiyesi, zehirli gazları da mümkün olduğu kadar te .. ıenmekıe beraber, yaz mev- tahmin ediyorduk· ç 

SİrSİZ bırakacak derecede mukabil tertibat aJn11ş bulunuyor simini Niste geçirmek niye- tahminlerimiz bo~'' 
tinde olduğu da rivayet olu- Giritli diploaıat,. 

l•tanbul 31 ( Hususi) - Paris'ten haber veriliyor: bulunuvor. nuyor. Başka bir habere göre; ulusunun, biribiri
010

6J1! 

Fransız diplomatları; Almanya'nın bntnn Avrupa Fransa ricali, Almanya'dan son derece korkulmak ihtiyar diplomat, Londrada dökmesine rıza. :oı• 
dc\'letlcrinden ziyade sih1lılanmı~ bulunduğunu ve bir lazııp geldiği kanaatinde eskisinden ziyade sebat edi- oturmak için de mezuniyet Halbuki Yunanıs~ ~ 
h b k fı · k f · b'k k l ı'stemı'ştı"r. Bundan bahseden günkü durumu, 'des'ı'· ar çı -ar8a, ennın en ıson -e~ ıyatım tat ı - etme yor ar. • 

j L 
rışıklıklar ve faı JJ. 

suretilc acun uluslarını hayrete dOı:Orecetine inanı- Fransız gazeteleri, Almanya'nıo ngiltere"yi de kan- ondra gazeteleri, Venizelo- deleler salah bula~id 
yorlar. dırdığını ve yapını~ olduğu &on harekete mukabil sun Londraya gidip oturma- Venizelos'uo, Atı 

Söylendiğine göre; Alman erkunı harbiyesi, en çok mOkilfat gclrdOğilnQ yazmakta ve ateş pOskilrmekte- sını hoş görmüyorlar. Tam- az taraftarı "ardıllt 
tayyarelere ehemmiyet vermi ve zehirli gazları tesir- dirler. ( Uvr ), ( Pöti Parizien ) ve Jurnal gazeteleri, plet gazetesi, bu mes'ele karşı Makedon)'' ı 

j hakkında şunları yazıyor : taraflarda teaıİP 0 
l 

iz bırakacak derecede fenni tertibat icad eylemİliltİr. ngiltere'nin Almanya'ya karşı çok mOlayim davran- f ' 
""< " Venizelosun 1914 den herhangi bir :ıa efı 

Almanya, harb vukuonda en seri vasıtalarla asker masından İngiltere ile Fransa arasuıc.Jaki mesai birli- 19l8 · k d h 1 h 11 senesıoe a ar a i arp· los için hiç bir şebir • 
toplamak ve toplanan kuvvetleri istenilen noktalara ğinin milteessir olduğunu yazıyorlar. te bulunan itilaf devletlerine edemezdi. Böyle ~ 

evl·etmck hmmı;unda da çok mOhim tedbirler almış Pariı siyasal mafili, son derece endişeli görilnüyor. yaptığı hizmetleri unutma- nihayet Atioa'da ç:e 

Samsun 
l(öprüleri yeni

leştirilecek 
Samsun 30 (A.A) - Vi

layet dahilindeki ağaç köp
rülerin betona çevrilmesini 
tetkik ve yeniden yapılacak 
köprülerin yerlerini araştırıp 
bulmak üzere Bayıodır Ba
kanlığı köprüler müdürü 
Bay Kemal buraya gelmiş 
ve işe başlamıştır. 

Cimeli bataklıgı 
kurutuluyor 

Baştarafi birinci sahifede -
ma mücadele hey'eti Cime
li uzratık ve Acem köyleri 
bataklıklarının kurutma işi

ne 28-3-935 tarihinde baş
lamıştır. Köylüler iskele iş
lerine devam ediyorlar. Her 
iki bataklıkta açdacak ka
nalın uzunluğu 3 kilometre
dir. Kurutulacak ve tarla 
haline i'elecek yer 400 hek
tardır. 

* • • 
Cellad gölünün kurutul-

masına hararetle devam o
\unmnktadır. Alakadarlara 
gelen mnlümata göre; gölün 
birçok kısımları kurutulmuı, 
bazı yerlerde kanallar açıl

mış ve bir kısım bataklık
lar da doldurulmuştur. ---------

Sinek nıücadelesi 
Belediye ve sıhhat işleri 

müdüriyeti, bu yaz sıvrı 
ve kara sinekler mücadelesi 
\c;\n zcn\ş \er\ibat a\m,,tır. 
M\ic adc\e usu\\eri, halka 
bildirilecek ve sineklerin İm· 
hası için son derece gayret 
olunacaktır. 

At yaı·ışları 
Bu sene meşhur hay

vanların bir çoğu iş
tirak edecek 

At yarışları bazarhklarına 
devam olunuyor. Kayıd mua
melesine dünden itibaren 
başlanmıştır. Haber aldığı
ğımıza göre, Ukbabar at 
yarışlarına bu sene meşhur 
hayvanJarın bir çoiu ~tirak 
deec ktir. 

Y'lan 
t t • • • 1 makla beraber, Venizelosun dökülmesini intaÇ .. p 

K d J son hareketini haklı bulma- için iktidar mev1'11 

Bir Fransız gaze
tecisi beyanat 
uydurmuş 

Paris, 30 (A.A) - Sovyet 
sefareti, sefir B. Potemkine 
isnaden bir Paris gazetesi 
muhabirinin neşretmiş ol
duğu beyanatın hayal mah
sulü olduğunu bildirmek
tedir. 

Bul~aristan 
Silahlanacak mış 
lıtanbul - En son gelen 

haberlere göre; küçük itilaf 
devletleri ile Fransa, Bulga:_ 
riıtanla Macaristanın silib
lanma11nı kabul etmişlerdir. 

Miltehassıslar 
Bugün Istanbula 

gittiler 
Bir kaç gün eyvel şehri

mizden ıeçcrek Nazilliye 
gitmiş olan Rus mütahaasıs 
heyeti tetkikatını ikmal et-
tikten sonra ıehrimize dön
mütlerdir. Mütehassıslar lz
mirdeki bazı dokuma fab
rikalarını gezmişler, ege hak
kmda malümat almışlardır. 
Mütehassıs heyet ve heyetle 
birlikte gelen bakır köy bez 
fabrikası müdürü bay Fazlı 

bugün ekspresle lıtanbula 

hareket etmişlerdir. -· Hırsızlık 
Burnovıı Mersinliainde dün 

bir hırsızlık vak'ası~ olmuı; 

Ramazan oj'lu Abbas evde 
bulunmadığı bir sırada ur
ganla baih olan evinin ka
pısı meçhul bir şahıs tara
fından açılmış ve içerideki 
eşyalardan bazıları çahnmış 
hr. Zabıta; hırsızı aramak
tadır. 

~~--------------~ Bay Adil 
Kıbrııtan vilayet hesabına 

20 adet damızlık eıek satın 
alan baytar müdürü bay 
Adil bugün şehrimize gele
cek ve damızlık eıekleri de 
beraber i'etirecektir. 

amutay a apo nya mak mevkiindeyiz. Bu hırçın şerefli olmıyacaktı·rı 
Neler konuşuldu - • • --
Aokara, 30 (A.A) - Fik· Dalyanlar anlaşmasını Dıs ve j.-. A vr11•l1 

ret Silayın başkanlığında h k ' ~ f 
l b k k 

ozaca mış 
1
, _, 

yapı an ugün ü amutay y ıi , 
toplantısında bazı üyelerin Tokyo 30 ( A.A) - Ja- Piyasalarda mah- akın ve uza ; 
mezuniyeti hakkındaki ka- ponya hükümeti Sovyet Rus· yeni mabrcçlet 
mutay başkanlıgwı tezkeresi ya ile dalyanlar hakkındaki sullerimizin fiatı pJ)1 

Avrupadaki sa ı' 
ve kamutayın 1934 ağustos, anlaşmayı bozmaya ve yeni Ankara 31 (Telgraf) - leketleri yakın t;e 11,~ 
Eylül ayları hesablarma aid bir anlaşma akdi için müza- 29 ·3-935 te kapanış fiatları -ık 1 · d i ısı 

kerelere başlamaya karar u e erın e yen ·ıııd~ 
encümen mazbataları 

muştur. 

okun- pamuk Liverpol borsasında aramaktadırlar. Şı 10 vermiştir. libre başına Amerikan . pa- de Akdeniz bafı•'flı 

Kamutay bundan sonra 
inhisarlar umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 16,000 
Jiralık münakale yapılması 

için olan kanunu kabul etmiş 
ve Pazartesi günü toplan
mak üzere dağılmıştır. 

Açık göz 
Paraları alacaktı 

Amma .. 
Istanbul - Çocuk esirge

me kurumu ile ulusal öko-
nomi kurumunun müşterek 

tertip etmit oldukları piyan

gonun büyük ikramiyesini 
almak için bileti tahrif et
tiği anlatılan avukat katip
lerinden Süreyya tevkif edil
miştir. 

'rasfiyeye 
Tabi tutulacak 

memurlar 
Devlet demiryollarından 

iki yi:iz memurun tasfiyeye 
tabi tutulacajı söylenmekte
dir. 

Seydiköyünde 
Bir katil yakalandı 

Dün Seydiköyünde 19yaş
larında bir katil yakalanmış
tır. Salih, iki yıldanberi Sey
diköyünde gizlenmekte imiş 
genç katil jandarmalarımız 

tarafından yakalandıktan 
sonra suçunu itiraf etmiş 

ve iki yıl evvel Cebelibere
ket'te Bahçe kazasının Ha-
an beyli köyünde amucası

nın oilu Hüsnüyü kazaen 
çifte tüfenği ile öldürdüğü
nü ve korkarak kaçtığını 
ıöylcmiıtir. 

Katil Salih jandarma mu -
hafazasında memleketine 
rCSnderilecektir. 

Bu yaz mukları Mayıs 6.12=Temmuz emniyetli pazarla.r fA 
6.06 ilkteşrin 5.81 sonkanun Mısır ve Suriyedır·~ı~ 

Bir milyon mfihacir 5 78 M ki k el>" . ısır pamu arının s aw daki müstahsil !' b" 
gelecek laridis cinsi Mayıs 7.95 Tem- rin dikkati buguo 

lstanbul - Edirneye git- muz 7.~l sonteşrin 7.85 son keye çevrilmiştir· ıe 
mek üzere şehrimize gelen kinun 7.82 upper cinsi Mart Serbest mübade ef 
iç işleri Bakanı Bay Şükrü 7.16 Mayıs 6.97 Temmuz sında en hayati ~ r 
Kaya, ıazetecilere demiş- 6.81 ilkteşrin 6.81 Penidir. lan döviz serbesti•;e. 
tir ki: Nevyork borsasında libre sile Filistin, Mısı~. ıeı 

- Yabancı memleketler- başına Mart 11.01 Mayıs 11.07 ile yapdan ticarj~•~,ı 
den bir milyon iki yüz bin Temmuz 10.59 ilkteşrin 10.67 Avrupalı ihracat ,rf 
mühacir anavatanına gelmek ilkkanun 10.69-10.70 senttir. hiçbir tehlikeye as dir 
istemişlerdir. Bu mühacirler lskenderiye borsasında 99.05 ğildir. Bu sebepler l 
yaza kadar tamamen gele- libre başına F G F skalari- kaç yıldanberi .A~:rı' 
cekler ve iskan edilecekler- dis cinsi Şubat 14.25 Mart çok komisyoocLI ~fi 
dir. Mühacirlerin iskanı ıçın 14.29. Mayıs 1418 F G F memleketlerde 91 dit 
hilkiimetten bir milyon lira ashmoni cinsi Şubat 12.51 laştığı görüJıne~te d 
tahsisat istedik. Nisan 12.55 Temmuz 12.41 Ba1kanlardakı "d• 
Mülakatlar kra- Eylül 12.15 tallaridir. Buğday Akdeniz cePub~e 

Liverpol borsasında 100 libre memleketlerde f" 
liçesi başına Mart 5.1 1-4 Mayıs etmesine şioıd•:aı8t 

5.2 3-4 Temmuz 5.4 3-4 ilk yoktur. Buolar . deİ,'. 
Bu sabah Berga- teşrin 5.6 5-8 Şilindir. Mısır şın felaket!b~:ıe f 

ma 'ya gitti Liverpol borsasında 480 lı"bre kaldıkları cı . jdif• .1 
rumları çok 1! O'ofY. .. 

Bir kaç aündenb~ri şehrı·- başına cıf plata Mart 26.3 F·ı· · · ... ,b , 
• M ı ıstının ':- bit ·" 

mizde bulunmakta olan mü- ayıs 26 Temmuz 26 Şilin- daima aktıf .. ~Odl~ı& 
likatlar kraliçesi Mis Betti dir. olduğundan bil 
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Ros, dün beraberinde hukuk Mersin 3l (Telgraf) - tahdidat ko)'tıl 
işleri müdürü Bay Fuad Bugün Mersin borsasında vakit geleoıeı· lı~i-d' 
Yurddaş olduiu halde Sel- beşyüz bin kilo buğday Kıb- Bu şartlar dll e~ 
çuğ'a giderek Efez harabe- rıs tonumu iki kuruş yetmiş cat hususunda eO fYo-" 
)erini gezmiştir. beş santimden onbeş bin ı k ı b şıod• J~' 

kilo arpa Anadolu u-ç kuru• e et er ~ ~e l Mis Betti Ros, bu sabahta y S rıye ~ 
üç bin yüz yirmi be• santı"m- sır ve u , I 

Bergama'ya gitmiştir. Ora- y -- ~ ll~e .J 
da ki harabeleri görecek, den yirmi beş bin kilo pirinç l:Ja y J3C ı~eli,Jj 
mektebleri ve köyleri geze- san çeltik ondört buçuk ku- v ,r. 
cektir. Mülakatlar kraliçesi r~ştan. Adana borsasında iki Bugilll 

1 
fo" ~ 'l 

bir kaç gün sonra Atina bb~n. s~kizyüz yetmiş iki kilo Erikson te eşit~~~ 
yolu ile memleketine döne- ırıncı iane otuz altı kuruş- İzmir teJefoıı bıtllİ,1 

cektir. tan iki bin albyüz yedi kilo daki ihl!:fıobeıed•r~ 
ÇOCU k kavgası p~rla~ otuz iki kuruştan 30 hoJme gı en ıJepçe 

bın kılo buğday yerli iki ku- doktor BsY 500'', 
Du .. n namazga·hta Ç d ruş ot - .. g-JedeP ,, ol•·.ı 

av ar . -~~ s~ntimden . yüzbin gun o et"' ,r 
sokaimda bir çocuk kavga- kılo cıgıt yırmi bir kur"• alt- mızdan geçe di f ·r 

1 F b b .. y J ~o ~tı 
sı o muş ve etta oğlu Sa- mış eş santimden sablmiş- bandıra ı ıece '~ 
mi isminde bir çocuk, ayni tır . şehrimize ge ıtJ J 
mahallede oturan ve bera- ________ T_n_r_ko{is Trak yııJJ1.,,~1'~ 
berce oynadıkları anlaşılan ' ~,,.~ 
Celaleddin kızı Hadiyeyi Fırka işleri -- ~?k~rai;ıer~ ~:"1' 
taşla kolundan ağır surette 1 rı ıçın ıç roJe' ~ 

l k ıtan bul - Verilen malu- hazırlanan P 70 
yara amıt ve açmııtır. Za- m ö M k 'd• 
bıta tahkikat yapmaktadır. . a g re; aniıa fırka işle- yıl Tra ya ktif• 

ı de lzmire bailanacaktır. yerleıtiril•ce 


