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Elen a i zabitlerinin rül· 
heleri, nıahkeıne kararı 
mucibince dün yirmi hin 
kişinin ıııüvacelıe inde rcf 
edilmiştir. 

• ULUSAL 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Habeşistan ulu~dar kurumu· 
na verdiği bir teklit cotastn· 
da; ltalya-Habeş görDşmeleri
oiu Cenevre, Paris veya Lon
dra'da yapılmasını istemiştir. 
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Silahsızlanma x k~'Jıt~~~=n~~ x Bay Laval'da Varşova'ya gidiyor lsviçre 
Almanyaya nota verdi 

lstanbul, 3 (Hususi ) -
lsviçre hükumeti, Alman

yaya verdiği bir notada, na
zi aleyhtarı olduğundan do
layı Almanyadan kaçmış ve 
lsviçreye iltica 1\ etmiş iken 
son zamanlarda Almanlar 

Şarkta as eri bir misak.in 
tahakliuliu are esindeyiz 

Ingiliz ve Fraıısız ğazeteleri, uzun makaleler yazmakta 
ve bu seyalıattan mühim neticeler hekelenıetedirler 

rasında başlanmıştır. Söylen
diğine göre, noktai nazar 
teatisine Sir Con Simon A
vam kamarasında bildirdiği 
vechile iki hükumet arasın
da muazzam fikir ayrılıkları 

tarafından kaçrıldığı iddia 
olunan Alman gazetecisi Ja

kobun derhal lsviçreye iade
sini istemiştir. 

Boy Lavcıl arkadaşları arasında 

Pariı 2 (A.A) - Fransız 1 smda ayrıca bir uzlaşma im-
r•ıeteleri bay Eden'in Var- kanı bulunabilirse bittabi bu-
tova seyahah hakkında uzun na mahal kalmıyacaktır. 
neşriyatta bulunmaktadırlar. § Varşova, 2 ( A · A) -
Umumiyetle düşünülen şey Yarı res~i gazete Polskk, 
timdiye kadar daha ziyade Ba~ Edenın Varşova . seya-
Alaıanyaya müteveccih gibi hatın~en b~bsede.n bır ma-
görüo p ı yanın bu se· kalesınde dıyor kı: 

en o OD I r d' 1 . . d 
Y•hattan ıonra Almanya ve ·~ nkg·iı!z ıp omda~ısı mb~vchu l 
F k muş ı uta en ogru ır a 

ransadan birine açı tan a· · b 1 k · · J k .. . . . çaresı u ma ıçın ça ışma -
çıga ıltııam etmesı Ji:r:ım ge· tadır. Bay Eden Polonya'oın 
leceğidir.Eğer devletler ara- bir çok noktalarda aynen 

R • h 
1 

lngiltere gibi düşündüğü 

Ut e er muhtemeldir. ki .anlıyac~ktı.r. 

mevcudiyetini gösteren Ber
Jin görüşmelerile neşredilen 
tebliğde Ingiliz ve Sovyet gö
rüşmelerinin mutabakatını 
bildiren Moskova görüşmele 
- Deıamı 4 

Saylav intibahı 
Ankara - Münhal iki 

Saylavlık için yakında inti
hatba yapılacaktır. 

Aııkara'da kar 
Ankara - Dündeoberi 

şehrimizde kar yağmaktadır. 

~~~----------~ ..... ~-------------
1 içi u toplanıyorlar? 

Amerika harp ge
mileri toplanıyor 

Fransız donanmasıda 

büyük manevralara 

• ... 

Mayıs içinde 

hazırlanıyor 

• 
AJmanyanın niçin silahtan tecrit 

olunuyor edildiği izah 

Bay llenderso11 
Londra 2 (A.A) - Sillh

sııJanma konferansı başkanı 

bay Henderson Der

bide bir içtimada bir kaç 
güne' kadar Cenevreye gi
derek"'vaziyeti tetkik edece
ğini ve z•huru her han gibir 

vakit muhtemel savaıa ma
ni olmak fikrile orada kala
cağını söylemiş ve demiştir
ki: 
" - Almanyanın konferanı 

başlamadan evvel oraya ilti
hak etmesi pek ziyade arzu 
olunur bir şeydir. Hiç kimse 
Almanyayı bir muhasara al
tına almak fikrinde değildir. 
Almanya ancak diier dev
letleri de ıilibıızlandırabil
mek için ıilihtan tecrid edil
miştir. Bu sebeple konferan
sa iştiraki kat'iyen liıımdır." 

Bay Henderaon'nn uluslar 
kurumunun yer yüıllnde 
mevcud en büyftk siyasal 
bir kuvvet olduğunu ve fa
kat kabil olduğu kadar 
bu kuvvetten az istifade 
edilmesi dileiinde bulun
muştur. 

Stokholm seyahatı 

Borcun faizi yüz-
de ü~e indirildi 

--~~--------~~-. Polonya sıyası vazıyetın 
~ müşkilitını inkar etmemekle 

20 bin kişi buzu- beraber böyle bir zamanda 

Borçlaı·ın ödenmesi için daha 
on sene mühlet alındı f' itidal ve soğuk kanlılığı biç 

runda kaldırıldı bir zaman elden bırakmamıştır. 
- Polonya'da Bay Eden ile 

Gmıcral Koodilis 

Atina 2 (A.A) - Bugün 
20 bin kişinin önünde aske
ri mabkc:me tarafından mah-
1 um edilen 13 asi zabit or-1 
dodan ihraç edilmit ve rüt-

beleri •ahnmııtır.Bir zabit derin 
bir sükun ortasında (kararı 
okumuı ve bu esnada aske
ri kıtalar"' 11elim reımini ~ifa 
(;tmiıtir. Bundan t.'?nra bir 
küç6k ıabituilerin apole~ 
l erini, elbiıeleriodeki dilğ· 
uıeleri ve iıaretleri ıökmüt 

olan mükalemelere fevkalade 
ehemmiyet veril~ektedir. 
Bizzat Polonya sulhu kabil 
olduğu kadar kuvvetlendire
bilmek için elinden gelen 
her şeyi yapmaktan hali 
kalmamıştır. 

Londra 2 (A.A) - Taymis 
gazetesi bnşmakalesini lngi
Jiz - Leh mükalemelerini tet
kike tahsis etmiştir. Bu ma
kalede şu fikirler ileri sürül
mektedir : 

" Bay Edenin Varşova zi
yareti son seyahatin belki 
en mühim kısmıdır. Mosko
vadaki temaslar kayda de
ğer neticeler vermişse de 
Sovyet hükü:netinin Avrupa
yı şimdi işgal eden mühim 
mes'elcler hakkındaki dil
ıünceleri evvelden de bildir
mekte idi. 

Londra 2 (A.A) - lngi
liz:-Polonya görüşmelerine bu 
sabah dış işleri bakanlığın
dan bay Bekle bay Eden a
ve diğer bir zabit bunların 
Elen ordusu üniformasını ta
şımaya layık olmadıklarını 

söylemiştir. 
lstanbul, 3 ( Hususi ) -

Harbiye nazırı general Kon
diliı, ordunun tensiki hakkın-
daki kararın tatbikine emir 
vermittir, 

-
Amerika donanmasından iki gemi 

Istanbul 3 ( Hususi ) - manevralarına hususi • bir 
Vaşington'dan haber verili- ehemmiyet atfeylemektedir-
yor: 

Amerika donanması, muh· 
telif noktalarda toplantı ha
reketleri yapmaktadır. Loo· 
dra mabafilinin kanaatina 
göre; bu toplantı, Amerika 
donanmasının ani bir harb 
halinde ne dereceye kadar 
hazırlıkla bulunabileceğini 
gösterecektir. 

Amerika deni.ı erkAnı, ln
sıiltere donanmaaının Mayıs

ta yapıcaiı büyllk deniz 

ler. 
§ Paris 2 (A.A) - Fran

sız filosunun büyük manev
raları Mayıs bidayetinde 
Cibraltar ile Asor adaları 
arasında yapılacaktır. Bu 
manevralara birinci ve ikin
ci filolar iıtirik edecek ve 
ikinci filo en son sistem iki 
torpido ile takYiye edilecek
tir. Manevralardan sonra 
bütün filo Fas aahillerinde 
toplanacaktır. 

Telefon şirketinin Stok- lerlnln uzatılmaaı fikrini ileri 
holmde Erikson şirketine olan snrmOotO. O zamındınberl hı· 
borcu hakkında konuşmak zan elrketfn mOdGrQ lııtokholma 
üzere bundan bir ay evvel -Deı·nmıdördüncii sahifede -
şirketin idare meclisi başkanı 
bay İsmail Hakkı ve müdürü 
bay Rap ile beraber Stok
holme giden belediye baş
kanı Doktor Behçet Uz, se
yabatının verdiği neticeler 
hakkında i•zetelere r aşağı

daki izahatı vermiştir : 
- lzmir otomatik telefon 

Türk Anonim şirketi için vak· 

tile konmuş olan sermaye; yo· 
pılmak istenilen işlere kMI gel· 

mediğlnden 927 yılından ltlbı · 
ren L. M. Erik'IOD şirketine 

yüzde sekiz faizle ve 934 yı · 
hnda ödenmek şartile 2,481,72t 
kron borclanılmıştır. 

Sermayeden fazla yOzde tıe · 

klz faizle borcun çokluğu; şlr· 

ketin gelecekte lcab tıden te· 

kıimQllerlnlo temini şöyle dur· 
sun, mevcudiyetlnın ldameslol 
bile beren earsmakt• bulmıu· 

yordu. 
Şirkette blsııedar olan bele· 

dlyemiz bu vaziyeti dört aene 

denberl ha&sHl}'etllj taklb ede· 
rek her yılkı heyeti umumiye 
lçtimaında ~lrketlo kurtarılmaın 
için lcab eden esaeh tedbirlerin 
ittihazı yanında bllhaBH bu 

faizin indirllmeıl ve borc ıcne· 

Habeşistan 
Yeni bir teklif 
notası verdi 

llabcşisıan dış bakanı Anri 

Ceaene 2 (A.A)- Habeş 
hükumeti 9luılar kurumuna 
ltalya - Habeı iÖrilşmeleri· 
nin Cenevre, Paris veya 
Londrada yapılması için yeni 
bir tekl~i notııı ••~•ittir. 



Sahife 2 (UluulBirllk) 

Osmanlıcadan 'fürkçe- s·Amıerikad:konAk hareketl:k 
ye Dil Karşılığı No 4 ır eşı nıerı a 
) - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına ( T. Kö.) 

beldegi (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımı::m (ıllütcılıassıs) yazılarını gazetelere ı:ereu!Jiz. 

2 - Yeni okurıarı karşılıldaruı iyi ayırd edilmesi için, ge
reğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin lmgünkü işlenmiş ve 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan lıak. aslı ügüm olan 
hüküm. Türkçe '"Çek., kökünden gelen şekil gibi. 

Alem (cihan anlamına) - Örnek: iğcil savaşçılar, 
acun (fr.) mond malul gazile 
Alemşumul (cihanşümul)- Alim, bilgin (fr.) savant 

ac~nsal (fr.) mondial Aliyyülala, eneyi (fr.) tres 
Örnek: Acunsal bir ad bien 

kazanmak ne büyük onur-
d Al l b. ..h t "h Alül'il, enyüce (fr.) supe· ur. emşu ır fO re ı -

rieur raz etmek ne büyük şeref-

tir. 
Alem (kainat anlamına)

evren (fr.) univers 
Alemşümul (kainat anlamı

na) - evrensel (fr.) univer
sel 

Alenen - Açıktan açığa 
glSzgöze 

Aleni - Açık 

Alessehcr -· tanlayın (fr.) 
des l'aube 

Örnek: Tanlayın kıra çık
tım. Alesseher kıra çıktım 

Alesseviye -- bir düzeyde 
(fr.) uniformement 

Örnek: kazancımızı aramız 
da bir düzeyde paylaşırız, 
kirımı meyanemizde alesse
viye taksim ederiz. 

Alettafsil ·- uzun uzadıya 
Al~ttahmin -- Aşağı yu· 

karı 

Alettevali -· arka arkaya 
Alev -- alev (alev yalav

dan) (fr.) flamme 
Alevh •• karşı (fr.) cont· 

re 
Örnek: Bu işte bize karşı 

mısınız? (fr.) etesvous con
tre dans cette af faire 

Aleyhte olanlar - karşı 
olanlar 

Örnek: bu önergeye karşı 
olanlar ellerini kaldırsın! (ö· 
nerge, teklif) 

Aleyhtar -- karşın 

örnek: ben bu işte sıze 
karşıoım. 

Aleyhte söylemek - kötü· 
liiğüne söylemek (fr.) dire 
du mal, parler en dcfaveur 

Örnek: O, hei" vakit her
kesin kötütüğüne söyler (fr.) 
Tout le temps, il di du mal 
des autres. 

Leh - yana (fr.) pour 
Örnek: bütçe için 399 say

lavdan 250 si 149 u karşı oy 
verdi, bütçe hakkında 399 
meb'ustan 250 si lehte 149u 
aleyhte rey verdi '. 

Lehte olmak - yana ol
mak (fr.) etre kour, etre en 
faveur 

Lehdar ( taraftar) - yanat 
(fr ) favorable 

Örnek: O, bütün kamutay 
hayatında bize yanatlıktan 
ayrılmadı. 

Lehinde söylemek - iyili
iine söylemek (fr.) parler po· 
ur, parler en sa faveur 

Örnek: O, her vakit senin 
iyiliğine aöyler . 

Ali - yüce (fr.) haut 
Alicenab - akı (fr.) ge· 

nereuks. 
Örnek: Akıhk, ahlAk gl· 

zelliğinin•parlak bir belde
iidir, ilicenabhk hüsnü ah
llkın alimeti bahiresidir. 

Alil ( imi anlamına ) kör 
(fr.) aveugle 

AJiJ, sakat (fr.) estropie 
Alil, iicil (fr.) infirme, in

Yalitle 

Allah, tanrı (fr.) dieu 
AUaha ısmarladık, esen 

kal (fr.) adieu 
AUame, bilge (fr.) savan-

tisme 
Alüde, bulaıık (fr.) soille 
Ama, kör (fr.) aveugle 
Ami, körlük 
Amade, hazır (T. kö.), 

(fr.) pret 

Amedü şüd, gelim gidim 
(fr.) va et vient 

Amel (fiil), iş, işlev, (fr.) 
acte, action 

Örnek: her işlev tepki
siyle eşittir, her amel aksü
lameJi ile müsavidir, 

Amele - iıçi (fr.) ouvrier 
Amelmande - işten kal

mış (fr.) invalide, incapable 
de travaiUer 

Amik - derin (fr.) profond 
Amil - etke (fr.) facteur 
Örnek: soysal işlerin et-

keleri çok ve karışıktır, 

içtimai işlerin amilleri mü· 
teaddit ve mudildir. 

Aminen - sağlıkl" 
sain et sauf 

(fr.) 

Amir - baş, üst, buyur
man (fr.) chef, supericur, 
celui qui ordonne ou com· 
mande 

Örnek: üstten aldığım 
emre göre, amirimden aldı
ğım emre nazaran, her işte 
bir buyurman olmalı, her 
işte bir amir olmalı. 

Amiz - le karışık 
Örnek: latifeamiz, şaka 

ile karışık 
( Devam edecek ) ................... , 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

Ulusal 

Birlik 
CiindeHk siyasal gasete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 
1 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 ., altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Huausi iJanfar : idare
banede kararlaştırılır 

Baııldıiı yer: ANADOLU 
matbaaıı 

Meyva ihracatı 
Acun bakır stoklar hu yıl Şubat a

vında fazla miktarda eksildi 
J 

Nevyorktan şerimiz alaka
darlarına bildiriliyor : 

Nevyorktan geçen yıl için
de 21 milyon 122 bin 710 
dolar değerinde av derisi 
ihraç edilmiştir. Bir yal ön· 
ceki ihaacatın değeri lSmil· 
yon 268,308 dolar idi. 

Acun bakır stokları ge
çen şubat ayında 17 milyon 
libre eksilerek 954,000,000 
libreye düşmüştür. Bir yıUık 
genel istihlak mikdarı 245 
milyon 500 bin libreyi bul
muştur. 

muhtelif müstehlik ülkelerin 
ithal tahdidatma bağlı ola
caktır. Bir asırdanberi Bir
leşik Amerika umum meyva 
istihsalitının ancak yüzde 
onunu ihraç etmektedir. 
Kuru meyvalarm üçte biri 
ihraç olunur. Birleıik Ame
rikatnın meyva ihracatı bit
tabi diğer ülkelerin ihraca
tına da bağlıdır. Meseli 
Kanada, Avusturalya ve Yeni 
Zelanda elma ve hatta ar· 
mut ihracatlarını da artır

mışlardır. Filistin, Cenubi 
Afrika ve Bre:zilya fazla 
liman ve portakal istihsali
tını sürmeğe çok çalışmışlar
dır. Avusturalya son 10 sene 
içinde kuru üzüm ihracatını 
mühim miktarda artırmış 
olub Cenubi Afrika ile 
dünyanın en mühim kuru 
meyva müteahhididir. 

Diğer tarafatan müstehlik 
ülkelerde de meyva talepleri 

Birleşik Amerika'nın umum 
meyva istihsalitı artmakta· 
dır. Bilhassa limon ve por· 
takal ekimi günden güne 
inkişaf etmektedir.1929-1932 
müddeti zarfında meyva fi. 
atları her ne kadar düşmüş 
ise de 1933-1934 yıHarıoda 
tekrar fırlamağa başlamıştır. 
Birleşik Amerikanın umum 
meyva istihsalitı son 15 yıl 
içinde takriben yüzde yir· 
mi artmıştır. artmıştır. Amerika meyvala-

Elma ağaçları son sene- rıoın yüksek kalitesi ve stan
Jer zarfında hüküm süren fe· dardize edilmiş olması, am
na havalardan dolayı muta- balajı diğer rakiplere karşı 

.zarrır olduğundan elma iıtih· bir sebebi ruçhan teşkil et
salltı 1930 dan beri gerile- mektedir. Otava anlaşması, 
miştir. Armut ve kiraz istih· lngiliz müstemlekelerinin 
salatı ise artmıştır. Limon, mallarına mühim miktarda 
Portakal ve mandalina ve gümrük teshilih gösterdiğin
bilhassa portakal istihsalitı· den Amerik meyva ihracatı 

nın önümüzdeki bet on yıl bu yüzden oldukça mühim 
içinde çok mikdarda artacağı bir ziyan görmüştür. 
muhtemeldir. Üzüm ve ıef- Bu yılın portakal rekoltesi 
tali mahıulü iıe hafif geri· 56,391,000 sandık tahmin 
!emektedir. edilmektedir. Bu miktar ge· 

Birleıik Amerikanın gele- çen yılınkinden yüzde 19 
cek ydlar meyva ihracatı fazladır. ····-Karşıyaka 

iskelesi çocuk hayra· 
mında açılacak 

Karşıyaka'da yapılmakta 

olan betonarme vapur iske· 
lesinin inşaatı bitmek ü:zere
dir. Mütaahhid, iskeleyi 22 
Nisanda teslim edecek ve 
23 Nisan Çocuk bayramın
da iskelenin kütad resmi 
yapılacaktır. 

Konser 
San'atlar mektebi musiki 

kolu, yarınki Perşembe günü 
öğleden sonra otobüslerle 
Urlaya giderek Urla Halk
evinde bir konser verecek
tir. Genç mektepliler geceyi 
Urlada gaçirecekler ve ertesi 
glinli avdet edeceklerdir. 

Bir petrol 
ı\lenhaı kurudu 

Viyanadau bildiriliyor: 
Oberleodeki gaz menba· 

ları kuruduğundan, Viyana
Simmering elektirik saatralı 
bundan böyle kömür ile 
işliyecektir. Mezkur elektirik 

K 

Buda peşte 
Panayırına gidecek· 

lere kolaylık 
Mayıs ayının üçünde açı

larak on üçünde kapanacak 
ola uluslar arası Budapeıte 
panayırına iştirak edecek 
olanlardan, Romanya yolunu 
tercih edeceklere, parasız 
transit vizeci verilmesi için, 
Romanya konsolosluğuna 
emir gelmiştir. Vizeler 27 
Nisanla 3 Mayıs arasında 
yapılacaktır. 

Koşu 
ilkbahar at koıulan, Cuma 

gilnll başlayacaktır. Şimdiye 
kadar koşuya iştirak etmek 
ilzere kaydedilen hayvanlar 
arasında birçok koşularda 
birincilik kazananlar ekseri
yeti teşkil etmektedir. 
Koşu sahasında hazırlıklara 

başlanmıştır. 

santralı bundan evvel gene 
kömürle işlemekte iken, ga
zın daha ucuza mal olduiu 
nazarı dikkate alınmıı ve 
makinelerinde tebeddülat 
yapılmıştı. 

lstanbul ve 
Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'"förk lirası 
latanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

3 

-

• 
Bir Sabahın hikayesı ~ 

- A.. A.. Suat.· , 
zin bahçe kapıı111dt' 

( Bilifasıla öperek) aana 
doyamıyorum, sana kanamı · 

yorum Güzide .. Ne güzel, ne 
lezzetli şeysin ! .. 

- Dur Suat; dur.. Beni 
çiğnemeden yutacaksın; yam 
yam mısın sen ? . Öf bırak ta 
şu masayı düzelteyim .. 

- Mümkün deiil Güzide .. 
Burada, bu saatta seni bı· 
rakmak?. Hayır .. Hop 1 işte .. 

- Şimdi düşürüp kıracak
sın !. 

Suad Güzideyi kucakla· 
dı; akşamdan köşeye çek-
tikleri masanın yanında, 
geniş kanapeye götürdü; 
timdi aşk kasırgası o sakin 
köşeyi alt-üst etmeğe baş
lamıştı. 

- Şu Düğmeyi çevirsene 
Suad! 

- Ne haşmetli bir sabah 
değil mi Güzide?. 

Elektriği söndürdükten 
sonra: 

- Bil bakayım ortahk 
ağmrken en önce hangi 
renk görünüyor?. 

- (Gerdanını öperek) be· 
ya:z! 

- ( Suadın çenesine bir 
fiske vurarak ) bilemedin 1 

- ( Genç kadının dudak
larını öperek ) kırmızı! 

- Bilemedin; hepıinden 
evvel mavi renk görünür. 

- Öyle ise a-özlerime bak 
GlAzide .. 

iki sevgili kamerin alaca 
karanlığında gözlerini biri 
birine atfettiler; pencerenin 
önünde bir kuş tek notalı 

şarkısile güneıe sanki: "çık, 
çık!,, diyordu; odanın içinde 
karyolanın dala-alarına donuk 
bir nur düştü. Suad, genç 
kadının başını kendisine çe
kerek: 

- Gördüm, doğru söylü
yorsun! Dedi. 

Güzide birden bire hüzün· 
lenmişti; pencereden ıokağa 
doğru bakarak ağlıyacak bir 
yavru gibi dudağını bükilyor
du: 

- Gideceksin değilmi Su
ad? Ve bir daha kim bilir 
ne zaman? .. 

Ayrılığın melali Suadın 

gönlüne doldu: 
- Beni öldürme Güzide .. 
Diye bir şey söylemek 

iıtedi, fakat hiç bir ıey 
s6yliyemedi. içtiler 6pilştü· 
ler. 

- Bak Suad, sizin ev 
hill naııl uyuyor! 

- Uyur Güzideciğim; daima 
uyur ... 

- Hatırında mı? Seni ilk 
defa bu pençereden gör· 
müştüm; babcende güllere 
ıu veriyord•n 
- Yalnız o günü deiil Gü-

zide; seni merhamete getire· 
bilmek için nevmit didinme
lerle geçen rünlerimi de ha
tırlıyorum.. Tam bir buçuk 
ıene oldu. Sevilerek, sevil
miyerek .. 

- Sevilmiyerek yalınız bir 
hafta 1 Anladın mı, çapkın 
zevç?. DDşünsene, bahçesi 
bahçeme bakan bir komıu
nun kocasına zavallı ben na
sıl .. 

kıyor. Jt. 
Dikkatle baktı. ~ 

ğaçların altına bit ~ 
çıkmıştı; bu ka~al:..
gözü önünde bır -
kendini sokağa • ~ 
bahçelerin dıvarlafl~ 
yürüyerek uzakl•t 
mıştı. Güzide, i~ 
lüyor; Suadın kıl 
çarpıyordu. "1' 

- Ne oluyor 
- Alçak kadıol tıl 
- Evine bir seff' 

için mi? 
-Ah; beni affet 

kat o sana beoı 
melek kadar 
çamur gibi mili• 

- Çilnkil be• 
kabul ediyorudl' 
rakibinizi!. !..a.. 

- Hayır Gll~ 
mantıksız dej'ililllt 
sumsun, çünkli d 
betsin; halbuki • 

- Şimdi n• ~ 
Suad?. Alay ede? 
teceksin deiil ~~ 

- Hayır, ıo~ 
ğım GDzide ye 

- Ve sonra.. "-
- Bilerek, ••~,tef! 

vilerek ölmek 1 .... 

mes'ut zevç gibi 
ceğim Güude •..• 

* 
Yirmi dakik~-:: 

kendi evinin k•P1""~ 
man yanında ta? 
tarla açıyordu. ~· 
ıına girdiği vaki~ 
yatakta, ilkin uy 
vakurane ilerledi: 

- Seni bir •• 
luyoruml 

Gilı:el kadıD , J 
hayretle: illı &f' 

- A, Suat •• 
dimi? 

iki evYelki b• 
koklanan bu rol 
kiretini muhafıs' 
Ve ikiye ayrıl .. 
ortasında kollıfl,.a 
parlak yılclııı 
istiyen bir kıık•0~ 
ziyordu.. Koca 
kadın mı haioli1' ·o• Suadın bot yrrı 
bancı erkek 
mahmur kadıa ıOI 

- ilk trea 1 
. t• 

batsın; fakat if 
dimi Pek mi et 
kilçilk ... ? Dab• 
soğumadı mı?. 

Zevcesi şimdi 
hayyir ve pürh~I 

- Kimin yer• 
kimin yeri? )19' 

Ve ıonra çıp 
yumuıak halıoı:u,ı 
tarak geldi; 
alnına koydu .. 

- Ne oluyor•°' 
var Allah atkıo• 1• 

Dedi. YarılO 
baıka bir kadıD il', 
nu •ormuıtu. At• 
hit bir fark var~~· 
rısını mecnun fi ·bİ 
Karısı mecnun 11 ,1 
nin fevkinde gOI 
vetliydi • ıact: 

- Kimdi?~ 

- O hali hiçbir ıeyin far
kında değil.. Bu gece bir 
dliiüne davetli olduğumu 
söyledim. İlk trenle dönece
iim dedim. -Dnaaıilırtlllnt:I 



Sahife 3 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" ALAYA " vapuru 21 
martta Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen Jiman
larına!bareketr edecektir. 

" AKKA ,, vapuru 31 
martta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anvers, Rotterdam, 

Hamburg ve Bremeo liman
larına yük alacakhr. 

" MOREA " vapuru 15 
11iıanda bekleniyor, 20 Nisan 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremeo liman
larına yOk alacaktır. 

.. DERINJDE ,, vapuru 5 
niıanda bekleniyor, Anvers, 

Hamburr ve Bremenden 
yllk çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

.. NORBURG " vapuru 31 
martta bekleniyor, Hamburg 

ve Anverıten yük çıkara
c:akt1r. 
NEPTUN SEN NAVIGA
TION COMPANY LTD

BUDAPEST 
" DUNA ,, vapuru 5 ni-

sanda beki . d w 
enıyor, ogru 

Braila, Budapeıte, Bratis-
Jıva ve Viyana . . -k 
alacakbr. açın yu 

THE EXPORT STEAMSHf P 
CORPORATION 

"EXMOUTH,, vapuru 
nisana doğru bekleniyor, 

l • ••1ork, Filadelfiya ve Bal

için yllk 

(U~ .:.B:.;.;lrl:::lk;;:,L,) _______ ~---- ! Ni1111 '55 

T-l'-'J_l _l_K __ i_Y_E____ Olivier veşııreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYAS! 

l I R /i.T " TELAMON ,, vapuru elyevm limanımızda olup 1 nİ· 
J \ acentaSJ sanda Anver1, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburr için 

/. yük alacakhr. Cendeli Han. Birinci kor-

BA N L AS don. Tel. 2443 "STELLA,, vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yükünQ 
~ 1 Tbe Ellerman Lines Ltd. lho,alttıktan sonra 8urgaı, Varna ve Köstence limanları 

1 u GITY OF OKSFORD " için yük alacaktır. 
\ d "UL YSSE,, vapuru 8 nis:mdan l 1 nisana kadar Anvcrs, 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IA T -- b O~ Q 

-

. . . ~- . .. .. . ~.ı· " !. , ' • ' 

'layyare Piyangosu1 
6 inci keşide 11 Mart 1935 

ADET LiRA 

ı Mükafat 50000 
1 ikramiye 
1 

" 1 
" 1 
" 1 
" 1 
" 
" (2000) 

" (1500) 

" (1000) 

" (200) 
.. (70) 

" (50) 

" (40) 

(15) 

200000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 

4000 
15000 
20000 
20000 
21000 
28100 
60000 

493100 
337500 
830600 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

alacaktır. 

" EKSELSIOR " vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, 
Nevyork Jimanı için yük 
alacaktır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
19 mayısa doğru bekleniyor, 

'o: 37 

Nevyork Jimaoı için 
alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
Jann isimleri üzerine mes'u
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 

vapuru nisan başlangıcın a 
Londra ve Anversten gelip Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yilk 
tabliyede"'bulunacak ve ayni alacaktır. 
zamaqda - Londra ve Hull SVENSKA ORIENT LINIEN 
için yük alacaktı. u VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham-

" ROUMELIAN ,, vapuru burg, Copenhageo, Danb:ig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve 
10 nisanda Liverpool ve fskandioavya limanları na hareket edecektir. 
Svvenseadan gelip boşalta- "SMALAND " motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
caktır. Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lıkandi-

" RUNO " vapuru nısan navya limanlarına hareket edecektir. 
sonunda Londra, Hull ve "ERIAND,. motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda Copcnhage, Dantzıg, Gdyoia, Goteburı, Oslo ve Iskandi-
Londra ve Hull için yük navya limanlarına hareket edecektir. 
alacaktır. SERViCE MARITIM ROUMANI 

Deutsache Levante Linie Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
" DELOS " vapuru Ham- " PELES .. vapuru 6 nisanda gelip 1 nisanda Malta, 

burg, Bremen ve Anvcrsten Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
gelip yükünü boşaltmıştır. " ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta 

Not: Vurut tarihleri ve Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
vapurların isimleri üzerine Yolcu ve yük kabul eder. 
değişikliklerden mes'uliyet NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
kabul edilmez. lzmirle Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

Ôk iirt•ıılcr! Mut· • u RINOS ., vapuru 25 nisanda doğru lzmirden NeYyork 

laka (Oknnıcntol) 

ôk nrak şekerle· ~ 
rini h'crühc edi· ..-...j 

ınz .. ~ 
~ 

:Q 

için yük aJacaktır. 
Hami': ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil Ye Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mUracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

1!11ilil111111ili1il1111111111111111il11111111111111111il111111111111111 11111111111111111111111111111111 

lzmir yün mensucatı! 
Türk Anonim şirketil 

= Hu mnes eAe, iki ynz bin lira sermaye ile § = teşckknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-§ 
fakçi)rcrs Limited (Şark balı) şirketine ait ~ 
iznıirdc Halkapmardaki kuma~ fabrikasını satın ! 
alrm{lhr. }.,ahrika bfıtQn teşkilAt ve tesisat ve mft .. § 

Ve POrjcn Şahnpm 

en Ostnn bir mOs· 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

, talıdimini ile eskisi gibi l k4nunu1ani l 935 ta· §! 
~ , __ - rihinden itibaren yeni şirket tarafından itlelil· § 
.,.._., mcktedir. Her nevi yOn iplikleri, kumat, batta· § 

>OJJ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emu· il 
.:.,) line filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmlttir. § 

-O , - Bu mumulüt Pcştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
Kuvvetli mnshil ....ı --

.... 
~,. - ittisulindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- § 

istiycnlcr Şahap Si 
.........._ - rika içinde yapılmaktadır. a 

Sıhhat sOrgOn ~ ı= Posta kutusu: 127 § 
bnplnrını Mnruf ~ I Telgraf adresi: lzmir • Alsaacak ~ 
ecza depolormdan 1 Telefon oumar sı 2432 ve 3564 §5 
ve eczanelerden •.llllllllllllllllfllllllllfllllll• lllllllllllllllllllllllllfllfl'llllllllllllllllu'UfiUllHW. 

=-=====,ı--Sümer Bank--· 
Satılık Piyano 

Alman markn her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 

Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Habralarınıza Şık 

Hir Alhom, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* l'ENı KAVAFDAR * 
('.arşısrnda 34 Numarada 

· - Ali Rıza - -

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kullanılmıt 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanemize müraca-
atlan illn olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

YerJi malların en iyisi, en suğla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar1 

Izmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Ra.sıem beyin Jotografhanui, /:mirde en ıyı 
fotof5raf çekmekle şöhreı bulan bir sarı'aı oca~ıdır. En 
mü,şl•iilpe!enl olanlar dahi, burada çektirdikleri foınluaJ· 
lardan memnun kalmışl<ırdır. 

llam:a Rü.sıcm beyin, foıot;ra1 ma' . .,meai ıaıan ma
Acuası da muhterem ma.,ıerilerinin ince zevlderin.e s&-• 
her ç~iı malları, f oıograf makinelerini bı!lundurmalaa. 
dır, Bir %ıyareı her ıeyi iıp"la klıfıdir 

(lzmir · Başturak caddesi, _Refik 
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~s ON TELca·:~AFLAA • . ,. . . -;. . v1~~:. ;.:) ·.4. ·.ı .~ ~. - , 

korkunç ve görülmemiş fırtınalat· var 

• 
mıs 

' Fırtınalar neticesinde 32 kişinin boğulduğu tesbit edilmiştir. 20 balıkçı 
kayığı meydanda yok, hu kayıkların batmış olmaları muhtemeldir 
lstonbul 3 ( Hususi ) - Romadan haber veriliyor: lar neticesinde ölenlerin adedi 32 ye varmıştır. Kay
Adiryatik sahillerinde şimdiye kadar gôrnlmemiş holan 20 balıkçı kayığmıo emin bir yere iltica etmiş 

derecede şiddetli fırtınalar baş göstermiştir. Bu fırtı· olmaları ümidi kesilmiştir. Hakiki telefat miktarımn 

naların çok tahribat yaptığı söyleniyor. yukarıda gösterilmiş olandan çok fazla olmasından 
Roma 2 (A.A)- Adriyatik denizindeki son fırtına· korkulmaktadır. 

Bay Laval da 
Varşovaya gidiyor 
Baştarafı 1 inci sahifede 

ri neticeleri hakkında bay 
Eden'in vereceği izahat ile 
başlanacaktır. Bu görüıme

lerle daha başka unsurların 
aydınhğı sayesinde Polonya
nın F ransız-logiliz beyanatı 
ile ortaya çıkan bazı mes'e-
leler hakkındaki vaziyeti a
raştmlacaktır. 
Görünüşe bakılırsa görüş-

melerin başlıca mevzuu Şark 
Avrupasında bir askeri mü-
tekabil yardım misakı tahak
kuku olacaktır. Bugüne 
kadar Polonya böyle bir 
misaka aleyhtar idi. Bununla 
beraber bu husustaki kat'i 
kararı böyle bir misak ya
pılmasını tasavvur eden ln
giliz - Fransız tekliflerinin 
muhtemel muvaffakıyeti üze· 
rinde büyük bir tesiri ola· 
caktır. 

Gazeteler Polonya'nın şark 
misakı hakkında kat'i vazi
yetini alırken önce Londra, 
sondra da Strezada dikkatle 
tetkik edilecek bazı şartlar 

ileri süreceğini zannetmek
tedirler. Böyle bir netice 
tahminlerle ve istişari seya
hatlar başlar başlamaz ali
kalanan muhitlerin ümitlerile 
uygunsuz değildir. Diğer 
taraftan bu mahafil top· 
lanan bütiAn malumatın 
Bay Eden Londraya dönünce 
baştan aşağı tam bir tetkik
ten geçeceği noktası lüze· 
rine nazaaı dikkatı çekmek
ten hali kalmamışlardır. 

Paris 2 (A.A) - Polon· 
ya hükumeti Moskova seya
hatı münsasebetile Bay La
valı Varşovaya davet etmiş· 
tir. Bu teklifi bay Laval 
kabul etmiştir. 

btanbul 3 ( Hususi ) -
Bay Edenin, Varşova stya
bati, Pariste büyük bir tesir 
uyandırmıştır. Fransız ıa· 

zeteleri, bu seyahat hakkın
da uzun makaleler yazmakta 
ve Polonyanın, bir müddet· 
tenberi Almanyaya göster-

diği temayülde bundan soü=" 
ra da ısrar edip etmiyeceğini 
sorguya değer bulmaktadır· 
lar. 

Ayni gazeteler, Edenin 
Varşova seyahatından mühim 
neticeler beklenebileceğini 
kaydediyorlar • 

•• 
Satın alma işi 
Ankara - Aydın demir 

yolunun satın alma müzake
releri bitmek üzeredir. Satıı 
mukavelesinin iki srline ka
dar imza edilmesi kuvvetle 

·-~ahtemeldir . 

1 ............ . 
Bir nümayiş 

Fransız sosyalistle
rinin aleyhtarlığı 

Muharebe ne zaman patlıya bilir? 
Bay Blom, biı hususta ne diyor 

Paris 2 (A.A) - Bordo· 
da iki yıllık mecburi hizmet 
aleyhinde yapılan bir sos· 
yalist nümayişi esnasında 

Bay Blum bazı mahafilin ye
ni bir harbın patlamasına 
intizar etmekte olduğunu 
fakat, sosyalistlerin bu fikre 
iştirak etmediklerini söyle
mit ve demiştir ki: 

"Muharebe ancak ondan 
kaçınılmadığına' emniyet ha
sıl olduğu zaman patlıyabi
lir. Meclisteki nutkumla bu 
iki yıllık hizmetin boş se· 
nelerin efrad noksanını dol-

Köy bütçeleri 
Tetkik olunuyor 
Köy ihtiyar mecllelerl hazır· 

lamakta oldukları yeni yıl 

bftdcelerlnl vllAyete gönderil· 
meğe ba~lamıelardır. BOdceln 
~UAyet köy btlroeunca tetkik 
edilecek.tir. 

Genel kurultayı 

durmak için değil fakat el· 
de mevcud asker miktarını 
arttırmak maksadile teklif 
olunduğunu ispat etmiştim. 
Bir çok milhim saylavlar da 
hakikaten böyle olduğunu 

itiraftan çekinmediler. Fran· 

sa 1912 ve 13 teki hatalara 

düşüyor. Eğer sırf tedafüi 

bir politika takib edecek se 

istihkamlar ve mevcud kuv· 
vetler buna kifayet eder. 
Fakat hazırlanan bir taar· 

ruzdur. Bunun içinde tehli· 

keli bir devre baılamıştır. 

Lazım olan şey Almanya'nın 

da iıtirAk :edeceği umumi 

bir :ıilihsızlanma itilifıdır." 

' ' Halkevinde 
Konferans Var .. 

ÔndmClzdeki cuma gdnd 
eaat onbeete muallim Bay 
Mitat tarafındın Balkevlnde 
bir k.onferını nrllecektlr. 
Konferanıın mevzuu "İolulAb 

tarlhl"dlr. Bay muallim Mltat 
önce ayni mevzu flzerinde 
verdlgi konlerane ıerlslne de· 

Samsun 
Genel meclisi işini 

bitirdi 
Samsun 2 (A.A)-:Viliyet 

genel meclisi çalışmasını bi-
tirmiştir. Havzada maarif ha
mamı namile maruf kaplıca-
nın belediyeye ait yarım his· 
sesinin hususi idarece satın 
alınması için bütçeye tahsi· 
sat konmuştur. Havzada ev· 
kafa ait başka kaplıcalar da 
vardır. Her iki idare arasında 
bir anlaşma yaparak Havza 
kaplıcalarını asri bir su şehri 
haline getirecektir. 

Kadınlar 

Kongresi 
lstanbul - Nisanın on se· 

kizinde ıehrimizde toplana· 
cak olan Uluslar arası ka· 
danlar kongresi hazırlıj'ı için 
birinci başkan vekili F ele· 
menkli bayan Siıayla buınn 
ıehrimize gelmiştir. Yugos· 
lavyadan 17, Mısır ve Bul
gariıtandan ikiıer murahhas 
gelecektir. 

Zavallı 
çocuğun gözfl aktı 
Orhaniye mahallesinde 

Maldere sokağında oturan 
Ali oğlu 9 yaşlarında Ce· 
mal, ayni mahallede oturan 
beş yaşlarında Necib oğlu 
Hasan ile sokakta oynarken 
Camal eline geçirdiği bir 
teneke parçasını Hasanın 
yüzüne atmış ve zavallı ço· 
cuğun sol gözü akmıştır. 

Hırsızlık 

VllAyet genel meclisinin Maa. 
ıll ve nafıa encümenleri dün 
öğleden sonra vllhet ealononda 
toplanarak kendi encümenlerine 
göoderllen evrakı tr-tkik etmiş 
ler ve mazb•talarını hazırlamış · 

tardır. Umumi meclis bugOn 
ö~ledeo soorı vllAyet salonunda 
toplanarak zlrut, idare ve bey· 
tar biidcelerlnl müaakere ede· 
cektlr. 

vam edecektir. Bu çok değerli Tepecik yemişçi sokağında 
k.onferanııı dinlemelerini b(l. Ömer oğlu Mehmedin evine 

Kongre 
İmlr Muallimler Birliği koo· 

gresi evelki gün Balkevlnde 
yapılmıellr. Kongrede bütün 
İzmir mualllmlerl hazır bula· 
noyordo. Toplantıda, meslekle· 
rlnl alakadar eden işler etra· 
fında mazakereler geçti ve mO· 
naka,alar yapıldı. 

Dandan sonra yeni idare 
heyeti ıeçl mi yapıldı •e İlk 
tedrleat müfeulei Bay Ferid 
Bayer ile Bay Rauf, muallim 
bay Reşid, bay Şeref ve hay 
İbrahim yeni idare heyetine 
ıeçtldller. 

Büyüklerimize eaygı telgraf· 
ları çekilmesi hakkındaki teklif 
allu,tarla kabul edildi ve İzmir 
b6yüklerioe de kongrenin bOr· 
metlerinin ıunulması k.ararlat · 
tmlarak toplantıyı nihayet ve· 
rUdi. 

Ulo okurlarımıza öğildleriz. dıvardan athyarak giren hır· 
\.. __________ ,_} ıız, bir yarım altın beşibirlik 

itizar 
Yazımız çoktu. (Sallhed· 

din Eyyubi) tefrikamızı ko
yamadık. Özür dileriz. ·-----
Hir sabahın hikayesi 
Baştarafı 2 inci sahijede -
ğında bu evden; benim eYim· 
den giden kimdi ? .. 

- Kim?. O mu? Demek 
sen onu gördün .. 

Dedi ve sonra ilive etti: 
- Kardeşim; Süreyya ... 

Seni görmeğe relmiş.. ilk 
trende .seni karşılamağa 
gitti. 

Suad şimdi dalgın dnıü
nüyor; o karaltıyı hayalinde 
canlandırmak istiyordu. Du· 
daklarının arasından mırıl

dandı: 

- Zavallı Güzidecik!. 
Ve sıenç dilber karısını 

iSpt6. * * * 

ile bir a-ümüt ve kehribar 
ağızlık çalarak kaçmııtır. 

Rusya ya 
gidecekler 

Istanbul - Sümer bank; 
san'at tahsili için elli a-enci 
Rusyaya gönderecektir. 

Dahiliye hakanı 
Trakya'da tetkikat 

yapıyor 

lstanbul - Dahiliye ba· 
kanı Bay Şükrü Kaya, 
Edirne ve Kırklarelindeki 
tetkikatını ikmal etmi~ ve 
Tekirdağına geçmiıtir. Ba-
kan, Göçmenlerle temH 
ederek isteklerini dinle· 
mittir. 

Kayseri Fabrikası 
lstanbul - Kayseri fab· 

rikaıı kıımen çalıımaj'a baı · 
lamııtır. 

Borcun faizi yüz 
üc;e idirildi ~ 

Biz; yeni mukavelede oO' 
kaldırmakla tlrkele gO, ~ 
liraııı kazındırmıe old•~ 

- B~tarafı birinci sahifede -
gönderilmek, bazın L. M. Erik· 
sonun müfettfelerioin buraya 
gelmeıl ve lcab eden uzun ma· 
haberelerle tein bltlrllmesl iı· 

tenmfe ise de elrket; f zmlr te· 
lefon elrketi nam u buabına 

haıka bir bankadan ydzde ıe · 

kla faizle ve mukavele ile al· 
dığı hu paranın zamanında 

ödenmesi huııuıonda 1&rar edt· 
yordu. 

Do vaziyet karş11ında geçen 
seneki heyeti umumiye, benim 
Stokholm'e gittiğim takdirde 
bu lelo hallolmak ihtimali ve 

934: seneıi içinde de borcun 
hepeloln tediye edilmek zaroretJ 
oldağondan gidip telefon olrke· 
tinin akibeti ~lzerinde mileeslr 
olan bu lşio netlcelendlrllme· 
sini kararlaştırmııtı. 

lete bu makealla yapılan bu 
ıeyahılln omdu~umuz iyl neti 
ceyi vermte olduğunu görmekle 
memnunum. Elde edilen neti· 

Faizlerin yoıde 
ynzde ftçe indlrlllllell 
her eene L. M. Erik~ J 
tinin makueleoı111dl bil 
hince ••tedıgı açer A 
tef tle m11rafınıo t.ı 1, 
elrket lehine açıkta• ,, 

liralık bir kAr elde 1' 
gibi borcun da oo ":'1 
tılm111 tlrketlo mali ~ 
dtlzeltmiı olduguod'° fi 
tekAmülil ve lcab ede~ 
tan bekUyen ıarorf ~ 
rının yıpılabllmeal 11 jl. 
başlayacak olan ı....ır ~ 
lıtanbol ve A,roP' 
ıenlıleri için hıııt~ 
nabllecek vaziyete ki 
lonm111 illnfd ederidl ~ 
gtbl her lzmtr'llyi 
dlrecektlr. 

Bu nzlıomıtdı L ~· 
ılrketiolo mubteredl 

ceyi eu ıoretle hulasa etmek dostum Bay Hıos Sol 
mOmk.ündür: 

1 - ineç kronu üzerine terdlğl kolaylık •e 
müesaeı olan telefon olrketinio bllbaasa kaydetmek 

1'
1 

borçları 1934 ıeneei nihayetine 
kadar şirket lehine 250 bio 
Ura raddesinde bir kir temin 
ettlğlnden borcun gene ineç 
kronu Ozerioe kalmuını elrke· 

Llypılg paoıyır101 

ettiniz mi? 
- Bu ıeyabıttell 

ederek Llypzlg ul 

ve Bari panayırlıfl111 A 
1''' ".J tin menfeatlne daha uygun ettim. Ltypzig pao• rı~"-

bulduk. Nitekim lneç kronu· araeı nümone pıo•1' 1' 
nun kıymetinin ıon ıukutu da giııterlllr. İki gOD 
bili teyit etti. kalarak panayırın tdt" A 

2 - Senevi yazde eekiz fa· rını ve eekUlerlol, 'ıerll J 
ize tAbl olan borcu y6zde üçe ile ıllkadır edeD it ~"-ı 
indlrmeğe muvaffak oldnk ki gol oldum. İki ,eoe 
bu arayerdekt çok büyOk faiz g6rdOğGm Bıri P'

81 

farkı da şirketin kovvetlenmeıt döncııamde kıpah ;l 
için çok eıa!lı ve yerinde bir· rağmen gezdim. sera;;ı 
şey olmuıtlr. ymnda bizim oloıl• fi 

3 - Borçların hemen hepal nıymnın hali htJst 
9:J4 eeneslnln bitmesi ile mu· cektekl vaziyeti 1: 
ıcC'ellyet keıbetmlıtl. Biz; borç· Omidlerlml taha1follll~IO 
ları tevbld ederek 935 senesine Ulode kunetlendfrdf· 
kadar tecil ettirdik ki bunun İzmir uloılarır.,. 

1 
J 

da btr tlrket hayatındaki kıy· mGeteına mevkii, vı• 1 
metl indirilen faizden dahı beynelmilel lktı,ad ~ 
m~hlmdir. yapmak letedlgtı:nl• ,-

4 - L. M. Erlkson elrketl; lylıl olacaktır. qe~j 
e&ki makavelenamesl mucibince ve en mGbim bit 1 ~ 

osel telefon tlrketlnden her ıene leıl olan ha g -rJ 
tef tlı masrafı olarak 3000 lira ehemmiyet ve poıle ~ ~ 
bir pıra tıtemekte idi. Da yaz bir panayır hazırl•'°:_.a 
den de binlerce kron mClnHt· ayrı ayrı vazifeler ti 
ah b ... p ••faiz farkları vardı, ıedlr , 

Türkiye Ziraat bankası · l 
şubesinden: 
Mevkii Sokaj'ı Cinıi 

Buca Dokuz çeşme arsa 

,, O çkuyular arsa 

" Mecidiye belediye dnkLkin 

" Uzun sokak arsa 
,, Belediye caddesi arsa 

,, ,, " araa 1-2 hisse 80 
" Selvi arıa 1-16 hisse 21-23 
,, Gül arsa 6 
" lıllm çıkmazı arsa 2 
" ,, " arsa 3 

Karantina Bülblll sokak hane 52-82 
" ,, ,, hane 54.84 

Murtakya Kahramanlar dükkln 66 
Reıadiye Zeytin sokak hane 14-18 
Kızlaraj'ası hanı 1-3 hi11e oda 40 

,, ,, 1-3 hi11e oda 38 
Peştemalcılar arap hanı arsa 2-46-6.8 

Ayavukla Gaziler Sinekli araa 5·8 hisse t-1~ 1 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayrı "? 

nosu veya peıin para ile 23.3.935 tarihiod•D it• 
artırma ile satııa · çıkarılmııtır. Malın ıatıldıi1 
deYlet ve belediye vergi ve resimlerile sair 111• 1 
teriye aittir. ihale 10·4-935 çarıamba riinlldllt· 
yiizde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale ın118 
da Ziraat baakaııaa m6racaatlırı. 


