
Sovyet Rusya merkezi icra 
komitesi, şimal kutup kaşif· 
)erinden Samoiloviç'e feyizli 
mesaisinden dolayı Lenin ni· 
şanı vermiştir .. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 

Karaya oturan ve içinde se· 
kiz ytız seyyah bulunan bir 
gemi el'an ynzdOrDlememiş· 
tir. Salvador tahlisiye gemisi 
yardıma gitmiştir. 
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Avusturya, Bulğaristan ve Macarista- Bay Ali Çetinkaya
nın tekrar silahlanmaları mes'elesi nın uzun beyanatı 

UZUn Uzadıya tetkik edilmiştir Posta ve telgraf id~;;siuiu 935 vari-
. datı geçen seneye nishetle fazladır 

Flanden ve Laval, kendilerini alkışlayanlar arasında Duçenin silahşur-
larını görmüşler ve onJar ayaklaşarak birer kadeh içki vermişlerdir 
- - - - )aşarak kendilerine birer kadeh vererek içmeğe davet et

Sır•.ca konferannnm ıoplandıgı Baramoda mlasınm görıimişii 
Streza 13 (A.A) - Bay Mussolini dün akşam Baramoda 
adaaında F ıansız ve lngiliz başkanları ile dıı işleri bakan
lara terefiae bir ıiyafet vermiıtir. Ziyafette diier birçok 
zevat ta baluamuttur. 

Otelin etrafında toplanmıı olan ahali Duçeyi bareretle 
alkıılamıı ve tezabllratta bulunmuştur. 

Gazetelerin yazdıj'lna g6re bay Flanden ile bay Laval 
yemek esnasında kendilerini alkııhyan halk arasında Du· 
çewıin aillbıorlannı ıörmütlerdir. Bunun (izerine onlara yak-

Bir Fransız muharriri ne diyor 

Avrupayı bekli yen 
müthiş telaket 

Doğu ulusları, bugün hnknm süren 
şarlatanlığa sed çekeoıiyor 

Fransanın en meıhur mu
harrirlerinden ( Anri Barbi ), 
Anupanın bugnnkO durumu 
hakkında yazdığı son bir 
makalede krop ve Şnaydeı 
misifüi ıillh fabrikalarının 
muazzam kazançları uğrun· 
da bütlln Avrupanın yakın 
bir harp fellketi arcf esinde 
bulunduğunu ileri ıürmekt ~ 
ve burnnkil ıarlatanlığa sed 
çekmek için Avrupa millet
lerinin birleımesi llzım gel
dijini illve eylemektedir. 

Fransız muharriri diyor ki: 

tur. Bu durum, Avrupanın 
nihayetsiz bir mezaristan ha
line d6neceğini gösteriyor." 

Çekoslovakya 
Meclisi feshedilecek 

mişlerdir. Bu sırada Fransa ve ltalya ıerefine kadehler 
kaldmlarak içilmiştir. 
Streıa 13 (A.A) - Havas Ajansından : 
Tuna andlaşmasında ali kadar devletler 20 Mayısta topla

nacaklardır. Bu konferansa Avusturya - Almanya- Çekos • 
lovakya - Yugoslavya - Fransa - Lehistan· Romanya - Maca
ristan ve ltalya davet edilecektir. 

Streza 13 (A.A)- Konferans bu sabah yalınız Avusturya 
Bulgaristan ve Macaristanın tekrar ıilihlanması mes'elesini 
tetkik etmiıtir. Bay Mussolini bu mes'ele hakkında uzun 
beyanatta bulunmuıtur. ( Devamı 4 üncli sahifede] 

~~-----.-....-~.-. ... --~~~~ 
Avusturya hazırlanıyor 

Yurd cephesine 
kaydolunanlar 

Mecburi askerliği ihdas etmek hu
susundaki arzu neden ileri geliyor 

Viyana şehrinden bir görıirııiş 

Viyana 13 (A.A) - Röy· diğini itive etmiıtir. 
ter Ajansı muhabirinden: Bay Adam, Avusturya iı· 

Yurd cephesi kitibi bay le rinde bir sosyalist kontro · 
Adam, 175.000 Avuslurya'lı· luna hiçbir şekilde razı ol
nın bu teşkilata girdikleri· mıyacağmı söylemiştir. Hü· 
ni söylemiş ve Avusturya- metçe tespit edilen nafia 
nın mecburi askerliği ihdas işleri programının tatbiki 
etm~k hususundaki arzusu· için yeni bır dahili istikraz 
nun siyasal askeri ve ö'<o· aktedileceği haber alınmak
nomik sebeplerden ileri gel- tadır. _______ ... ·~--

Yeni 
Bir hava yolu 
Veliagtonı 13 (A.A) - Ni· 

yu Zelland Union Stapfip 

Ingiliz 
ı\lemurunu öldOrdtıler "Sil&blanma faaliyeti son de· 

receyl bulmuıtqJ. Hiçbir dev· 
let yok ki, harp blitçesine 
faıla tabıiıat koymak Jüıu
maau bisıetmemiı olsun · 
Herkeı bir menfaat arkasın
dan koıayor. lnsanhj'ı dü
tllnenler ortadan kaybolmuı-

Bay JUa.carik Kompani deniz iıletme tir· 

Yeni Delhi 13 ( A.A) -
Malkandaki lngiliz politika 
memuru bay Lezli Best Re
giyn nehri iizerinde Alinıar-

Başbak anımız 
lstanbul - Baıbakanımız 

Gen.,al lımet ln&ntl, bu 
•ktamld trenle Ankara'ya 
ridecektir. 

Praı 13 ( A.A) - Parll- keti bir bava servisi açmak 
mentonun ilk teırine kadar müsaadesini almııhr. lnıiliz 
toplantılarına cleYam etmesi tayyareleri kullanacak olan 
IAzım geliyorsa da umumi bu servisin baıına bir lngi· 
saylav seçimi 19 Martta icra liz müdiirii tayin edilmittir. 

edilecektir. Şimdiki meclis 1 olduğu bir takım ıosyal ve 
paakalya yortularına mütea· ökonomik tedbirleri parll
kip feabedilecektir. Bunun se· mentoya taadik ettirememe· 
bebi blk6metia ba11rlamıı aidir. 

h fakire kartı yapılan hare
ket eanaıında maktul diiı
m Dştür. 

Bay Lesli Best fakirlerle 
mOsalaba aktine memur bu· 
ıusi heyete iltih•k etmiıti. 

Yolda pusu kuran lıaydudlar· 
la çarpııwaja mecbur olmuı 
•• varulmuıhar. 

Bay Ali Çeıi11kaya 

Ankara 14 ( Huıusi ) -
Kamutay buılln Fikret SiJa
yın baıkanbğında toplana· 
rak gilndeliğinde bulunan 
meı'elelerden Kamutayın 

1934 yıla birinci klnun ve 
1935 yılı ikinci klnun ayla
rı hakkında encilmen maz
batasına ittila peyda etmit 

1 Pasta - Telgraf, Telefon u-
mum müdürlüğü, Ankara 
yüksek ziraat enstitOleri 
bütçelerinin muhtelif faaılla
rı arasında münakale yapıl
ması hakkındaki kanun il· 
yihalarını kabul eylemittir. 

Sekiz kiıinin ölllm ceıa· 
sına çarptırılmaları hak
kındaki mazbataları taaclik 
eden kamutay, bundan ıon· 
ra posta ve telrraf ve 
telefon umum mlldOrlOtnann 
1935 yılı blltçesini mllzakere 
etmiıtir. Bütçenin bey'eti 
umumiyeai llıerinde a6~ al· 
mıı olan saylavlara cevab 
veren Nafıa itleri bakanı 
Ali Çetinkaya, memleket 
için bir meı'ele olan poıta 
telgraf ve telefon itlerine bu 
suretle temas edilmiı ve 
baıı mnhim noktaların m••
zuu bahsedilmiş olmamu 
te,ekkiir ederek demittir ki: 

.. Bu mOtaleatta derdin 
hakikati ıöylenmemif, teıbU 
koamaıı yalnız mea'eleaiD 
etrafında dolaıılmıftır. Ha· 
kikatte vaziyet ı6yledilderi 
- Devamı 4 üncü sahifid.-

~~~-...._ ____ ...,__~----~~~~ 
1 tal yan adalarında 

Rumlar cok faz-_, 

la sıkıştırılıyor 
25 Mart yortusunu kutlulıyan Rum 
gençleri yakalanarak tevkif edildi 

Rodoı adaıından bir sörünüş 

Rodos'tan Atina gazete- soloıhanesine ridip merali· 
)erine gönderilen mektupla- me ittirlk etmelerine m&aa· 
ra 16re; ltalya hllkeimeti ge· ade edilmemiıtir. 
rek Rodos'ta ve gerek di- Verilen haberlere nazaran, 
j'er ltaJyan adalarında Rum· İtalya hllkeimetinin bu yaaa• 
lar hakkında tiddetli ted- tına kulak aamıyarak 25 
birler almııtır. Bu yıl 25 Mart yortusunu kendi ken• 
Mart yortusunun toplu bir dileri•'.t kutlulamak. iıtiyen 
surette kutlulanması kat'i Rum 1ıençleri. zabıtaca ya• 
surette yasak edilmiı ve kalanmıılu ve hapsediltmlt· 
Rodoı Rumlarıaıa, Elen kon· lerdir, 



Sabife 2 

Fıkra 

OKUMAK 
Zevki Bizde Hala 
Uyanmamıştır 

Okumak merakı bizde maa
lesef çok azdır. 

Beşeri ihtiyaçlar içinde 
okumaya milhim bir yer a-
yıran ulusların nasibi daima 
ilerlemektir. 

Etraflı ve derin düıft· 
necek olursak, düne ka-
dar her ulustan faz· 
la geri kalmamızın biricik 
sebebi, okumaya karşı gös· 
termit olduğumuz ihmaldir. 

Okuyan ve okumayı 
ihtiyaç bilen bir ferdin ha-
yattaki muvaffakıyeti, oku
mıyanıokinden kıyas ka-
bul etmiyecek derecede faz
ladır. Daha açık söyliyeJim: 
okuyanlar bilgili, okumıyan- ' 
Jarsa bilgisiz kalır. Bilgisiz 
bir ulusun soysal hayattaki 
mevkii ise, şu zamanda sı
fırdır. 

Cilmhuriyet hükumeti, o
kumak sayesinde bir ulusun 
neler kazanabileceğini bil
diii içindir ki, 12 yıldan beri 
yurdun her tarafını okullarla 
süılemit Ye ulusun okuya
bilmesini temin için hiç bir 
fedakarlıktan çekiumemittir. 
Bu böyle olduğu halde yur-
dumuzda okuma zevkinin 
henüz lüzumu kadar uyan· 
madığını söyliyebiliriz. Zira 
15 milyonu geçen nüfusu-
muzun yüzde ikisinden fazla 
okuduğunu zannetmiyoruz. 
Bu iddiamızın en bariz delili, 
Türkiye matbuatıom günde
lik sarfiyatıdır. 

Yurdun her tarafında o· 
kunan en büyük İstanbul 
gazetelerinden birinin günde-
lik satışı azami 30 bini te
cavüz etmediğine göre, Yurt· 
ta okuyanların üçyüz binden 
fazla olmadığı meydana çıkar. 

Geceli gündüzlü oku
mak mecburiyetinde bulunan 
bir ulusun gazete okuyanı 
bu derece az olursa, kitap 
okuyanlarımızın ne olabilece
ğini kolayca tahmin edebiJi-
riz. Tereddilt etmeden diye
ceğizki bu hal, çok acıdır. 

ilerlemiş olan mem-
leketler matbuatile bizimkini 
kıyas edect:k değiliz. Zira 
bu gibi memleketlerde alel· 
ade bir gazetenin bir gün
ltlk tirajı, bütün Türkiye ga
zetelerinin bir kaç günlük 
1atııına bedeldir. 
Gazeteler gezici birer mek

teptir. Kaldı ki bunların, 
ıoysal ve siyasal hayatta da-
ha bir çok mühim rolleri 
vardır. Bunu bilen uluslar, 
gazetelerini en çok bilyük 
ve müşterek sermayelere 
dayandırmışlardır. Böyle bir 
tedbir, bizde henüz düşünül
mediği içindirki, 25 yıldan 
beri çıkan gazetelerin yekü· 
nu hayli kabarık olduğu hal
de bunlardan yaşayabilenlerin 
adedi pek azdır. 

COmhuriyet devri her bü
yllk ve ulusal işin kuvvetle 
yllrflmesini ve bu iıden 

azami randıman alınmasını 

temin eden bir devirdir. Bu 
aebeble umarız ki matbuat 
müeHesesi, okuyucu avla
maktan ve hazan da kötii 
entrikalara alet olmaktan 
kurtarılarak ulusa ve yurda 
dahalbiiyük hizmetler yapa· 
bilecek bir bale konacaktır. 
Zira matbuat, alelade bir 
ticarethane değil, yurdun 
yflkıek menfaatlarile ııkı 
ııkıya bağlı en mühim bir 
müe11eıedir. 

(UlaıaJBlrllk) 

Osmanlıcadan 'f ürkçe
ye Dil Karşılığı N o 13 
1 - Öz Türkçe k8klerderı gelen sözlerin karşısına ( T. Kö.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımr:nn (Mütahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge
reğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan ,ehilll!ri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan 
hüküm, Türkçe "Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

Bizubend •• pazıbağ (fr.) Beden - beden ( T. kö.) 
amulette attcbe aubars, bras· (fr) corpı 
sard. Bedeni - beden (fr) ıer-

Beca •• yerinde pore 
Nibeca (nabemahal)· yeraiz Örnek: bedeni itinalarla 
Becayiş - almış (fr.) per· kendini korumak, yalnız 

mutation kendi nefsine deiil, bütün 
Örnek: iki memurun be- yurda faideli bir iştir. Beden· 

cayişi tasvip edildi. iki işme· sel özenlerle kendini koru-
nin almaşı onandı . mak, yalnız kendi ozune 

Bed - kötü, çirkin. deiil, bütün yurda faideli 
Bed'endiş - kötülük düşü- · bir ittir. 

nen (fr.) Malveillant Bed'etmek - başlamak 
Bedahet ·- Besbellik (fr.) Bedi - başlama 

evidence Bedevi - göçer, göçebe 
örnek: bu bedahet müva· (fr) nomade 

cehesinde diyecek ıöznm kal- Bedhah - kötücül (fr) 
madı, bu beıbellik önünde malveillant 
diyecek sözüm kalmadı. Urnek: bedhah olan insa-

Bedaheten (bak:~bilbeda- nın akibeti iyi olmaz. Kötü-
he) Tasanız, hazırlanmadan cill olan insanın ıonu iyi 

Bedihi, besbelli (fr.) evi- olmaz. 
Bedbahlık - kötücüllük den. 

Bedasıl, ıoysuz. (fr.) de (fr.) malveillance 
Örnek: bedbahlık eden basse origine 

Bedavet, göçebelik (fr.) kendine eder. KlStncüUük 
vie de nomade eden, kendine eder. 

Bedbaht. babıtsız, kötü· Bedhu - huysuz, kötü-
bahıt, (fr.) malheureuks huy 

Bedbin, karamsar (fr.)pes- Bedia - bediz (fr.) mer-
simiste veille. · 

Örnek: 1 - buz deryaÔrnek: hiçbir itte bedbi-
ları üzerinde tabiatın birçok niye düşmemelidir, hiçbir 
bedialarına tesadüf olunur, 

işte karamsarlığa düımeme· buz denizleri üzerinde türe-
Jidir. 

min birçok bedizlerine rastBeddua. ilenç (fr.) male-
gelinir. 2 - bu çalınan pardic tion, anatheme 

Ö ça, bir bediadır, bu çalınan 
rnek: Ana baba beddua- parça bir bedizdir. 

sı almaktan içtinap etmeli, _ Arkcuı var 

ana baba ilencine uramaktan -------··---
korunmalı 

Bedel - Karııhk, (fr.) con· 
trevaleur 

Örnek: Senin verdij'in ata 
karıılık (bedel) ıana bir ki· 
hk veriyorum 

Bedel ( esman anlamına) • 
tutar 

Mübadil - Değişmen 

Mübadele • Deiiı 
örnek: Mübadele, beynel

milel iktisadi rabıtalann bat· 
lıcalarından biridir; deiiş, 
arsınlusal ökonomik baila· 
rın başlıcalarından biridir. 
Tebdil etmek - Deiiıtir· 

mek 
Tebeddnl etmek - Deiit· 

mek 
Tebeddül - Deiiıme 
Tebdil - Değiştirme 

Mütebeddil - Değiıken 
örnek: Bugün hava mite-

beddil, bugün hava dej'iıken 

Tebadtıl - Değitki 
Örnek: (8) ile (P) harfleri 

arasında her vakit deiitki 
olabilir. 

Bedel olarak yerine {fr.) 
A la place de, en remplace
ment de 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mlltehuaııı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

Ulusal 

Birlik 
Cdııdelik nyaeal guete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat mildürü : 
Hamdi .Nü~het 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler ıokaiı 
Abone şartları : 

700 kuruı senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilrosuna müracaat edil
melidir. 

Huauıi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Baaıldığı yer: ANADOLU 
matbaaıı 

Karacabey Harası mQdOrltı • 
ğOnden ~ 

Karacahey Haraıında yetiıtirilen pedij'rileri mükemmel 
933 doğumlu dördü erkek beti diti ki cem'an dokuz baş 
Safkan lngiliz tayları lzmir yarıılarının üçllncü haftası olan 
19 Niaan 935 Cuma rnnn lzmir yarıt mahallinde aleni ar· 
brma uıulile toptan ve perakende olarak satılacaktır. Pe
dij'rilerini görmek iıtiyenlerin lzmir Baytar m6dllrlllğ6ne 
ve ıabn almak istiyenlerin satıı gilnilnde komisyona mil· 
racutlan ilb olmam. 1783-1068 13 14 15 16 

l~L~H~TTI 
· EYYUBI 

14 . Nisan - 1935 .. YcızOll: 
Tefrika N o. 29 

Bir ordu Mısır'a 

amcası da 
gidiyor. Salaheddin 

başta bulunuyorlar 
Mısır, Atabeyden imdat 

dilemif, asker gidiyormuf. 
Divanda ıon verilen karar 

şu olmuştu: 

Mısıra, Salihaddinin am
cıtaı Eseddüddin Şirkübun 
kumandasında bir ordu gön· 
derilecekti. Salahaddin de 
orduda bulunacaktı. 

Genç kahraman bunu du
yunca, gizli bir düfünce ile 
titredi: 

- Benim için yeni bir 

Ingiliz Genci 
Nişanlısını boğmak 

istemişti 
Geçen hafta lngilterenin 

Leeds şehri Ağırceza mah· 
kemesiode bir cinayet davası 

görülmüş ve bay Rusell a· 

dında bir lngiliz saylavının 

oj'lu olan Con Rusele bet 
sene ağır hapse mahkum 
olmuştur. 

Con Rusele yirmi iki ya· 
şındadır. Geçen sene Tem
muz ayında nişanlısı · olan 
Mis Kari Havr Lidbad is
mindeki kızı gezmek baha
nesile sandala bindirmiş ve 
sandalı nehrin ortasında de
virerek zavallı kızı öldfü·me· 
ğe teşebbüs etmişti. Fakat 
sandal devrildiği zaman o 
civarda bulunan bir balıkçı 
derhal yetişmiş ve Mis te 
böylelikle ölümden kurtul· 
muştur. 

Con Rusell'in başka bir kızı 
sevdiğinden bu cinayeti ta
sarladığı meydana çıkmıttır. 

Aydın demiryolu umum 
mildilrlilğünden: 

18-4-1935 tarihinden iti
baren ıeyrllsefer edecek 
yolcu motorbilsleri aşağıda 
gösterilmiştir: 

S6ke-Nazilli-Söke 
Cumartesi, Pazar, Pazartesi, 

Salı, Perşembe günleri 
Azimet 

Sökeden Hareket 5,30 
Nazilliye Muvasalat 8,48 

Ay det 
Nazilliden Hareket 16,00 
Sökeye Muvasalat 19, 19 

Söke-Aydın-Söke 
Cuma, Çarşamba günleri 

Azimet 
Sökeden Hareket 5,30 
Aydına Muvasalat 7, 14 

Avdet 
Aydından Hareket 17,36 
Sökeye Muvasalat 19,19 

Nazilli-Ortaklar-Nazilli 
Çarşambadan maada her giln 

Azimet 
Nazilliden Hareket 5,45 
Ortaklara Muvasalit 8,14 

Avdet 
Ortaklardan Hareket 15,50 
Nazilliye Muvasallt 18,10 

Nazilli-Aydın-Nazilli 
Yalnız Çarıamba rnnleri 
Azimet 

NaziJiden 
Aydına 

Avdet 

hareket 5,45 
Muvasalat 7,08 

Aydından hareket 16,48 
Nazilliye muYualat 18,10 

bayat başhyor! 
Dedi. Taliin bir dönüm 

noktasında bulunuyordu. is
tikbalde kim bilir, ne ola
caktı? Onun yegane emeli 
büyük, çok büyük bir Türk 
devletinin kurulması idi. 

Karadenjz kenarıodan,Ak
denizden Mısıra, Mısır kör
fezine ve Acem hududuna 
dayanan bir devlet! 
Amucası onu çağırtmıı; 
- Sallh - demişti - bu se

ferde senden çok it bekli· 
yorum. Zeki ve kudretini 
bu yolda kutlanacaksın. Ben 
gerçi tecrübeliyim, çok gör
düm, geçirdim fakat, bende 
aenin meziyetlerin, ihatan ve 
intikal sür'atin yoktur! 

Ordu çarçabuk~hazırlan· 
mıı ve yola çıkmıştı. 

O günlerde de, Mısır'da 
kıyamet kopuyordu. Vezirlik 
sandalyasının etrafında iki 
parti şiddetli bir mücade· 
leye girişmişlerdi .. 

Kudüs kralı, diğer hriıti
yan: beylikleri, bu vaziyeti 
dikkatle ve memnuniyetle 
seyrediyorlardı. Çür kü Mı
sır'ın parçalanması, fesad 
içinde yuvarlanması, onlarm 

:ekmeiine yağ sürecekti. 
Beri tarafta Şam atabeği-

-.;i-;ı-ordÜSU,f Mısıra dÔğru 
sür'atle ilerliyordu.. Sela
heddin, gök bir ata binmişti. 
Baıında Türklerin kullandık
ları tolgalardan bir batlık, 
göğsünde ince bir zırh var
dı. Eierinin sa; ve solun
da, baltası, sadaj'ı, kalkanı, 
kılıcı aarkıyordu. 

Her uğrak yerinde ilk iıi, 
malumat toplamak oluyordu. 
Araziyi, halkın vaziyetini 
tetkik ediyordu .. 

Bunlar, ileride lizım ola· 
bilirdi .. 

Mısır hakkında sarih bir 
malilmat yoktu.. Fakat hu
duda yaklaıtıkları sırada iti· 
tildiki, Şaver, bu milcadele
yi kazanmıı ve rakibini de
virerek sandalyeyi kapmıı .• 

Salihaddin, Amcasına: 
- lıte - dedi .. ilk tec· 

rübeyi burada yapacağız. 
Şaver buriln maksadına er
miş bulunuyor. Bize göste
receği muameleye göre ha
reket ederiz. 

Amcası da bunu doğru 
buldu. Gelen haberler, mü
cadelenin çok ıiddetli geç
tiğini, Halifenin tamamen 
ıeyirci kaldıj'ını bildiriyordu. 
Çilnktı Halife, müessir ola· 
bilecek vaziyette değildi. 
Dizginleri elinden kaçırmııtı. 
Menfaatı icabı ve uzak ihti
malleri gözönüne alarak ta· 
mamen bitaraf görünüyordu. 

Bu suretle Şaver, divayı 
kazanmııtı. 

Nihayet, Şaver yapacağı
nı yapmıı, yilz çevirmitti. 

Salibaddin 'in amcasına 
Mııır' dan bir mektub gel
miıti. Şaver bu mektubunda 
Şam orduıunun arbk M1111a 
,Umemeaini iıterordu. Eier 

Şam ordusu girerse. 
halk ve Mısır aıke~ 
da galeyan çıkac•ı .. 

diriyordu. bf I 
Salahaddin mektd 

yunca: 
- ilk hamled~ d 

mesi icabeden bır 
Diye haykırdı. Ş. 

ıa geçtikten soar• 
her şeyden dönlD~ 
du. Salahaddin • 111 

- Yürüyecejil .;,.; 
şerefimizi, hayıiyeti 
taracak kendimid• 
tanıtacaj'ız. 

Biraz sonra gelcll 
ber, Salihaddio'le • 
çileden çıkarmııtı. 
din : 

Diye baiınyor, 
yordu. 

Filhakika Şa•er. 

Kralı ile gizlice 
Hatti kendi ı toP 

Kudüs'ten bir ordu "' 
tirtmişti. Çünkil Ş•f 
lecek olan Şam or _. 
Mısır' da yerleşip l'fı 
· · ı · ·ad•11 

sını e e geçırmesı 
yordu. Bir cibette0 

haklı idi. Çtıokll .
Nureddin, bura~aı ~ 
di topraklarına ılbl 
isti ye bilirdi. 

Fakat yardım i•1 

de bilahara KudOsl: 
letmesi ve battA 
Hristiyan bir ordu I'. 
hazırlıj'a giriımetİ• 
Salihaddini çok 

mitti. .J 
SalAhaddin: • ..,.,; 

Çarpıımak ı~c: 
gibi görllnüyorl • " 

Diyordu. Nitekılll~ 
le oldu. Fakat 
yalnız Mısır aıkeri 
Hristiyan orduıu ç~e _, 

Hidise ıöyle ola> 
Salabeddin ve •.oı, 

topraklarına girııutl 
cası enditeli idi : . 

- Zaten kuvveti 
Yabancı topraklard• 
du ile boy ölçllt111 

zordur. 
Diye dlltünüyordd• 

Salaheddin; 
- Bir pJinım •"~ 

du - muvaffak ol-t'-, 
sıra baı eidirecelİ' 
- Naııl plln.?. 
- Evveli Selbi• 

almak, ric'at battıll' 
etmek. Sonrada At• 
imdat bekle"tnek ·· ti._. 
Mevıimin en ııcalı! 

nar rtınlerinden biti' 
Belbia kalesi, bord' 

larının aralığındall 
çarpıyordu. Etraft~ f 
yardı. SalaheddiD __,1L 

rak bir casus çık.,_. 
derdi. 

Bu caıuı akt•dl 
mal6mab getirdi : 

Mahafı:alar kaı. 
ı&phelendiler. l(alf' 
nnı ~kapıyorlar. 

(·-
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N. v. Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentaıı 

vv. F. H. Van lstanbul ve 1 rakya sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
" ULYSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Aavera, 

Der Zee Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi acentası Rotterdam, Amıterdam ve Hamborg için yilk alacaktır. 

& Co S 
• 3 000 OOO'fü k ı · Cendeli Han. Birinci kor- " HERMES" vapuru 16 nisanda limanımıza gelip ylikilnll . ermayesı , , r ırası don. Tel. 2443 boşalttıktan ıonra 8urgas, Varna ve Kastence limanları 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 The Ellerman Lines Ltd. için yllk alacaktır. 
" MOREA " vapuru 15 " GITY OF OKSFORD 

11 

11 
STELLA " vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 

nisanda bekleniyor, 18 Nisana lzmir ithalat gümrüg"' Ü vapuru nisan başlangıcında Rotterda'll, Amıterdam ve Hamburg limanları için yilk 
kadar Anvers, Rotterdam, Londra ve Anversten gelip alacaktır. 
Hamburg ve Bremen için ) ... d tabliyedel bulunacak ve ayni " HERMES " vapuru 4 mayısta ıelip 9 mayısta Anverı, 
ylik alacaklar. ügiın eıı: ıamanda Londra ve Hull Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yUk 

.. DELOS ,, vapuru 30 ni- Kilo Adedi Cinsi eşya için yllk alacaktı. alacaktır. 
aanda bekleniyor, 2 Mayısa 

6610 337 Ağaç varil " ROUMELIAN " vapuru 
lcadar Anvers, Rotterdam, lSO 10 10 nisanda Liverpool ve 
Hamburg ve Bremen için ., " Svvenseadan gelip boşalta-
y&k alacaklar. 6288 165 Müstamel demir varil cakhr. 

60 O Bakır hurda 11 RUNO ,, vapuru nisan 
ARMEMHEANMT H. SCHULDT 21 teneke 1 Zift sonunda Londra, Hull ve 

BURG O Anversten gelip tahliyede 
" NO 1767 Mukava kutu RBURG " vapuru 24 bulunacak ve ayni ıamanda 

n· d b ki 511 bağ 6 Meyva ihracına mahsus sepet L d H il · · -k ııan a e eniyor, Anvera, on ra ve u ıçın yu 
Rotterdam ve Hamburg li· 49 O Çinko zuruf alacaktır. 
mani nk 

140 çuval 2 Agw aç kondura çivisi • Deutsache Levante Linie 
- arına Y alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDELHAV· 5388 O Ağaç sandık 

11 

DELOS " vapuru Ham-
S 20984 Yekün burg, Bremen ve Anversten 

LINJE D-S. A·S. SPANKE· gelip yükünü boşaltmıştır. 
LINJEN OSLO Yukarıda cins miktarları yazılı eşya ecnebi memleketle· Not: Vurul tarihleri ve 

~ BOSPHORUS" motoru rine götürülmek şartile açık arhrma suretile satılacağından vapurların isimleri üzerine 
16 nisanda bekleniyor, Hayfa, 15·4-935 pazartesi günü saat on dörtte ithalat g-ümrüğü satış değişikliklerden mes'uliyet 
Dieppe ve Norvec·limanlarına komisyonuna müracaatları ilan olunur. 10-14 916 kabul edilmez. 

yük alacaktır. .. 
Ayni zamanda Hayfa için T • 

ınevki yolcuları kabuı eder. aze temız llCUZ 
SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
TUNA HATTI ı•ıaA c 

"ATID" vapuru 14 ni-
ıand.a bekleniyor, Budapeşte, ~ 
Bratıılava, Viyana için doğru Her türlü tuvalet "eşitleri 
Yllk alacaktır. 'b 

THE ~:-g,oP~R1iı~ANMsHır llamdi Nüzhet 
.. EXM u UTH" vapuru ha· 

limanımızda olup Nevyork, 
F ııdelfiya ve BaJtimor için 
yllk alacaktır 

" EKSELSİOR " vaporu 3 
~~yııta bekleniyor, Nevyork 
ıçın yük alacaktır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
19 mayııta beldeniyor, Nev· 
o 

Sıhhat. Eczaııesi 
Başturak No: 37 

york için yük alacaktır. \ liyet..,kabul edilmez. 
GeJiı tarihleri ve vapur· Birinci Kordon, telefon 

lann isimleri üzerine mes'u· No. 2007 - 2008 

ÔksOrenlcr! l\tut· 

laka (Okanıcntol) 

ôksO.rnk şekerle· ;; 

rini tecrObc edi-~ 

niz .. ~ 
~ 

:Q 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
0 SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oılo ve lıkandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

"ERLAND" motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburr. 

Copenhage, Danhıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve t.kandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz. için ayda bir muntazam sefer 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecelrtir. 

" PELEŞ " vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
Marsilya, ve Baraelona hareket. edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam ıefer 

" RINOS ,, vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyork 

için yük alacaktır. 
Hamiş: tlindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda ~T abmil ve Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

• 1111111111111111111 ! il l lll lll l IH 1111~ 1 ! il 1111111111111111111111 1111111111111 lll lll il lll lll lll ili" 'I 
_lzmır yun mensucatıi 
=Türk Anonim şirketii 
§ Bu mnes ese, iki ynz:hin lira sermaye ile ~ = tcşekJs.nl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 
§§ fakçör ers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ 
- izmirtlL QHalkapınordoki kumaş fabrikasını satın ~ 
- almıştır. l.,abrika hilUln teşkilAt ve tesisat ve mtla- ~ - . -= tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunusani 1935 ta· § 

Ve POrjen Şahapm 

en Qstnn bir mOs

hil şekeri olduğu

nu unutmayınız. 

=: rihinden itibaren yeni şirket tarafaodan ı,ıetil· ~ ,= mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kuma,, batta- ~ 
~-· = niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtıo emıa· ~ 

E§ line fılikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,tir. ~ 
- Bu:mamul4t P~tcnuılcılar başında eski Orozdibak ~ 

• DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAl-IAT--~D~Q 

Kuv\•etli mnshil ;;;;;; ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sahf fab- ~ 
istiyenler Şahap = rika içinde yapılmaktadır. § 
Sıhhat snrgO.n .---.- E: Posta kutuıu: 127 • 

haplanm Maruf C'O = Telgraf adresi: İzmir -- Alsancak § 
ecza dcpolarmdan E: Telefon oumarası 2432 ve 3564 5 
,.e eC7.ııncıerden imıınııııııııııııııııııııııııı• ııııınımıııııııınımnınııımımıınımnnınmmnlli 

=ar=asm=•ar.=====~ım--Süıner Bank-
saııtık Piyano l 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano _ehven fiatla satılık
tır. 

Almak auu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULÜSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

' • Kitaplarınıza GO.zel Bir 

Cilt, Hataralarımza Şık 

Bir AlbO.m, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 

ÇarşısuuJa 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
M ücellithanesine uğrayınız . 

• Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markala az kullandmıt 
bir mot6r satılıktır. Taliple
rin idarebanemi:ıe mllr~c:a-
atlanilln olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar? 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamn Rillıem beyin f oıograjhanf'.$İ, l~ird~ ea 

foıopa/ çek,,.eklc ş/Jhreı bulan bir san'aı ocaAıdır. Era 
mi4kDlpesenı olanlar dahi, burada çe'kıirdikleri fot.okraJ· 

lardan mem111'A .. kalmıılardır . 
Ham~a RD.lıem beyin, f oıogra1 malremBJİ satan naa-

~(JS(Uı ~ muhterem mıllıerilerini~ in~ sevklerine giJre 
her çe-1ıt malları, / oıograf makınelenni bulundurmalaa-
dır, Bir uyart~ı lıer ıeyi iıpata k'dfıdir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik bey 



14 Nısan 915 ' (Ulusa) Bir_flk;.;..ı):-. _______________________ _ 

Lehistan ordusu, umumi manevralar için hazırlık yapıyor 

Polonya silah fabrikalarının başına 
Alman mütehassislari getirildi 

,. 

Alakadarlar; Leh ve Alman ordusunun, müşterek · bir plan dairesinde 
silahlanmakta devam ettiği kanaatini gösteriyorlar 

lıtanbul 14 (Hususi) - Pariaden haber verildiAine lanmaktadır. 

göre; Polonyanın bilumum ıilih ve milhimmat fahri- Polonya ErkAnı harbiyesi, bu yaz askert manev-
kalarına Alman miltehaasıslar tayin edilmi,ıir. ralar için tertibat almı~ bulunmaktadır. Yapılacak ma· 

Allkadar mahafilde lemin olunduğuna göre Alman nevralara Lehistan ordusunun bntnn muallim kıtaatı 

ve Leh orduları, mft~terek bir plan dairesinde hazır- iştirak edecektir. -------·· .......... ·--------
Şimal kutup 

Kaşitine Lecin ni· 
şanı verildi ' 

Moskova, 13 ( A . A ) -
Sovyet Ruıya merkezi icra 
komiteıi, maruf ıimal kutup 
kAıifJerinden Samoiloviç' e 
çok feyizli olan mesaiıinden 
dolayı Lenin nitanını Yer
miıtir. 

Bizden neler alacaklar 

l(ontenjan listesi 
tanzin1 edildi 

Fransa Eylüle kadar Tttrkiyeden ala
cağı mahsulatı tesbit etti 

Fransa 
Seyahlardan ver

gi almıyacak 
Nis 13 (A.A) - Kan, Nis 

ve Flifranı ıehirlerinde de· 
nizyolu ile gelen seyahlardan 
timdiye kadar alınan vergi· 
ler ilga edil:niştir. 

Gol yağı Ankara 13 (A.A) - Türk· ması icabettiiinden bunun Streza konferansı 
ofiıten bildirilmiıtir: için teıebbüslerde bulunmak-lıtanbul - Gül yağı fab· 

rikamız Mayııta çalıtmağa 
baılıyacak 25 bin kilo gfil 
sarf edecektir. 

1935 yılı ikinci ve üçüncli tadır. Bakla 27000 kental 
ay için Fransanın memleke- Fasulya 2000 kental, Nohut 
timiz• Yermiı olduğu konten· 2700 kental, Mercimek için 

====~======-<=m:==rn= jan hisseleri aıaiıda göıte- de ayrıca hisse isteomiıtir. 
Kamutay mftzakereleri rilmiıtir: 2 - Niıan, Mayıs ve Ha· 
-Baştarafı 1 inci $ahifede -
jİbi deiildir. Vaziyet söyle· 
diklerinden daha faıda muh
tacı ıılahtır. Poıta, telgraf 
ve telefon idaresi ötedenberi 
hepimizin bildiği gibi oldukça 
esaslı bir himmete muhtaç· 
tır •n 

Ali Çetin kaya sözlerine 
devam ederek; ıimdi hull· 
satan vaziyeti aayın Kamu· 
taya izah edeceğim demiı 

ve tu izahata vermit tir: 
"- Posta, Telgraf •• Te· 

lef on idaresi hizmetinin dört 
te üçünü resmi devlet mlleı
ıHeleri için yapmaktadır •e 
bunun için hiç bir para al· 
mamaktadır. Meıell Telıraf 
idareıi bir ıenede 8 milyon 
lira kadar tutan bir it yap· 
maktadır. 

Bunun altı milyonu muaf 
tutulmaktadır. Yalnız iki mil· 
yon lira kadar para alınmak· 
tadır. Posta idaresi dahi 8 
milyon küsur liralık hizmet 

yapmaktadır.Bu hizmetinin altı 
milyon liralığı ücretsizdir. 
Yani muafiyete tabidir. iki 
milyon lira alınmaktadır. 

Buna mukabil bir çok it· 
!erimiz, vardır. Tabii naıa· 
rı dikkati celbetmiıtir.Tek
mil Yaridatımız 6 milyon li
ra kadar bir paradır. Bu 
para ile kos • koca memle · 
kette 600 merkezi idare et· 
mek mecburiyetinde kalın· 

maktadır. Bu tahıiaat 
hizmete kifayet etmemektedir. 
Bir taraftan memleketin ik· 
tiaadi, ticari Taziyeti daha 
fazla hizmete ihtiyaç göıter· 
diği ıibi, askeri itlerde de, 
tazyik i{Örmekteyiz. Çar· 
naçar 3500 kiti kadar me• 
mur kadroıu ile bu merkez· 
leri idare etmekteyiz. Şimdi 
derdi eaaslı bir ıurette 
deşmek ve ballet~ek ka· 
naatindeyim; bunun üze• 
rindeyi~. Bu ıene baılamak 
üzere bulunuyorduk. Bllt· 
~ede koydutumuz tahıisat 

1 - Nisandan Eylül sonu ziran ayları için olmak üzere 
na kadar olmak ü..ı:ere 6 ay üç aylık kabuklu Ceviz 450 
için yumurta 375 kental Mı· kental, kabukıuz Ceviz 765 
sır 62,500 Ayrıca muvakkat kental, taneli btilisalar 325 
kabule tabi olmak üzere kental, Deri 476 A.dan 600 
50,000 kental Arpa, 4544 kilo modlis mucibince 476 
kental, bu miktarın modüı B. den de hiase verilmesi 
mucibince 14000 kental ol- için teıebbnı edilmiıtir. 

Salvador tahlisiye ge· 
misi hareket etti 

~~------··----~~~ 
Karaya oturan ve içinde 800 seyyah 
bulunan gemi el'an yOzdürOlemiyor 

Meaina, 13 (A.A) - Salvador ismindeki talıliıiye r6· 
mork6rü Yunan aahillerine hareket etmiıtir. Romorkör 
karaya oturan ve içinde 800 seyyah bulunan ve denizin 
çok dalgalı olmasından yüzdürülememiı olan bir gemi tara· 
fından imdada çajuılmııtır. NDfuıca zayiat olmadığı 
bildiriliyor. 

bütçenin umumi vaziyeti do
layısile bu arzumuzun tat· 
bikatına _ıeçilmesine mani 
oldum. Onümüzdeki ıene 
tatbik edilebilmesini temin 
için teıebbüslerde bulunuyo· 
ruz, bu huıuıta kanun li-
yıhaları tekli~ ettik. Evveli 
paraya ihtiyaç vardır, para 
olmayınca söylediğim hiz
metler ta 'oii olarak bütçe 
müsaadesi niıbetinde yapıla
bilir. Mali vaziyetimiz müaaid 
olursa ve lizım sıelen tahıi

'ficaret 
Anlaşması yarın 

imzalanacak 
lstanbul - TOrkiye • Al· 

manya ticaret muahedesinin 
akdi için Berlinde cereyan 
eden müzakereler muvaffa· 
kiyetle neticelenmiıtir. An· 
laıma yarın imzalanacaktır. 

Dış hakanımız 
aat ahnıraa biltiln arzular Aleksandr'ın mezar1oa 
yerine gelir." Bay Ali bundan 
ıonra posta ve telgraf ida· çelenk koydu 
resi memurlarının vaziyetin· lstanbul - Beljrad'dan 
den bab1etmiı ve aaylavlar· d b k B . . . ıeçen •t a anımız ay 
dan barının, bu memurların T f•k Ril ü A k 1 .. ı ·1 k f l ev ı ıt raa ra mutese ıı e a et yüzilnden , ' . 

Ü k .. l · ti d" tükl Alekaandr ın mezarına, Reı· m ı u vazıye ere uı e- . 
ri hakkmdaki sözüne cevab ııcümh~r Atatürk namına 
vererek, bunun için bir ka- bir çelenk koymuıtur. 
DUn hazırladığını ıöylemittir. puro imali 

Posta ve Telıraf idaresi-
nin bu ıeneki varidatında 
517 bin 123 lira nisbetinde 
bir fazlahk kaydedilmiıtir. 

Kamutay yarın toplanmak 
llzere d .. iılmııtır. 

lıtanbul - lnhiıarlar ida· 
resi, Mardin'de bulunan bir 
nevı tütünden fevkallde 
nefiı puro imaline muvaffak 
elmuıtur. 

Baştaraft 1 inci sahijede -
Londra 13 (A.A)- Taymiı 

jazeteıi, Almanyanın kon
feransın muvaff akiyetine olan 
yardımı hakkında bay Sir 
Con Simon tarafından Stre· 
zada verilen malümatı kay· 
dederek diyor ki : 

" Şimdiki karııık vaziyet 
berıeyden evvel Almanyanıo 
muahedeyi biç bir vakit te· 
mamen kabul etmemiş ve 
kendisine süngü ile kabul 
ettirilmiş olan lbu muahede· 
nin Almanya'yı ikinci dere-
cesine dütllrmüı olmasından 
ileri ıelmektedir. AJmanya 
ile diğer ülkeler arasındaki 
münasebetler tekrar bir esa· 
sa istinat ettirilmedikçe de· 
vam ihtimali olan bir barıt· 
ma sistemi hazırlamak im· 
kinsızdır. 

Şimdiki halde en mühim 
ıey Almanya 'nın hi11iyatını 
anlamaktır. Almanya ken· 
disini hukuk itibarile ve me
seli bir milstemleke üzerin· 
de manda ifa etmek salahi
yeti itibarile diğer memle
ketlerle tamamen müsavi 
addetmeden evvel bir veya 
iki şey istiyor. Gelecek haf
ta da Cenevre'de takbih 
kararları yazmak için çok 
zaman kaybedilmemesi çok 
ıayanı arzudur. Geçmit ha· 
talardan ötürü karıılıklı it· 
tihamlarda bulunmaktan ise 
yeni bir istikbal hazırlamak 
çok daha mühimdir." 

Streza 13 (A.A) -· R6y
ter Ajansından: 

Reımt mahafil yakın bir 
istikbalde Romada büyük 
devletlerin yeni bir konfe
rans yapmaları ihtimallerini 
teyit etmektedirler. lngiltere 
Franıa ve ltalya zannedildi· 
ğine göre; Avuıturyanın iç 
itlerine müdahaleye göz yum 
mıyacaklarını yeniden teyit 
edeceklerdir. Bugünkü mü
zakerelerden sonra Avustur· 
ya • Macaristan ve Bulıariı· 
tana silahlarını artırmaları 
hakkının verilmesi hususunda 
ltalya, Franıa ve İngiltere 
araıında bir itilaf buıulüniln 
pek yakın olduğu zannedil· 
mektedir. 

Dnnkn toplantı 

ihracat, Türk pa 
üzerinden yapıla 

Kuru meyva ihracatçılar 
idare hey'etinin verdiği ka fi.. 
Koro meyva ihracatçılar bir· la olması thıiot•U:, 

Uğl idare heyeti; don öğleden lekette fazla tok .1* 
ıonra borH ealonunda toplan rolma81 ve ae ~ 
mıo, ihracat tacirlerini allka· olıon hiçbir ,dl 
)andıran muhtelif meı'eleler bir vaziyete d 
üzerinde görftomüştür. Ttıccardao temini için ,ıık,# 
bay Şerif Remzl'nln baokanh· nazarı dikkatleri-" 
ğında yapılan toplantıya Tilrko vafık görillmOfleı~ 
f le mddQrü bay Akil Emtol· 

kart ihtiyacın•D .- ..JJ/I 
Jab da iştirak etmletlr. tl'ıl. 

İzmir ihracat tacirleri; bdku yeril kükOrtlerl ~ 
edilecektir. Dilet 

metlmfzle aralarında klirlng 
memleketlcrdeO ~ 

mukneleıl bulunan hükumet· ~ 
Kükilrtüo ııOI 

ler memleketlerine yapılacak 1. ~ 
meı 'eleıl de • 

lhracatrn 'ffirk paraıı ile yapıl· 
Bu meı'ele Ue 1 

m11ını kararlaştırmıolardı. Bu meşgul olmıktıdat• 
karar ıehrlmlz Tfirkofle mft · mıntaka kokart 
dürlilğftne de haber verilmişti. bll bin torba teı 
Oüokil toplantıda TGrkof Is bu 
memleketlere yapılacak thraca· 
trn Türk parası ile beraber 
franklı da yapılmaııını tavılye 

etmiş ve birlik idare heyeti 
Uk kararını bu tekilde düzelt· 
mlştlr. Kllrlog mukaveleıl ak· 
dedilmlı olan memleketlere ya 
pılacak ihracat Türk parası ve 
frank Qzerlndeo olacaktır. 

Üzilm menlml yaklaştığı ve 
bogftnlcrde kükOrt ibtl yacı bıı· 

göatermlı olduğu için mıntıka· 
nın kükürt vesaire levazımı öze 
rinde de görCltdlmftıtilr. Bava· 
oıo yağmurlu ve mıhıuliln faz . 

~~~~----••M~~·~•...,.....,.._.., __ __ 
Tayyareciler r 
lıtanbuJ - Sivil tayyareci 

yetiıtirmek nzere iki Ruı 
tayyarecisi şehrimize gelmit· 
tir. Ayni vapurla 16 uıta 
başı da sıelmiıtir. Bunlar 
Kayseri fabrikasına gidecek<: 
lerdir. 

Balkan konseyi 
lıtanbul - Balkan kon· 

ıeyine iıtirak edecek olan 
Romen murahhasları tehri
mize ıeldiler, bugün Anka· 
ra'ya gideceklerdir. 

Balet hey'eti 
lstanbul - Moıkova ope· 

rası balet bey' eti ıehrimize 
geldi. Ankara'ya 1ıidecek· 
lerdir. 

TimOrlenk 

Atlıspor kol 
laotısı yano (15 ~· 
tır. Bu meı•ele 
baıkanlığındaD • 
aldık : 

Atış ve atla 

bO yarın ilk 
saat onyedide , 
ziraat mekteb 
caktır. Oye ol 
arkada~larılllıJI 
derim. 
C.H.F. Vilayet~~ 

kanı •O 

A· 

Zamanan~an kalma pa· Fra.nsız ~0jea 
ra bulundu retıne zıy 

Ankara - Lozanpalaı ya
nındaki bir intaatta, Timür· 
lenk zamanından kalma para 
bulunmuıtur. 

Yirmi sene 
Hapıs kararı verdiler 

lstanbul - Venizelos'un 
Vaftiı oğlunun muhakemesi 
biımiı, divanı harpçe yirmi ıe
ne hapse mahkum edilm ittir 

Kağıd fabrikamız 
lstanbul - lzmit'te kurul

makta olan kiğıd fabrika· 
mut, Eyltll ayı içinde itle· 
me-'e baılıyacaktır. 

Galatasııray 
Libertas 'Ja berabere 

kaldı 
lıtanbul - Galatasaray, 

Avusturya profesyonel takım-
larından Libertas'la berabere 
kalmııdır. Bujün miaafir· 
ler ikinci maçlarını yapa • 
caklardar . 

Tekaade ıetk 
Fran11z geaerıl 
Begeo Bflkok 
Parlı'e barekel e 

Bay Bllkak 

Fransız koaıol0'° 
dün akşam fi 
haneııinde bir •1 

tir. Ziyafette B•1 flf. 
ıöylev yaparak 

koa10loelukaıo 

GUlra batan ~ 
lerlnl blldlrOJlfll'' 
eenb veren b•1 

rek Jsmlr'dekl ,,-
n gerek yıll 
yatadığı , burtd~ 
ve bu güzel dl;, 
rılacağını doıo~,, 
oldoğono eöyle ııtllı 

Franea'aıP 

1
., 

ıoloıloğona tı 

''" oa,aler'fa re " 
bu ayın 21 .. 
gelecell h•ber ,JJ 


