
Topraktan ahın yapan Lehli 
Donikov ki Paris'te bir la
boratuvar açarak ilk altını 
yapmış ve beher gramuu 11 
}"ransız frangıua1 satmıştır. 

• ULUSAL 
I 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Yunanistau'ıo Andro adasın· 
da bir hattadac beri baş gös· 
teren tifo hastahğı ilerlemiş· 
tir. üç günde yoz musah 
göriUmüşUir. 
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Italya Habeş harbı başladı mı? -
...... :e • .. ı 

Makdonald 
Fevkalade toplantıda 

bulunacak 

lnsiltrrc Boıbrılwm 
Makdonald 

londra, 5 (A.A) - Deyli 
Herald gazetesinin bildirdi-

iiaıe 2öre, batbakan Bay 
Makdonald Cenevre'ye ıri
derek uluılar kurumu kon
seyinin fevkalide toplantı· 
•ında bulunacaktır. 

Londra, 5 (A.A) - Resmi 
nıabafil; Bay Makdonı.ld'ın 
Cenevre'ye veya Streza'ya 
ıitmeai hakkında henüz biç 
~ir karar verilmemit oldu
ıunu bildiriyorlar. 

Batbakan hidiaelerin inki· 
fafına ve icaplarına 16re, ya 
rÇ tarafla konferanı l~ln 
talya'ya ve yahud ulualar 

derneti konıeyi için Cen••
re 'ye ıidecektir. 

girmesin, Çekoslo
kabul ediyor 

Çelw loı ak) a lleisiciimlumı 

11a) lıla::.aril> 

giJtere ve Çekoslovakyanın 
genel sulhun muhafazası ve 
uluslar kurumu siyasetine 

sarsılmaz bağhlıkJarını istih
daf eden siyasetlerinin he
defleri hakkında lam bir mu
tabakat olduğunu görmüş
lerdir . 
Varşova 5 (A.A) - Ga· 

zctn Polskanın Berlinden 
aldığı bir habere göre, aşa
ğıdaki çerçeve içinde bir 
uzlaşma imkanını derpiş et
mektedir: 

1 Almanların hukuk 
müsavatına muhalif olmıya

cak, bütün Avrupa'ya şamil 
bulunacak bir silah muka
velesi akti. 

2 - Tecavüz 
- Devamı 2 ncı 

etmemek, 
ahifede • --------. -~----~-

Alnıanların huh1skarlığı 

Italyan projesinin 
lüzumlu esasları 

--·--
Bu proje; silahların tahdidini 

imkan daiı·esine sokacaknnş 
Berlin 5 (A.A) - Doyçe 

Algemayn Çaytung gazete
si (Streza Konferansı rt:isi) 
unvanlı bir makalesinde di
yor ki: 

''Duçenin Almanya'nın iste
diği hukuk müsavatını en 
evvel tanıyan devlet adamı 

olduğu Almanya'da unutul
mıyacaktır. Öbür devletle
rin silihsızlanması lüzumunu 
diğer devlet adamlarından 

çok evvel tamyan Mussoli
ni olmuştur. Buna binaen 
Musaolini artık silahsızlanma 
maksadile değil silahların 
tahdidi maksadilc bir mu-
kavele araştırılmasının tek
lifini yapmıştı. Maliimdurki 
bu husustaki ltaJyan proje
si hakkında ftalya, İngiltere 
ve Almanya arasında bir 
anlaşma büküm sürmekte 
iken bay Bartunun 17-4-934 
tarihindeki 11 hay1r,. kelime
si bu projeye lazım olan 
esasları ortadan kaldırmış
tı. Bay Mussolininin ener-
jisi tehlikeli silihıızlanma 
planından vaz geçilmesini 
temine imkin vereceğini 
ümid ediyoruz. 

rak Streza konferansı yalnız 
siyasal bir muvaffakiyet de· 

ğil ayni zamanda konferan

sın reisi Mussolini için şahsi 

bir muvaffakıyet olacağını 
düşünmek mümkündür.,, 

Kar 
Sclauik ~elıri kar 

altı uda 
,.. 

r 1 Kamutay mDzakeI"eleri 

Avusturya Buhran ve Muvazene 
Almanya'n111 yo· • • k Ik 

lunu tuttu vergısı a mıyor 
Viyana 5 (A.A) - Ka-: 

bine dünkü toplantısında 
mecburi askerlik hizmeti
nin kabulüne esas itibarile 
karar vermiştir. 

Avusturya hükümeti bu 
bapta uluslar kurumu
nun muvafakahnı elde et
mek için teşebbüslerde bu
lunacakhr. iyi malumat a· 
lan mabafilde söylenildiği
ne göre; hükumet 70 bin 
kişilik muntazam bir ordu 
teşkil etmek tasavvurunda
dar. Askerlik müddeti iki 
sene olacaktır. Bu kuvvet
ler iki kısım olub üç .. fırka
sının merkezi Viyana'da ve 
dört fırkasının merkezı de 
Salzburg'da olacakhr. \.. ________________________ _ 

Venizelos 
Ayağından muztarib 

imiş 

Brıy Veni zelos 

Napoli 5 ( A.A ) - Bay 

Veoizelos sol ayağından tid
detli sancılar duyduğ'undan 

yatağandan kalkamamamak· 
tadır. Dolaşan şayialara gö
re; eski Yunan başbakanı 

ihtilal günü ayaiından almış 
olduğu bir yaradan musta
riptir. -------Çin'de 
Son fcyezanlardan 50 bin 

kişi boğuldu 
lstanbul 5 ( Hususi ) -

Çinin Hopey mıntakasında 
baş gösteren feyezanlar, yüz

lerce köyü sular altında bı-
rakmıştır. Bu müthiş feliket 

Maliye )Jakanı sıkıntının henQz 
aızailioJmadığını söyloyor 

bin lira a-elir getiren bir i
dareye her yıl 50 bin lira 
yardım yapılmasını doiru 
bulmamıştır. Bunun üzerine 
bütçe encümeni baıkanı ve· 
kili Ihsan Ünsal cevab ver· 
miş ve Van gölünde gemi 
işletilmesinin sadece ökono
mi amaçlar takip edilmedi
ğini ıöylemiştir. Bu baptaki 
kanunun, dahiliye vekilinin 
hazar bulunacaiı bir toplan· 
tıda müzakeresi kabul edil
dikten sonra buhranla mu· 
vazene vergiıi kanununun 
mer'iyet müddetinin 1 Ha
ziran 935 ten baılamak nze
re bir yıl daha uzatılmaaana 
ait olan kanunun miizakere
ıine geçildi. 

Ankara 1aylavı Yahya Ga
Mali)'e buka111 Bay Fuad Agralı lib Kargı, bu kanunun, 

Ankara, 5 ( Hususi ) - bütçe kanunile beraber mil· 
Kamutay, bugün Hasan Sa- zakeresini teklif etti. Bu 
ka'nın baıkanhğında toplan· teklif üzerine Maliye bakanı 
mışbr. Bu toplantıda evkaf Bay Fuad Ajrab kanunun 
bütçesi kabul edil mit ve Van derhal milzakereıini iıtedi. 
iÖlü gemi iıletme idaresi Y abya Gali.b Karıı; bu ıeae 
bütçesi ih:erinde bazı müna· devlet varıdatında fazlalık 
katalar olmuıtur. Tahsin Sanı mevcud oldujunu beyan et· 
(Aydın) ıöz alarak yılda 23 - Deuamı 2 inci sahifede -

-----..... ---.~··· .... 
Jlkhahar at yarışİarı 

Dünkü at koşuları 
~ok zevkli oldu 

Ik rami ye kazanan havan sahipleri 
paralarını bugün Alacaklardır 
İlkbahar at koıularına diln 

&ileden sonra Kızılçullu ko
şu alanında başlanmıştır. Dün 
hava çok iilıel olduğundan 
koşu alana çok kalabahkh. 
Birçok ailelerde yemeklerini 
alarak daha sabahtan gel
mişlerdi. Evliyaıade bay Re
fik hakem, eczacıbaşı bay 
SüleymRn Ferit te hakem 
muavini idi . 

ilk koşu saat 14 de baş· 
ladı. Mesafesi 800 metre 
idi. 

Üç yaşındaki yerli yarım 
kan lngiliz at ve kısrak 
taylara mahsuı olan bu ko
şuya 12 hayvan ittirik etti. 

Popolo Ditalya 2azetesi· 
nin bir makalesinde teşrih 
ettiği iİbi yeni İtalyan 
projesi bu vaz ieçme esna
sında mülhemdir ve herkesin 
arzu ettiii ıilibların tahdi
dini imkln dahiline ıoka
caktır. Bunun neticeıi ola· 

elônikı.c be) a: imle 

lstanbul, 5 ( Hususi ) 
Seliniğe iki gündenberi kar 
yağıyor. Kar büyük cadde
lerde 25 santimetreye kadar 
yükselmiıtir. Şehir bembe
yazdır. 

neticesinde 50 bin kişinin boğul· 
duğu ıöyleniyor. Bazı köy
lerin, görünmiyecek derecede 
sular altında bulunduğu ve 
ağaçlara tırmanar . .,k imdat 
bekliyen kayJiilerin benü.l 
kurtarılamadıiı ~ a:9n ıelen 
haberlerden anlaıılmııtır. 

Birinciliii Yarbay t. Tek· 
çe'nin Canı, ikinciliii bay 
Hilmi'nin Boraıı, OçOncllln
ğü bay Emir Salib'in Semi· 
ramiıi kazandılar. 

Birinci gelen hayyın 245 
lira ikramiyeden maada ko
ıuya iıtirlk eden hayvanla
rın duhuliye Ucrt1tlerini, ikin· 
ci 55 lira, liçllncll 20 lira 
alacaklardır. Birinci koıuda 

bir kaza olmuı ve bay Şe
rif Maniıa'nın Yıldır namın
daki atı koıarken dlltmllt· 
tor. Jokeye ve bayYana biç 
bir ıey olmamııtır. 
Mesafeıi bin metre olan 

ikinci koşu liç ve daha yu
karı yaşdaki yerli halis kan 
logiliz at ve kııraklarına 
mabıuıtu. Beı hayvanın iı
tirak ettiii bu keıuda bi· 
- O.Vamı 4 ün~ü sahif~t _ -



·ı Salalfe 2 

smanlıcadan 'fürkçe
_· ye Dil Karşılığı N o 7 
- l - Öz Türkçe kôklerden gelen sözlerin karşısına ( T. Kö.) 
..lHldeAi (Aldmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (Mütalıassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni okunan karşılıklarm iyi ayırd edilmesi için, ge· 
reAine g<Jre, Fransızcaları )'azılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

3 - KiJkü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 

kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan 
hükam, Türkçe "Çek,, kökünden selen şekil ıibi. 

Ariza takdime - ıunu Örnek: memleketin asayi· 
Örnek : makamatı iliyeye ıi yerindedir, ülkenin gü· 

bir ariza verdim, yilkıek o- venliği yerindedir. 
runlara bir sunu verdim. Aıayif (huzur ve sükün 

Ari - Arı (T. kö) yok, sız anlamına ) Baysallık~ ( fr. ) 
(fr.) Eksempt, sanı, affranchi tranquilite. 

Örnek : Şekilsiz, ıekilden Auyişsizlik ( ademi em· 
Ari ıans forme, her Ulrlü kö· niyet anlamına ) güvensiz
tl116kten iridir. Her türlü me· lik (fr.) insecurita 
uviden iridir. Asel, bal (fr.) miel 

Arifane ( harifane)- Or· Asgari, azay, en az en 
taklaıa, (fr.) par cotisation kilçilk, en aıağı (fr.) minimum 

Ariyet - Eireti. Örnek: Bu iti bitirmek için 
Ariz ve amik- Enine bo- en az (en aıağı) iki ay ça-

yuna . lıımalıyız, bu iti ikmal etmek 
Arus - Gelin için asgari iki ay çalıımalı· 
Arz ··en, ıen, gençlik (fr.) yız. 

larreur Aıi, azıyan (fr.) rebelle, 
Arz -· dllnya (t. k&.) la revolte 

terre Örnek: Asileri tarumar et-
Örnek: dOnya ıüneıin çev- tik, azıyanları darmadağın 

resinde döner (fr.) La terre ettik. 
tourne autour du ıoleil isyan, azı {fr.) revolte, re· 

Arzetmek (takdim anla· bellion 
mına) sunmak, (fr.) oftrir. Örnek: Yunanistandaki son 

Örnek: Hürmetlerimi arze- k b 
azı hare eti astırıldı, Yuna-

derim, saygılarımı sunarım. 
Arzetmek - söylemek, de- nistandaki son iıyan hare-

mek, bildirmek (söz veya keti baıbrıldı. 
yazı ile) yazmak, (fr.) ıou- isyana müteallik - azıi 
metlere, presenter, presen- Örnek: isyana müteallik 
ter par ecrit 

Örnek: 1 - mllaaade bu
yurursanız arzedeyim, izin 
•eriraeniz s6yliyim. 

2 - Arzettiğim veçhile, 
dediğim ıibi 

3 - Arzettiğim noktai na
zardan, bildirdijim bakım
dan 

4 - Geçenlerde de ar
zetmiıtim, reçenlerde de 
yazmııtım 

Arzıiihtiram etmek - Yü
k&nmek 

__ Örnek: Bllyilklerimize arzıi 
~~tira~_!.derek, bilyüklerimiz .i 
6nllade yBkilnerek 

Arzu - Arza ( yarau'dan) 
{fr.) desirJ 

Arzuhal (istida)- Dilekçe 
(fr.) requete 

Örnek : Arzuhalimde yaz
dıtım veçbile dilekçemde 
yazdıjım gibi 

Arzu talep - sunum ve is 
tem {fr.) offre et demande 

Örnek: arz:ve taleb, ikti
aadiyatın milhim bir kanu
nudur. Sunum ve istem, öko
nominin 6nemli bir kanunu
dur. (Kanun T. Kö) 

Asi - gibi (fr.) comme 
Aıin - kolay (fr.) asie, 

fıcile 
Asab sinir (fr.) nerf 
Aslb - sinirler (fr.) leı 

nerfı 

Asabi - sinirli (fr.) ner· 
veakı 

Aıabiyet - sinirlilik (fr.) 
nenosite 

Asabileıme - sinirlenme 
(fr.) enervement 
Asabileımek - sinirlen

mek (fr.) ıenerver 
Asabileıtirmek - sinirlen

dirmek (fr.) enerver 
Aaarıatika - öntOkler 

(fr.) antiquite 
Ôrnek: lıtanbul öntükler 

mBzeıi 

Aıayiı (emniyet anlamına) 
- ıl•••lik (fr.) aecurite 

hareketleri kanun tecziye 
eder, azığ hareketleri kanun 
cezalandırır. {ceza T. kö.) 

Aıitan - etik {fr.) ıeuil 
Asiyap - değirmen (fr.) 

moulin 
Asker - asker (T. Kö.) 

(fr.) soldat 
Asi - aııl ( T. Kö.) ( fr.) 

fondement, origine, racine, 
brincipal 

Aıla - hiçbir vakit, cuda 
(fr.) jamia 

Aslen - Alın, (fr.) d'ari-
fi ne 

Asli ( mümtaz ) - özgül 
(fr.) original 

Örnek: mesaili asliye, öz· 
gül sorumlar . 

( Devam edecek ) 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk Haıtalıklar1 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokatı N. 68 
Telefon 3452 

Ulusal 

Birlik 
Ga.ndelik ıiyaıal gaute 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kanıt senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartlan 
Reımi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

btlrosuna miiracaat edil
melidir. 

Hu.su.si ilinlar : idare· 
hanede kararlqtırılır 

Buılcbtı yer: ANADOLU 
matbaam 

(Ulusal Birlik) 

Almanlar uluslar ku
rumuna ne şartla 

dönebilir l~L4H4TTI 
EYYVBI 

6 Nisan - 1935 .. Y <U'aıı: 
Tefrika No. 23 

Baştarafı 1 inci salıif ede 

diğer devletlerin dahili İf • 
)erine müdahale etmemek 
ve mütecavize yardımda bu· 
lunmamak taahhütlerini ve 
bir istişare usulünü ihtiva 
edecek olan bir tark and
laımaıının yapılması. 

3 - Mfidahaleyi tarif ve 
red eden bir Tuna andlaı
maıının akdi. 

Fransa kralı geliyor, Kraliçe Leonora' da 
-------r 

giyiniyordu .. • • 
ıçın karşılamak~ 

4 - Garb Avrupası hak
kında bir Jaaya mukaveleıi· 
nin imzası. 

Almanya uluslar kurumu 
nizamnamesi ıulh muahede· 
)erinden ayrıldığı takdirde 
Cenevreye avdet etmiye ha
zırdır. 

Prağ 5 (A.A) Bay 
Benesin bay Edenle yaptığı 
mllkileme esnasında Alman
ya ve Lehistan dahil olsun 
olmasın, Çekos)ovakyanın 

bir Şark misakını iyi kar
tılıyacağını beyan ettiği ve 
bu iki devletin bilahara mi
saka iıtirak edecekleri ümi· 
dini izhar: eylediği zannolun· 
maktadır. 

Kolonya, 5 (A.A) - Bay 
Eden fena hava içinde bir 
seyahatten sonra geceyi bu· 
rada geçirmeğe karar ver
miştir. Yarın sabah seyaha
tine devam edeceği ümid 
olunmaktadır. 
Varşova 5 ( A.A)- Hüku-

met gazetesi olan ( Ekspres) 
bay Edenin Varşovayı ziya
retinden bahsederek lngiliz 
bakanının Lehistana hiçbir 
teklifte bulunmadığı gibi Le· 
histan hükümeti de kendi
sine yeni hiçbir teklif yap· 
mamııtır. diyor. 
Bu gazete lngiltere ve Le

histan arasında devamlı ve 
sıkı temaslarda bulunulma
sına dair olan tebliğin mü
him bir hadise teıkil ettiğini 
kaydederek, bunun karşılıklı 
çalıımaların neticeleri hak
kında büyük ümitler verdi
ğini yazmaktadır . 
Eden Pragdan hareket etti 

Prag 5 (A.A) - Bay Eden 
bugiln saat 13,20 de tayyare 
ile Praıdan hareket etmit· 
tir. 

Bu haber, doğru idi: 
Muhasarayı çözen Fransa 

kralı olmuştu . Sebebi de şu 
idi: 
Şam ele geçirilince bura .. 

nın beyliği kime verilecekti? 
işte bu mes'ele üzerinde 

bir ihtilaf çıkmıştı. 
Bir akşam üstü, FJandr 

Ja.ponya 
Cenevre mflzakereleri

ne iştirak ediyor 
Tokyo 5 (A.A) - Japon· 

ya'nın yakında Cenevre'de 

toplanacak olan uluslar ara· 
sı mesai konferansına işti· 

rik edeceği bildirilmekte
dir. Japonya bu konferansa 
yirmi kişilik bir hey'eti mu· 
rahhasa gönderecektir. 

•• 
Kamutayın müza· 

kereleri 
- Başıarafı birinci sahifede -
miş ve verginin kaldırılma
sını söyliyerek takririnin 
müzakereye konmasını tek· 
rar etti. Maliye bakanı, 
buhran ve müvazene vergi-

1 !erinin konulmasını İcab et
tiren sıkıntının henüz geç· 
mediğini ve daha geçen yıl 
bir takım yeni vergilerin 
ihdas edildiğini söylemiş ve 
kanunun kabulünü iste· 
miştir. 

Denizli saylavı Bay Maz
har Müfit te bu kanunun 
bütçe ile beraber müzake
resi lüzumuna ısrar etmiş 
ise de, en son söz alan 
bütçe encümeni başkanı 
Bay Mustafa Şeref'in ver· 
diği izahat üzerine Yahya 
Galib Kargı'nın bklifi reye 
konmuş ve reddedilmişUr. 

Kamutay, Cumartesi günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

TAYYARE SINEMASI 
.....__~~~ ---~~~ 

3151 Bu gnn 
Gecen sene (BARO) filiminde alkışladığınız Charlea Doyer 
ve Anna BeUa gibi iki yüksek san'atkıirın yarattığı şaheser 

ÇILGIN I\.AN 
(CARAVANE> 

Ba~tan basa aşk, heyecan ve musiki filmi 
AYRICA 

Mi ki Aşık (Gnlnnçlft karikatür komik) 
Foks Dnnya Havadisleri (Türkçe sözlfl) 

Seans Saatleri 

·ı·lt:-·r-gil•o•: _1_5_1_7_1_9_2_1_,3_0_---·~ıı..,r D~l·K•K•A-T•:•ll•n•r-gu-"n-so·n-ha-Ik-
Peroembe: 13- 15 eean81 ucuz 21,15 

Mektepli seansı seamıdır. 
Cuma: 13 te Fiatler: 

· ilive seansı vardır. 25- 30-50 kuroştor. 

ve 'frak ya 
Şeker Fhrikaları l'Ork Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000"fork lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Kontu Tiyerri, Fransa krali
çesi Leonoranın sarayından 
çıkıyordu. Kont, baştan aşa
ğı zırhlar içindeydi. Sivri sa· 
kalını, dik bıyıklarını okşa· 

ya;atZ kendi çadırına doğru 
yürüyordu. 

İleride Kudüs kralının ça· 
dırını görünce, çehresini bu
ruşturdu alaylı alaylı gülüm
sedi.. Bir az sonra Fransa 
kralı yedinci Lui, kraliçeye 
yaverini göndermiş, kraliçeyi 
ziyaret edeceğini haber ver
mişti. Şam şehrinin ve civa
rının üstüne akşam karanlı
ğı çöküyordu .. 

Kral, karısını çok seviyor· 
du. Dilber Leonora da 
bunu biliyordu. Kral, avçla
rınm içindeydi. 

Kralın geleceğini haber 
alır almaz, nedimelerinden 
ikisine işaret etti ve giyin· 
meğe başladı : 
Çıplak, yuvarlak omuzları, 

bir erkeğin beynini tutuştu· 
racak kadar güzeldi . Göğ
sünün kabaran hatlarına ka
dar açık bir elbise giymişti. 
Nedimeler, saçlarını düzel
tiyor. Geniş etekli elbisesinin 
kıvrımlarını, ipek, ince dan· 
tellerini düzeltiyorlardı. Tu
valet henüz bita?işti ki; ipek 
çadırın kapısından bir ses 
duyuldu: 

- Haşmetlu ve kudretlfı 
Fransa Kralı yedinci Lüi ; 

Nedim eler derhal toplan
dılar. Kraliçe ayağa kalka
rak kapıya doğru yürüdü ve 
Kral içeriye girince diz bü
kerek ve eteklerini tutarak 
Kralı selamladı. Dudaklarında 

şuh çekici bir tebessüm vardı 
- Haşmetpenah bize sa· 

adet getirdiler . 
Kral, güzel karısının elini 

tutarak ateş gibi yanan du· 
daklarına götürdü : 

Huzurunuz kalbimi tat
min ediyor sevgilim ! 

Kral bu sözlerle beraber 
etrafına bakındı. Nedimele-
ri görünce manidar bir şe· 
kilde kraliçeye baktı. Kra
liçe de, nedimelerine işa

ret etti ve hepsi de ses
sizce çekilib gittiler, arka· 
daki bir perdeyi açarak kay· 
boldular. 

Onlar gider gitmez, kral 
karısını belinden yakaladı: 

- Leonora, sevgilim, sa
na meftunum. 

- Ruhum, Haşmetlum!. 

Kraliçe bu cevabı vermek· 
le beraber, kokulu, zarif 
yelpazesini Kralın dudakla
rına götürüyor, onun puse· 
lerine mani olmak istiyordu. 

Bu şüh hareket; Kralı 
çıldırtıyordu. 

- Gene Zalimliğin üstün
de Leonora!. 

Kraliçe bir kahkaha attı 
ve sonra dudaklarını uzattı: 

- Sevgilim, kont Tiyerri 
sizi ziyaret etmiş öyle mi? 

- Haşmetlômun her şeyi 
derhal duymaluından ~ çok: 
mağrur ve mabzuz oluyo-

rum.. Evet, 
mes' el esini 
mes' eleyi zatı hatıD8 

den istirham edece 
kat cesaret edeıDİ~f 

- Söyleyin sefl .... 
çem, ne istediniz d• 

Kont Tiyerrİı 
mize sadakatı il• 
bir kulunuıdur. , 
rimiz içinde şöbr:,. 
iyi bir cengaver 
beyliğinin 

Fransa'nın 

bındandır. 
Kral, karısını t..,. 

kaladı ve dudaklar~ 
uzun, alevli bir P 
durdu: el• 

- Ne kadar 
söylüyorsun Leooor'i -
ve bu güzellikle bl.Jlk 
!içeler içinde bOY-
hususiyetin var .. 8:' 
nuniyetle muvafak• 
rum. Ancak bU ,,_ 
Alman imparatoruo 

kralının v~ ~i~er al 
lerin de fıkrını 

zımdır. 
- Biliyorum, be~ 

lemek. Asilanele ~ 
bunu neticeleodirOI~ 

- Demek ki beo• 

etmek, bu v .iıi. be'ı 
ceremiyecegımı aO 
tiyorsun öyle mi?· 
sin sevgilim, g&re __ c 

Ve derhal ay•I' 
Kraliçe de on•01' 
doğruldu: ~ 

- Fransa 1'r. • 
zevcinizin kudreti01 · •·'Jf 
caksanız. , : 
~ Bundan zatell 

F ehametmeabl, ~ 
Kral, karısınıP fJ 

tükten sonra kıhc:I 
datarak, sert batf 
dırdan uzaklaştı· . ..ı . . .,.. 

Kraliçe ellerıoı 
·re' vurdu. içeriye gı 

yavere. ·''-
- Kont Tiyerr• 

rına gidiniz, seli 
leyinizt 

Emrini verdi. 
Gece yarısı olOI 

sa Kralı, çadırıod•• 
tinden köpürüyor, 
savuruyor, etrafıO ot• 
yı deviriyor,, kırı1 ~ 
yor ve bir sağ•• cld• 
dolaşıb duruyor b.., 

- Piı, mende ~ 
Haris, hotkam et' 
yada gözünü di 
deki yerler kafi, ~ot• 
bi Şamı da iıt•1 

' .. 
hayır, buna boYo 
ceğim. katiyeol· 

Kral, hein s611 
b't de kenardaki 1 

11 
mütemadiyen al~ 
bir kadehe şar• 
içiyordu. 

içtikçe sarbol 
ho,luğu artdıkc• 
faz)aşıyordu. I~ 

Dııarıda yaver 
ler, hiç ses 
Kralı dinliyorlaıcl" 

-" 



Her türlü tuvalet çe~itleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

alacaktır. 

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

.. EKSMINSTER " vapuru 
19 mayısa doğru bekleniyor, 

Nevyork limanı için 
alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 

-liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Tt:JRKiYE 

i:IR/ ~AT 
BAN~ASI 

ÖksOrcnler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrnk ~ckerle

rini tecrftbe edi 

niz .. 

Ve Pllrjcn Şabapın ~ 

en ftstnn bir mfts Q.) 
bil ekeri olduğu >bJJ 
nu unutmayınız. J.) 
------0 
Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

~ 

Sıhhat sOrgOn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
14 VIKINGLAND " motörü 2 nisanda Roterdam, Ham

burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve 
lskandinavya limanları na hareket edecektir. 

"SMALAND" motöril 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lakandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

"ERIAND,, motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Copcnbage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 ma~11ta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmirle Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 25 nisanda doğru lzmirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiı: ılindaki hareket tarihlerindeki deiiıi~.diklerdeq 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Talamil ve Tabliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acent.alığına milracaat 
edilmesi rica olunur. Telefıon: 2004 - 2005 

•1111111111111111111111111111111 111111111111111 ili 1 il 1111111R111111 111 il '811111111111111111111111111 

_ lzmir yün mensucatıl 
-Türk Anonim şirketil 
1 Bu mftesscse, iki yftz bin lira sermaye ile ~ 
1- teşckknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 
- fakçörcrs Limited (Şark balı) şirketine ait ~ 
- -- fzmirde Halkapınardaki kumaş fahrikasıw satın § 
- almıştır. Fabrika bftttln teşkilAt ve tesisat, ve mQ.s.. § = tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunusani l 935 ta· § 

rihinden itibaren yeni .şirket tarafından işletil- § = mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta- ~ 
- niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitın emsa. ~ = line fılikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § = Bu:mamulAt Peştemalcılar başında eski Oro7.dibak ~ 
~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- § 
;;;; rika içinde yapılmakta,iır. ~ 
= Posta kutusu: 127 ~= 

Telgraf adreai: lımir - A~'8ncak 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
iiııııııııııııııııııı1111111111111• 11ı11111111111111raıı111111M111uı1111111111111111111111111İİİ 

~ar=asm=ıar.===:::--Sümer Bank--· 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT--~D~Q 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano !.ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün aababdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

Kitaplarınıza GQzel Bir 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir •AlbOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak lıterseniz : 

* YENı KAV AFLAR * 
C<ırşumrfo 34 Numarada 

- - Ali Rıza - · 

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kullanılmıt 
bir mot6r aatıhktır. TaliDle 1 
rİD idarebanemize mürlea: 
a · ot,.ar . ......... iılılM.......................... • ........ 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı., 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rü5tem beyin foıot;raflı01ıesi. lzmirde en iyi 
foıogra/ çekmekle ılJhreı bul.mı bir 5an'aı ocugulır. En 
mfllkülpeşenı olanlar dahi, burada çekıirdil~leri foıokraj. 
lardan memnun kalmıılar<lır. 

Hamza Rüstem beyin, f otut,ruj malr<'mf'sı s<ıtu11 ma-

g~cuı da mııhıerem mı'lşterileri11i11 ine<' :evkl<•:-ioc> {!,öre 
her çeşit mallan, Joıograf maki11deri11i lıu/1111dıımınkta· 
dır, Bir .ııyareı lıer ~eyı ispllta kfijidır. 

(izmir · Başturak caddesi, Refik 
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lrJanda pal'lamentosunun son ve çok mühim hir kara1·1 

lrlanda adası artık lngihalk~ı, 
olmak.taıı liz tebaası ~ıktı 

Altay, Göztepe 
4 .. 0 mağliıbett 

·-. 
Şerkspor - K.S.K. maçı yarıda 

Alıı1ordu, lzmirsporu yeııd 

Bay Valera, mes'eleyi lıalliçin en iyi çarenin bir plebisit olduğunu ve 

hu suretle ulusun istiklal isteyib istemediğinin anlaşı.lacağıni söylemiştir 
Londra 5 ( A.A)- Dnbleııdcn bildirildiğine göre , 

irlanda parlamentosu tabiiyet hakkındaki kanunu ka
imi etmiştir. Müzakere esnasında bay dö Valeı·a mes
eleyi . hal için en iyi çarenin bir plebisit olduğunu 
ve bu suretle ulus ekseriyetinin lrlandanın cümhuri
yct ilam suretilc tnm istiklUI isteyip istemediğinin an
la ılacağmı söylemiştir. 

Dün Lik maçlarının en ehem· 
miyetli karşılaşmalarından 
ikisi daha yapıldı. Bunlar· 
dan bilhassa Altay - Göztepe 
maçı, şampiyonluğun tayi
nine daha ziyade yardım 

edeceği için çok mühimdi. 
Havanın güzelliği ve maçla
rın enteresan olması kala-~ 
balık bir seyirciyi stadyuma 
toplamıştı. 

bitti. Altay bu 11119 

makla şampiyonla~ 
mış oJuyor. oillJ 

Son maç AJtıD 
mirspor arasında 
lzmirsporun bu 111ıçl 
dığı genç:takımı tı tır 
hilafına iyi ve caoboJ 

Bu kanunun ne~rinden itibaren h·landalılaı· lngiliz 
rcheası olmaktan çıkacaklardır. 

lstanbul 5 ( Husuıi ) - J.ondrndan haber veriliyor: 
lrlaoda parlamentosunun tabiiyet hakkmdaki ka

nunu kabul etmesi siyasal malıaf ilde fena tesirler 
yapmı~hr. Londra gazetclcı·i aAır makaleler yazmak
tadır. 

.......... ............. ~·-------
'fdifo d lbnisuuda ikinci bir sui- .. , .d. Altın 

Andros a asın a vüz ı' ucı ı Paris'te bir Ja. 

musab görülmüştÜr kasd mı hazırlanmış? 
Istanbu) 5 ( Hususi ) -

Andros adasında bir bafta
danberi müthiş Tifo vardır. 

Üç günde 100 musap gö· 
rülmüştür. Elen sıhhiye müs
teşarı bir heyeti sıhhiye ile 
adaya hareket etmiştir. 

Akaba 
Limanı tahkim edilivor 

" lstanbul, 5 ( Hususi ) -
Ingiltere hükumeti Akaba 
limanını tahkime karar ver
miştir. Mehmed Hatır ku
mandasmda bir fırka Aka
ba'ya · g-önderiJmiştir. Hüku
met şimdiye kadar bin 
dönüm arazi satın almıştır. 
Buraya ağır toplar yerleşti· 
riJdiği söyleniyor. 

Tayyare kazası 
PiJot ve iki yolcu öldü 

Istanbul 5 (Hususi) - Port 
sait 'ten bildiriJiyor : 

~~~----1941---·~-------~---H icaz kralı, Temmuzda Türkiyeclen 
geçeı·ek Fransaya gidecekmiş 

lstanbul 5 ( Hususi ) - Hicaz krah lbnisuuda yemen
iler tarafından ikinci bir suikasd hazırlandığı anlaşılmıştır. 
Kralın muhafa.zası için şiddetli tedbirler alınmıştır. Şüpheli 
bazı kimseler tevkif edilmiştir. 

Istanbul, 5 (Hususi) - Hicaz kraJı lbnisuud Temmuzda 
Avrupada bir seyahata çıkacaktır. Kral, bu seyahatı Sur
ye, Lübnan, Türkiye yoJu ile yapacak ve Fransaya kadar 
gidecektir. Dönüşte Mısıra ugraması muhtemeldir. Bu se
yahatm siyasası bir maksatla yapıJacağı söyJenmektedir. 

-----~-~-------. ----------~~---
Sahte 

Pasaport veriyorlarmış 
Istanbul, 5 ( Husu si ) -

Filistin'den gelen haberlere 
göre; Taberiye'de YahudiJere 
sahte pasaport veren bir 
şebeke meydana ~çıkarılmış· 
tır. Muhaceret d1 ıiresi me
murlarından iki kiı ıi ile iki 
muhtar l'-evkif edilmiştir. 

Zengin Y ahudilerin hol para 
vererelr'. pasaport verdikleri 
anlaş.1.Jmıştır. Bir kaç Ya· 
hud~, de tevkif edilmiştir. 

Gürültü 

ı ukbahar at yarışları 
-Baştarafı birinci sahifede
rinciJiği bay A. Fikretin Tom
rusu, ikinciliği bay Celilin 
Özkesi, üçüncülüğü Yarbay 
1. Tekçenin Çelenk'i kazan· 
dılar. Birinci, koşuya giren 
hayvanJarın dühuliye ücreti 
ile 180 lira ikramiye; ikinci 
55 lira, üçüncü 20 lira ikra
miye alacakJardır. 

Dört ve daha yukarı yaş· 
taki yerli yarım kan lngiliz 
at ve kısraklarına mahsus 
olan üçüncü koşuya 8 hay-
van iştirak etti. Mesafe 1400 
metre idi. BirinciJiği bay 

buratuvar açtı 
lstanbul 5 ( Hususi ) 

Topraktan altın çıkaran Po· 
lonya'. ı Donikofski, Paris 
kapitalistlerinden birile teş· 
riki mesai ederek küçük 
bir laboratuvar açmış ve 
Paris kuyumcularile yaptığı 
mukavelede 60 kilo ltalyan 
toprağındanJ17j gram altın 
çıkarmıştır. Kuyumcular bu 
altını işlemişler ve çok 
memnun kalmışlardır. PoJon· 
ya'h mucid, yaptığı altının 
beher"" gramını 11 Fransız 
f ranğına satmıştır. 

Mucid, Fransa: .. Başbakaoı 
Bay Flandene verdiği bir 
istidada, acunun en büyük 
mütahassısları tarafından 
tetkik olunan icadının, artık 
eskisi gibi bir hayal oJmak
tan çıktığını ve ltalya' da 
kendisine yapılan muameJe· 

den çok muğber olduğunu 
beyan etmiş ve bundan son· 
ra çıkaracağı altın madeni· 
nin en büyük hissesiniFran· 
saya bağıılamağı taahbüd 
eylemiştir. 

--~----~-.-.--------

Elen 

Kahireye gelmekte olan 
pilot Sbonerdi'nin idaresinde 
yolcu tayyaresi Elarişte düş· 
müştür. İngiliz ve lsveçli olan 
beş yolcudan ikisi ve pilot 
ölmüştür. Diğer yaralı yol
cular Portsait has~anesine 
getirilmişlerdir . 

Yahudi 
r ~lkaranlar cezalandı· 

rılmıyacakmış 

Ahmedin yıldırımı; ikinciliği Donanmasını kaçıran· 
bay Ahmedin Ceylan'ı üçün • 
cülüğü bay Rüstem'in Süha'sı ların muhakemesıne 

Akıııı devam ediy(l'' r 
Istanbul 5 (Hususi) 'R .o-

ma adındaki Italyan va .pr J· 

ru He Triyesteden Yaf a li
manına iki bin Yahud ' , mu
haciri gelmiştir. Bunl ., der · 
hal Filistine gönder· tleceJ ~tir 
Amerika Yahudilr .:rinin de 
FiJiıtine geleceği söylenmek· 
tedir. 

Ha'ıa 
Po8taları git tikçe 

çoğalıyo1 cı 
Roma 5 {A.A)- ' Gazeteler 

Roma ile Londra arasmda 
havai yeni bir tic :aret yolu 
tesisi için tahki! ıeat] yapıl · 
makta olduğunu~ haber ver
mektedir. Bu meı :afe beş sa
atta katedilece' ıt:tir. Hava 
yolu Belçika, f, :le111enk, Ren 
vadisi ve lsv1,çreo\en geçe· 
ce.ktif, 

'?.oma ile J..ondra arasın
daki mesafe 1600 kilometre· 
dir . Bu yolda kullanılacak 
muazzam tayyare saatte 320 
kilometre kattedebilecek ve 
24 yolcu taııyabilecektir. 

Bombay 5 (A.A) - Hü· 
kümet Karaside zabıtanın 
müteassıb halk üzerine ateş 
açarak müslümanlardan 30 
kişinin ölümü ve 100 kişi· 
nin de yaralanması ile neti · 
celenen son facia üzerine 
kimseyi cezalandırmamağa 
karar vermiştir. 

lngiliz 
Kruvazöründen atı· 

lan mermi 
Port Elizabet 5 (A.A) -

Buradaki çiftçi panayırı mü
nasebetile yapılan şenliklere 
iştirak etmiş olan Karlisl 
adlı lngiliz hafif kruvazörü 
kazaen bir tezahür mermisi 
attığından halk arasında 
panik olmuş ve mermının 
infiJakiJe bir kadın omuzun
dan yaralanmıştır. 

Konser 
lzmir San'atlar mektebi 

musiki kolu Perşembe günü 
öğleden sonra Urlaya gide
rek o gece UrJa HaJkevinde 
bir konser vermiıler ve dün 
ıehrimize avdet. etmitlerdir. 

kazandı. Birinci 200, ikinci başlanıyor 
55; fiçüncü 20 lira ikramiye Istanbul S ( H A _ 

alacaklardır. . , ususı ) 
Dördüncü koşunun mesa- Atına dan haber veriliyor: 

f eıi 1800 metre idi. Elen donanmasını kaçıran 
200 zabitin muhakemesine Dört ve daha yukarı yaş· 

taki halis kan at ve kısrak· bu ayın 15 inde başlanacak
tır. Asiler arasında amiral 
Rusen ile Reisicümhur Bay 
Zaimis'in yaveri de vardır. 

larından beş hayvanın işti
rak ettiği bu koşuda birin· 
ciliği, bay]' Akif'in Kazba· 
dalyası, ikinciliği bay Süley
man'ın Gosser'i; üçüncülüğü 
prens Halimin Ronflon'ı 
kazandılar. Birinci, bu ko
şuya giren hayvanların du· 
huliye ücretleri ile 370 lira 
ikramiye, ikinci 55 Jira, Ü· 

çüocü 20 lira ikramiye 
aJacaklardır. 

Son koşu çok zevkli oldu. 
Mesafesi 1800 metre olan 
bu koşuya; dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarım 
kan Arab . ve halis kan at 
ve kısraklardan 9 hayvan 
iştirak etti. Birinciliği Bay 
Kemal'in Al Dervişi, ikinci
liii Bay Rıdvan'ın Hakan'ı; 
üçüncülüğü Bay T evfik'in 
Sada'ıı kazandılar. Birinci 
110, ikinci 40, üçüncll 20 lira 

-----Son dakika: 

Italya 
Habeşistan'a ilanı 

harb nıı etti 
lstanbul 5 ( Hususi ) 

Son dakikada Paris'ten alı
nan bir habere göre, ltalya 
hükumeti Habeşistan'a Hanı 
harb etmiştir. Bu haber, 
Fransa'da mühim tesirler 
uyandırmıştır. 

ikramiye alacaklardır. 
ikramiye kazanan hayvan 

sahipleri paralarını buiün 
husuıi muhasebeden aJa
caklardır. 

ilk maç: 
Saat 10 da K.S.K • Şrak

spor arasında idi. 
Hakem Feridin idaresinde 

başJıyan bu maç 35 dakika 
kadar devam edebilmiş ve 
bu müddet zarfında Karşı· 
yakalılar iki gol yapmışlar
dır. Hakem bir aralık ,• bir 
Şarkspor oyuncusunu çıkar· 
mak istediğinden Şarkspor
lular sahadan çekilmişlerdir. 

Saat 12 de ikinci maçı 
Buca· Türkspor takımJarı yap 
hlar.: Hakem bay Mustafanın 
idaresinde yapılan bu maçta 
Bucalılar çok enerjik bir o
yun oynıyarak 9-0 gibi eyi 
bir farkla galib geldiler. 

Üçüncü maç: 
Sıra günün ve şampiyon· 

luiun en mühim maçına 
gelmişti. Altay - Göztepe 
takımJarı seyircilerin alkış· 
ları arasında sahaya çıka· 
rak yerlerine dizildiler. Al-
tay Hilmiyi hafa onun yeri· 
nede Fuadı~almıı, Şükrüyü 
soliçte, Basriyi de açıkta 
oynatıyordu. Buna mukabil 
Göztepede Muzaffer, lsmail 
Reşad yok. Sol açık Abbas 
sağda, onun yerinde de ye
ni bir oyuncu oynatılıyor. 

Esad'ın düdüğü ile oyun 
baıladı. Altay::daha düzgün 
oynıyor, buna: mukabil Göz· 
tepe defansı çok çaJışıyordu. 
Göıtepenin-kaçırdığı bir iki 
fırsattan sonra Altay az 
süren bir hakimiyet tesis 
etti. Fakat Göztepe müda
f aasmın çalışması ile gol 
yapılamadı. Nihayet devre-
nin 27 nci dakikasına doiru 

.. Altay Basri'nin korner atı· 
şından ve topun doğruca 
kaleye girmesinden ilk golü 
kazandı. ilk devrede bu ne· 
tice ile bitti. 
İkinci devrede Göztepe ta· 

kımında hayli değişiklik ya· 
parak oyuna başlamıştı. Al· 
tay da isabet göstererek 
Şükrüyü hafa, Hilmiyi yerine 

Fuadı da sol açığa aJmış 
bulunuyordu. Bu kısımda ha· 
kimiyeti tamamen denecek 
derecede ele aJan Altay 
tazyiki arttmyordu . 

Nihayet Altay Vahabın 

oynadı. IJk kısıdl . ~ 
berlikle bitti. lkioCI 
ilk goJu Izmirspol 
Pek az sonra Altıll:-' 
savat~-te"ö:ıi~ - ~tti. 
CemiJ'in uzaktan ç. 

'şu~no!.duoun_~ 
yetişerek.sahadall ~ 
rılmasına yardıoı ' 
nordu takımında A 
lzmirsporun genç 
bu maçta güzel o 

8 :Halk sahasında 
larC:lan Göztepe • 
Şarksporu AltıO 
Bucayı yendiler. 
Gayrifederelerdell 

1 - O Hilali, Bayr• 

Hacıhüseyinleri, "·ıi 
lar da 3 - 1 T epecıı· 
ler. 

Mektepler Jiki : ~ 
Mektepler arasıoci' 

lan lik maçları l'l 
günü bitmiştir. ~ 
günkü maçta Erke . 
lim mektebi_i takı1111~ 
kımıoı yenerek ,.-ı. , .. 
muştur. ~ı; 

Her tarll!A 
Yaş meyva ib 

ile meş!laıl 
Yaş meyva ibr• 

_!lemlekette . ih'llıaJ, t1Jı 
:bir iş haline :~geloı•:~ 
~aç yıldanberi b•!!:Ai 
ış, son zamanfard., ~i 
Jemiş ve Amerik~Y1 

) 

rekete getirmiştır· ~ 
Arjantinden bıtk•, 

ketlere yaş meY'':J 
için geniş mikyast• 9' 
lara başlanmıştır. 
hakkında aboaD 
şudur: , ~ 

Hükumetin ittıb 
olduğu tedbirler şidl 
~ar çok. iyi netic~e~ 

c:tır. Bu ~ tedbirJer- • 
yetiştiriciler ekilll ". 
usullerini islib etOI 
balaj, nakliyata '' 
hava tertibatınaZd' 
de ehemmiyet ver 
hasıl meyva)arıo İ:t 
raitini mühim sure 
mişlerdir. '{ı_ 

Mendoza ve 5•11 

sun 'i sur ette ir•• 
.;arazi fevkalide Jll • 

iklimden dolayı ço~,. 
rekoltesi verecek 
tin' deki istihsal 
nisbeten az ol 
meyva ihracat111ı• 

bir sürüşü ve Göztepe mü
dafiinin kendi hatasile ikin· 
ci golü yaptı. Altay sağ-içi
nin kafa ile attığı üçüncü 
golden sonra Göztepe büs
bütün sarsıldı. Bu iki golden 
ikincisinde of sa yid vardı. 
Hakem bunu görmemişti. 
Nihayet Şükrü uzaktan 
attığı dördüncü golle AJtayın 
galibiyetini_ tamamen tahkim 
etti. 

~muhakkak addolO 

Bundan sonra Göztepenin 
neticesiz ~ hücumları Altay 
defanıında·kırılarak oyun da 
4:0 veAitayın a'•libiyefi ile 

Bunun üzerin• 
rın göıteriti bil~ d-' 
tir. Şimdi Arjaot•:,.-. 
olunacak meyvıl li 
kemmeliyeti ve ~· ı,it 
suıunda herhaof1 dif• 
nal verilebilmekte ti 
veya fazla olmuf 
surette işe yararJJ•f 
valar kontrol dol~ 
racaattan men ° 
dır. 


