
Pari bnynk elçimiz Bay 
. uad, Bay Laval, Bay 1~itü
le ko ile refikalarıua bir öğle 
ziyateti vermiş ve ziyafetin so
nunda görüşmeler olmuştur. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Karşıyaka'Jılar vilayete ve 
şehir meclisine bir mazbata 
vererek, branşman paralarını 
faizi ile bil·likte belediyeden 
geri istemişlerdir. 
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Haheşistadn, tek~r UluAfıru.iuna mfikracaat etti T eftis v Ka:ulta: mfiz~erelerih 

ta ya, ogu rı ia un1an- ökonomi hakanı- ango unune em-
da hey'etİDİ teski}ettİ mız Kntahyadan mİyetİ büyüktür 

' Ankaraya döndü -·--Adis' Ababaya sevk edilıııek üzere Cihti iskelesine Kütahya 6 (A.A) - ôko· iç işleri 
F 1 1 k ıd nomi bakanı bay Celil Ba· 

Bakanı Bay Şükrü 
ya uzun izahatta bulundu 

Ka-
O'e}en mühimmat raDSIZ arca a a ODU U yar bu sabah bir müddetten 

lstanbul 7 ( Hususi ) -
ltalya-Hebeşistan münaseba
h çok gerginleşmiştir.Habe· 
şistan için Cibuti iskelesine 
gelen barb mühimatı, bir 
haftadan beri iskelede ala
konulmaktadır. Habeş bükü· 
meti, Fransaya müracaat e
derek mühimahn Adis Aba-

baya sevkine müsaade edil
mesini istemiştir. 

ltalya-Habeşistan barbı, 
çok yakın ve muhakkak gö· 
rünüyor. 

§ lstanbul 7 ( Hususi ) -
Romadan haber veriliyor : 

Dog" u Afrikasına gönderilen 
lıalyan askerlerinden bir kıt'a 

beri vilayet içinde seramik 
sanayinini ham maddeleri 
üzerinde tetkikata memur 
edilen yabancı seramik mü
tehassısı ile yüksek ziraat 
enstütüsü Jeoloji profesörü
nünü ve Sümerbank mühen-

dislerinin mütalealarını din· 

!emiş ve fabrikanın Kütah-

yada kurulması kararının İsa· 

betini görmüştür. Fabrika-

nın bu yaz burada temeli 

atılacaktır. Kütahyanın bu 

Coni tezgiblarmın 

Gııvinana fırkasının son kıta-
at ve mühimmatını hamil miştir. Bu telgrafnamede Ha- haberi mevzuu bahsetmek· 

olan Kapidolyo vapuru, Sü- beşistan, Tan gazetesi tara- tedir . 

muattal bulunan ziraat alet

leri fabrikasını gören bakan, 

akşam trenile Ankaraya dan 
müştür. 

• 
v • r fından ltalyanın Eritreye 4 Habeşistan hükumeti bu 
e~,e~a:,:lı:d~ . .f)eçm~a~~- bin amele göndereceğine ve hadisenin İtalya için askeri 

Japon 

tiıtan hükümeti uluslar ku· bunların Masua ile Habeşiı- hazırlıklar mahiyetinde ol-
rumu genel kitipJiğine ye- tan bndudu arasında yol inşa duğunu ve aradaki ihtilafı 

lınparatorunun 

vazifeleri 
Tokyo 6 (A.A) -

ilahi 

niden telgrafla müracaat et· edeceklerine dair neşrolunan kuvvetlendireceğini söyliye· 
---------·-•-- rek, Habeşistan vaziyetinin imparatorunun ilahi vazife-

Japon 

Mar ilya suikastı 15 Nisanda fevkalade olarak ferini reddeden nazariyeyi 

k 
toplanacak olan uluslar ku· ortaya atan profesör Mino-

.Be lgr ad m üza ere- ~~~: .. i~~~:~:~·~;m.~::::~ ~:~i·m~:.::~:ri~~~~:::::~: 
lerine dün baslandı -Devamıdnrdürıoü ~:::d·~ ;;a::;ir. 

' 
Kral Aleksandır için llüyük kili- 22 imzalı bir maz

bata verdiler sede ruhani Ayin yapıldı 

IKüçı°ik Kral ikinci !Piye1· 

_Belırad, 6 ( A.A) - Bu 
~ ......,, __ ....,.. ____ ..,...._.... __ _ 

glln Kral~Alekıındr'ın Mır-

silya'da feci bir surette 
ölümünün altıncı ayı dönüm 
günü dolayısile Belgrad bü
yük kilisesinde bir ruhani 
ayin yapılmış ve bu ayinde 
bütün hükümet erkanı, elçi
ler ve kalabalık bir halk 
hazır bulunmuştur. Ayni za
manda Oplemtz de Karyor· 
giyeviç hanedanının mezar
larında bir ayin yapılmış ve 

bu ayinde de genç kral 
ikinci Pier, kral naibi Prens 
Pol ve kral hanedanı azası 
hazır bulunmuştur. 

HeJgrad 
1 nznkercleri Hufto O• 

nundn bitiyor 
lstanbul, 7 ( Hususi ) -

Balkan ittifakına dahil dev-

Branşman paraları faizi ile beraber 
belediyeden geri isteniliyor 

letlerin nakliyat ve şimendi- Kcır~ı) alca 'da11 bir görürııiş 
fer işleri hakkında müzake- Şu Yamanlar suyu, Karşı· dan bahsetti. Bu mes'ele, 
ratta bulunacak olan kon- yaka için adeta bir gaile halkın sıbhatile alikadar ol· 
ferans, dün Belgrad'da ko· oldu.. Tesisat bittı, küşat duğu için belediye başkanı 

l a başlam Şt K resmı yapıldı ve aradan se· 
nuşma arın 1 ır. on- kiz ay t'.. b ld ya o zaman haklı görülmüş ve 
ferans, bu ayın 18 zinde kavuşm kgeKç ıgı kal le suha-ıa bir müddet daha beklenmesi 
Ankara'da ve Mayısın22sin- a 1 arşıya a 1 ara - 1 kk' · · · O 

nasip olmadı. Şehir Kurul- zarurı te a ı edılmıştı. 
de de Bay Titülesko'nun k b' k h f tayının Şubat toplantısında zaman, en ço ır aç a ta 
başkanlığı altında Bükreş'te bu mes' ele konuşuldu idi. daha beklent:c.~~i tahmin e· 
toplanacaktır. B ı d k d'I' k y f e e iye baıkanı; suyun sı ı ır en, !iman ar suyunun 

Belgrad müzakerelerinin sık tahlil edildiğinden ve tam evlere verilmeli imklnı bili 
bu hafta içinde niba- bir netice alınmadan suyun temin edilmiı değildir. Bu 
yete ereceii ı6yleniyor. bırakılmaaı kabil olmadıiın· -Devamı diJrdüncü J#~ij~a-

Oçler konferansı 

Macore gölündeki 
adada toplanacak 

·-Fransa D1ş Baka1ıı, çarşamba günfl 

akşamı Strezaya hareket ediyor 
lstanbul 7 ( Hususi ) -

Pariıten haber veriliyor : 
Fransa dış bakanı bay La

val, Çarşamba günü akşamı 
Streza'ya hareket edecektir. 
Bay Laval'a, dış bakanlığının 
en yüksek memurları refakat 
edecektir. 

Son alman haberlere göre 
konferans, Macore gölünün 
ortusmdaki lzolabla adasın
daki Koromea kulesinde top· 
)anacaktır. 

Konferans hazırlıklarına 

şimdiden başlanmıştır. Bay 
Simon ve bay Mussolini de 
Perıembe gilnll Strezada bu· 
lunacaklardar. Frama Dı~ Baham Bay Lawıl 



Sahife 2 (UluıalBirlikJ 
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Osmanlıcadan 'f ürkçe- Fransa 
ye Dil Karşılığı No8 
1 - Öz 'J'iirkçe köklerden gelen sü:zlerfo karşısına (T. Kü.) 

beldeği (Alriml'ti) konmu~tur. Bımlarm her biri Jıakkında sırası 
ile uzmanlarımı::.zn (Miituluıssıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - }'eni olmnmı karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge
reğine göre, Fransızcaları xazılmış, ayrıca örnekler de konul-
muştur. 

Gıda maddeleri 
i thalatcılarının 

kararları 
Marsilya konsolosumuz bil

diriyor: 

l~L~H4TTI 
EYYUBI 

7 Nisan - 1935 .. Yo.:Oll= 

Tefrika No. 24 
3 - Kökii Türkçe olmı kelimelerin bugünkü 

kullamlan şeldlleri alınmıştır: Aslı ak o/mı hak, aslı 
lıii.kii.m, Tiirkçe "Çek,, köldindcn gelen şekil gibi. 

işlenmiş ve 
ügüm olan 

Fransa gıda maddeleri it
halatçıları kongresi bu ayın 
ilk haftasında Marsilyada 
toplanarak dikkate değer 
kararlar aldı. 

Kral ve Alman imparatoru nihayet Avrupaya dl) 
AsJiyet (mümtaziye ) - öz 

ılüllük, (fr.) originalite 
Örnek: bu eserin asliyeti 

azdır, bu izerin özgüllüğü 
azdır. 

Asr - Asır (fr.) siecle 
Asude - Rahat (T. Kö.) 
Asüman - gök (fr.) ciel 
Asümani - göksel (fr.) 

celeste. 
Örnek: başlarına bir be

layi asumani gibi nazil oldu, 
başlarına göksel bir bela gi
bi indi (beli T. Kö.) 
Aşam - İçen 

Örnek: Hunaşam, kan içen 
Aşar - Ondalık {fr.) dimes 
Aşık -· aıık (aıukmak aşık 

maktan {fr.) Amoureuks 
Aşikar - açık, apaçık (fr.) 

clair, ouvert, evident. 
Ôrnek : Bu işteki maksa

dımız aşikardır, bu iıteki 
vargımız açıktır (apaçıktır) 

Aşina - Tanış, tanıdık 
{fr.) connaissance 

Örnek : Tanıdıklarımdan 
biri, aşinalarımdan biri. 

Aşiret- Oymak, (fr.) tribu 
Aıiyan- yuva. kooaç, (fr.) 

nid home 
Aşiyanaıup - karıştırıcı 
Örnek: dilaşup, gönül ka

rıştırıcı 

Atalet - tembellik, üşenç, 
üşengelik, işlemezli, (fr.) 
inactivite 

Ôrnek: -- Derslerinde tem 
bellik ediyor, atalet gösteri
yor. 

2 - Üşene, vücudu da ru-
hu da ezen bir hastalıktır. 

3 - Ataletten ictinab edi
niz, üşengenlikten sakınınız. 

4 - İşlemezlik kadar in
aanı yıpratan birşey yoktur. 

Atıl -- tembel, üşengen, 
üşengeç (fr.) paresseuks, in
dolent, inactif 

Atebe (bak: asitan) eşik 
(fr.) ıeuil 

Ateh -- bunaklık (fr.) de 
mence 

Ateh getirmek ·- bunamak, 
etre dement 

Ateı, hararet -- ateş {ot, 
otaıtan) {fr.) feu, fievr. 

Örnek: hastanın ateşi arttı. 
Ateşgede ·- ateşget (fr.) 

temple du feu. 
Ateşin -- ateşten (fr.) de 

feu 
Örnek: Yangın mahalleyi 

ateşten bir çember içine 
aldı, L'incendie a 'ntoure 
la quartiertier d'un cerde de 
feu 

Örnek: ateıJi sözler, paro
leı ardentes. O, ateşli bir 
yazardır, il est un ecrivain 
d'ardeur 

O, ateşli bir aykaçtır -- il 
eıt un orateur plein de feu. 

Ateşpare -- ateş parçası 
(fr.) foudre de guerre, foudre 
d'eloquence, de feu et du 
flamme 

Ôraek: Şu teğmen savaşta 
bir ateı parçası kesildi, Ce 
lietenant devint un foudre 
de guerre danı la bataille 

mak, yaslamak (fr.) attribuer ğe karar verdiler. Bunu da sebebi vardı 
Örnek: 1- Bunu ben yap

madım, benim üstüme attı
lar, bunu ben yapmadım, 
bana atfettiler. 

2 - Bana yaslanan söz
leri ben söylemedim, bana 
atfedilen sözleri ben söyle
medim. 
Ati (bak: istikbal) - gele

cek ati, ileri 
Örnek: bu adam ilerisini 

(ahsını) düşünmez 
Atiyen - ileride, (fr.) i 

l'avenir, pluı tard 
Berveçhiati, berveçhizir -

aşağıda, (fr.) comme il suit 
Atik - eski, (fr.) ansien 
Atş, ıusamıştık, susuzluk, 

(fr.) soif 
Örnek: 1 ilme karşı bü

yük bir atşı vardır, bilime 
karşı büyük bir susamışlığı 
vardır. 

Kongrede okunan rapor
lardan birinde Marsilya li-
manının alış verişinde büyük 
yer tutan kuru yemiş ticare
tinin bu ırünkü vaziyeti tet
kik ve tahlil edilmiştir. 

Son günlerde gümrük re
~ imlerinin çoğaltılması yü-
zünden ithalatın günden 
güne azaldığı anlaşılarak 

kuru yemiş ruhsatiye resim
lerinin indirilmesi için key-
yeniden tetkiki, bugünkü 
kontenjanın · genişletilmesi, 
ruhsatiyelerin muntaz1m da
ğıtılması, ihracatı düşürme
mek için fiktif antrepo 
usulünde daha geniş davra
nılması ve parası düşük 

memleketler malJarına mah-
sus munzam resim esaslı 

Genç kralı, hiçbir gün bu 
kadar hiddetli görmemişlerdi 

Ne vardı, ne oluyordu ? .. 
Şamı zaptetmek üzere bu
lunuyorlardı. Bayram yapa
cakları şu günlerde Kral, 

gümrük tarifelerinin makul 
hadlere bağlanarak biran 
önce tanzim ve tatbiki te-
menni edilmiştir. 

Kongrenin umumi katibi 
kontenjan usulünün yavaş 

yavaş kaldırılmasını temenni 
ve bunu tahakkuk ettirebi-
lecek bazı çareleri tavsiye 
C!tmiştir. Bu arada bir ulu· 
sal ökonomi nezaretinin ih-
dası, ticaret için ağır bir 
yük teşkil eden vergi ve 
resimleri hafifletecek ted
birlerin tetkiki kongrece 
temenni olunmuştur. 

ne olmuştu da 
lenmişti?. 

böyle sinir- ile geldiği halde 
elinde az bir kuffti 
bulunuyordu. Tilr 
ikinci derecede isli 
man kuvvetlerioi ·.a 
içinde bir ağaç f 

Kralın iÖlgesi, çadırın be
zine vuruyor, mütemadiyen 
dolaştığı görülüyofdu .. 

Zabitlerden biri : 
- Küfür rekoru kırılıyor. mışlardı. 

Eline düşecek olanın vay ha- Saniyen imparal 
Jine ! . kalmıştı. Maiyetiad 

Dedi. Diğerleri hafif gü- klyetlerine artık b 
lüştülcr. olmuştu. Ordusu; _ı .. ı11 

Bu aralık diğer biri birşey • - Bundan faıa--
fısıldadı : !alıktır. 

- Galiba güzel Kraliçe, Diye homurdaD•1 
Kralı bu akşam yatağa ka- duklarını bulamalll 
bul buyurmıyorlar.. Ne çapul, ne 1 

- Ne zararı var, nedime- arazi, ne ıöhret!.. 
ferden birini alsın, yatsın.. Alman imparatorO 
Körpe, filiz gibi şeyler .. Ah kararı verdi ve şaJll 
ne olurdu, ne olurdu ?. sarası çözüldü.. ~ 

- Galiba bunlardan biri- en çok şöhret Ja" 
sine gönül verdin ?. kahramanlarındaD 

2 -- Atş içinde çırpınan 
mecruh, susuzluk içinde çır
pınan yaralı 

'fayyare Piyangosu 
- Birisine değil, topuna Saliheddinin baba11 

1 
birden gönül verdim.. iJe amcası, Şirkub 
- Dikkat et, yerin kulağı Bütün ordu ara• 

vardır. Kral duyarsa seni - Çifte kabralO 
Atıan, susamıt (fr.) assoife 
Avam, karal (fr.) plebe, 

populace 
Örnek: Eski tarihler ka

rallar ve ağalJarın çarpışma
larile doludur: 
AYampeıend, karalak {fr.) 

demagogue 

Örnek: O, avampesendane 
hareketlerde bulunuyor, o, 
karalakça hareketlerde bu
lunuyor. 

Avanproje, öntasar {proje 
tasar) 

Örnek: Bu binanın avan 
projesi yapıldı, bu yapının 

öntasarı yapıldı. 

Avare, boşıezen 
Av'ave - havlama {fr.) 

aboiement 
A•az (savt, sada), ses 
Örnek: sesi çıktığı kadar, 

avazı çıktığı kadar 
Avaz avaz, bar bar bağırdı, 
bangır bangır bağırdı. 

Avdet dönme, dönüş (fr.) 
retour 

Avdette, döniişiin 

Örnek: avdette size uğ
rarım, dönüşün size uğra· 
rım 

( Devam e<lecek ) 

Ulusal 

Birlik 
Ciindelik siyasal gaaete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

6 inci keşide 11 Mart 1935 
ADET LİRA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
20 

100 
300 
562 

1500 
2500 

1
22500 
25000 

Mükafat 
ikramiye 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

(2000) 
(1500) 
(1000) 

(200) 
(70) 
(50) 
(40) 

(15) 

50000 
200000 

25000 
20000 
15000 
10000 
5000 

4000 
15000 
20000 
20000 
21000 
28100 
60000 

493100 
337500 
830600 

lzmir Muhasebei hususiye mil· 
dürlüğünden; 
ldarei hususiyei villyete ait iken Tilkilik caddesinde kain 

yanık han arsasının mülkiyeti satılmakla mezkur arsaya cari 
yarım masura suyJJn mülkiyeti satılmak üzere 20 gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. isteklilerin 21-4-935pazar günü saat 
9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete gelmeleri. 967 

Taze temiz ııcuz 
iliit; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için: lzmir Muhasebei hususive nıü-
Maarif cemiyeti ilinat ., 

bilrosuna müracaat edil- dürlOğOnden: 
melidir. ldarei hususiyei villyete ait Balçovada ılıcalarda mevcut 

Hususi ilanlar : idare- k öhne demir saç, maden, mermer vesaire satılacağından 
hanede kararlaştırılır 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 

çarmıha gerdirir .. yorlardı- her yere 
- Kraliçe duyarsa kahkaha yetiıiyorlar.. Mu•:ı. 

atmaktan kırılır.. hakikaten kura•' tli 
Krahn bu akşamki kızgın- iki zeki ve kudre rl 

lığma sebep şu idi : ordusunda en il• 
Şam beyliğini Kont Tiyerri geçirmiş .. 

ye tevdi için Kraliçeye söz Ehlisalipten bnytılı 
vermişti. Zaten en münasi- mının memlekete 
bini de o teşkil ediyordu. şimdi Türk ve iılllll 

Kraliçenin bir dediği, iki ferinin ümidini dala' 
olamazdı. Bilhassa kendi 

mıştı. 
flkrine de elverirse !. Kudils kralı da 

Bunu, Alman imparatoruna 
açmıştı. O da muvafakat et
mişti. Diğer bazı kumandan
lar ise; 

- Siz bilirsiniz ! 
Demişlerdi. Fakat Kudüs 

Kralı, bütün planları, bütün 
tasavvurları alt - üst etmiş, 
buna bütün kuvvetile ve bazı 
taraftarlarını da toplıyarak 
muhalefet etmişti. 
Fransa Kralı, her ne yap

mış, her ne vait etmişse onu 
kandıramamıştı. Kudüı Krah 
bunun için de bazı sebepler 
göstermiş ve demişti ki : 
- Avrupaya çok uzak bu 

y~rlerde, biz ayrı ayrı hüku
metler teşkilini düşünmeme
liyiz. Bilakis bütün kuvvet 
ve araziyi bir merkez, bir 
kumanda idaresinde bulun
durmalı, yekpare bir devlet 
kurmağa çalışmalıyız. Bu da 
olsa olsa, taşıdığı kudsiyet 
ve kıymet dolayısile ancak 
Kudüse verilebilecek bir 
haktır. 

işte, Fransa Kralını kiiplere 
bindiren mes'ele bu idi. Kra
liçeye verdiii sözü yerine 
getiremiyor, demekti. 

- Şu halde yapılacak şey 
şudur: 

Bırakıp dönmek !. 
Zaten bu havaJide Ehliıa

lib için elinden gelen her 
şeyi yapmıştı. Bir çok şehir
leri almıştı. Kahramanca 
muharebeler vermiıti. 

razisini müdafaa ifİ' 
çekilmişti .. 

Türk beylerinin 
zafer eğlenceleri y• 
islim diyarı bayraJll 

du. ~ Bağdatta, Kabi,...-

lerde dini merasilll 
halk şenlik, eğleoc• 
de bulunuyordu. 

Fakat Fransa 
hasara hattını Ç 

Avrupaya dönmek 
vermekle beraber, 
duları ve bunun 
tesirleri dtıınnm 
bavaJisinde daha 
det kaldı. 

Alman imparat 
rakıb gitmiıti. 

lstanbuldaki ,.
toru bu vaziyet 
memnundu: 

Çllnkll Avrupıd 
leri sarsılmışlardı· 
baıka T&rkler ve 
Ehliıalib muhare 
şünerek, uzun bit 
için gözlerini I• 
çevireceklerdi .. 

Yedinci Lui, il 
torunun bu d6a•~ 
ve dessaı politik 
derin bir hiddet,.d 

Kral, ayni ıalll 

paratorun ta lıtall 
diıini puıuya d 
tediğini de unut•~ 

Bir fır1&l çık• 
alacaktı. Franı•Y' 
nihayet bu fınatl• 0, bir ateı parçasıdır -

heıt de feu et de flamme 
Atfetmek - latüae at· 

Basıldığı yer: ANADOLU 21·4·935 pazar günü saat 9 dan 12 ye kadar encümeni 

._ma_t•b•au._• ---..-----· villyete ıelmeleri. 968 

Bu kararını Alman impa
ratoruna açmıştı. imparator, 
buna evvelden hazırdı. Fa
kat gururu mani oluyordu. 

imparator, en bii,nk orda 
ııya reldi: 

- .4r~ 



ve Trakya 
Şeker-Fbrikafi~~''.rnrk Anonim Şirketi -
Sernıayesi3,000,000rfüı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAı-ıAT .. 6 06 Q 

Ôksilrcnlcr! 1ut

lakn (Okamentol) 

öksnrn k ... ~ek erle

rini tccrilhc C(li 

niz .• 

-

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam. Ham
burg, Copenbagen, Danlzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
İskandinavya limanları na hareket edecektir. 

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

"ERIAND., motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Danh.ıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya Jimanlarma 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 mayııta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

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

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

Hamiş: ılindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mliracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

• 111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l l l l l l l il l l lll l l ll llllllllllllllllllllllll llllll9 

lzmir yün mensucatı; 
Türk Anonim sirketii 

= ... = - -
- Hu miiessc e, iki yQz bin lira sermaye ile ~ = tcşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet l'.1anu-~ 
- takçörers Limited (Şark hah) şirlietinc ait § 

izmirdc Hatkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~ 
almıştır. ~abrika bOtQo teşkil4t ve tesisat ve mfte- § 
tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnuousaoi 1935 ta· § 

Ve Pnrjen Şahapm ~ = rihinden itibaren yeni şirket tarafından itletil· § 
CD Qstnn bir mOs- ~ = mektedir. Her nevi yon iplikleri, kum~ batta· a 
bil şekeri olduğu· > niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtm em ... § 
00 unutmaymız. ....;::; line ftlikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. §i 

'wıf - Bu mamulat Pqtemalcılar ba,ında eski Orozdibak ~ 
Kuvvetli mOshil ~ - d -bJ) - illisalindcki sergi e teşhir edilmekte ve ıatat fab- § 
istiyenler Şahap - rika içinde yapılmaktadır. § 
Sıhhat snrglln ~ _ Posta kutusu: 127 § 
haplarını Maruf ~ ;;;; Telgraf adresi: lzmir .. · Alsancak § 
ecza depolarından lf:J Telefon oumarası 2432 ve 3564 E 
ye eczaneler den ii:llllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

~ar=asın=ınr.===ı--SümerBank--· 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satahk
br. 

Almak arzu edenler her 
gün aabahdan akşama ka-

l 
dar ULÜSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

Kitaplarınıza Gazel Bir 

Cilt , Hatıralannıza Şık 

Bir Albam, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* lrENı KAV AFLAR * 
f.arşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - · 

12 beyıir kuvvetinde {Di· 
zel) markalı ':'az kuUanılmıt 
bir mot6r ıablıkbr. Taliple
rin idarebanemize mi\ra~ ,_ 
atlan ilin olunur. r- ~ • 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

~"'esane kumaşlaı·ı 

Beyl{OZ ktındu ı·aları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı·· 
lzmir şubesinde bıılursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rrl$tem beyin J oıografhanui, lzmirde e11 ıyt 
foıogra/ çekmekle $/;hreı imlan bir san 'at oca&'ıdl'. En 
mGlkDlpe.senı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rıllıem beyin, f oıopaj malr0 rneai sata" ma

gmcuı dı muhterem ma,ıerilerinin ince zevklerine glWe 
her çe1it malları, f oıopaf makinelerini bulundurmakkl· 
dır, Bir %ıyareı her şeyi ispata klifi.dir. 

(lzmir • Ba,ıurak caddesi, Refik 



7 Nıaan 935 ( Uluıal Birlik) --------

Uf uslar kurumunun hu seferki toplaııllsında konuşulacak en mühim mes'ele 

Ball~an ittifakı ile küçük itilafı teşkil 
eden devletler beraberdir 

Avı·upa devletleri, uluslar kurumunun hu seferki toplantısına büyük 
ehemmiyet veriyorlar. Yunanistan'ı gene Maksimos temsil edecek 
Istanbul 7 ( Hususi ) - Bu ayın on beşinci gO.nil devletlerle kilçilk itilaf devletleri Dış lıakaoları birle-

toplanacak olan Uluslar kurumu, Almanyanın mecburi şecekler ve iki siyasal zfimrenio, Almanyaya karşı ala
askcrlik hizmetini kabul etmekle Avrupada meydan 
ulmasma scbebiyt'!t verdiği durum milzakere edilecek
tir. Avrupa diplomatlarmın, son derece ehemmiyet 

cakları durumu konuşacaklardır. 

Elen hnkO.metini, tekrar eski UJş bakauı Bay ~lak-

verdikleri bu toplantıda, Balkan ittifakını imzalıyan simos temsil edecektir. 

~~_.:._------··~M~"··~•H-+••---4 ..... ---~~~-
TiFO 

Elen adalaı·ında 

sıhhi vaziyet fena 
Istanbul 7 ( Hususi ) -

Andros adasından l>aşka di
ğer Elen adalarında ve Gi
ridin Kandıye sancağında 
müthiş tifo salgmı vardır. 
Musap yüzlere varıyor. ma· 
halli sıhhat idareleri müşkil 
bir durum içindedir. 

Almanya' da 
Kış yeniden haşla· 

mış gibi 
lstanbul 7 ( Hususi ) -

Almanya 'nın bertarafında üç 
gündenberi müthiş bir kış 
hüküm sürtyor. Bazı yerler, 
kar altındadır. Almanya'nın 

şimalinde hararet derecesi 
sıfır altında 12 ye düşmüş
tür. 

Londrada 
Kurşuna dizilen lcgi· 

Jiz zabiti 
lstanbu) 7 ( Hususi ) -

Amirini öldürmekten idama 
mahkum olan bir lngiliz is· 
tihkim zabiti, Londrada 
" Vatsorç " hapishanesinde 
kurşuna dizilmiştir. Hükiim 
infaz olunurken bazı lngiliz 
tayyareleri, beyanname at
mışlar ve hükmün icra edil· 
memesini istemişlerdi. Halk
tan bir çok kimseler de ha
pishane etrafında ayni mak-
sat için nümayişler yapm1ş
lardır. 

Plodiv panayırı 
Plodiv panayır komitesin

den Ticaret odasına gelen 
bir yazıda Plovdiv panaymnm 
Bulgaristan Kralı uçuncü 
Boris tarafından 29 Nisanda 
açılacağı ve 12 Mayısta ni
hayetleneceğini bildirmek· 
tedir. 

Mançuko 
imparatoru japouya'da 

Istanbul - Mançuko im
paratoru Puyi Yakuhamaya 
vasıl olmuıtur. İmparatorun 
bindiği kruvazör 70 Japon 
harb gemisi ve yüz tayyare 
tarafından takib edilmiştir. 

Mançuko imparatoru Tok-
yo' da Japon imparatorunun 
misafiri olacak ve 15 Nisa
na kadar japonya'nın büyük 
şehirlerinde gezecektir. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi bugün öğle

den sonra saat. 16 da top· 
)anarak müzakerabna devam 
edecektir. 

Uabeşistan, tekrar Uluslar kuru-
müracaat • 

ettı mu na 
tanın talebini konseye bu 
şekilde arzedecektir. 

lstanbuJ, 7 ( Hususi ) -
Doğu Afrika'sına giden ltal
yan askerlerinin umum ku

Baştarafı 1 inci sahifede 

Genel kitib verdiği cevap
ta bu talebi konsey Azasma 

tebliğ ettiğini söyledikten 
sonra bu seferki fevkalade 

mandanlığına General Emilyo 
ictimada konsey ruznamesi- dö Bono tayin edilmiştir. 
nin yalnız bir tek maddeyi Erkanı harbiyesine General 
yani ictimai İcab ettiren hl· Gaba Melkiyadoyu ve leva-
diseyi ihtiva ettiğini ve fa- zım reisliğine de General 
kat diğer müstacel mesele- Fidenciyoyu tayin etmiş ve 
)erin müzakeresi lazım ge- harekete hazırlanmıştır. 

lisre konseyin karar ittihazı- Son ge'en haberlere göre, 
na selahiyeti olduğunu söy- İtalya hükumeti, Yemen 
!emiştir. ahalisinden para ile gönüllü 

Umumi katiplik Habeşis- kaydetmeğe başlamıştır. 
~~~~-----...... ~~·--, ... --~~~~-

22 imzalı bir maz· 
hata verdiler 

- Baş tarafı birinci sahifede -
teehhilrün ne zamana kadar 
devam edeceğini tayin ede
memek mevkiinde bulunan 
Karşıyakalılar, vermiş olduk
ları branşman parasını bele
diyeden geri istemeğe karar 
vermişler ve bunun için bir 
mazbata ile VilAyet maka· 
mına ve şehir kurultayına 
mtiracaat etmişlerdir. 

Karşıyakalıların 22 imza 
ile verdikleri mazbatada ıun
lar vardır : 

" Yamanlar suyunun açıl
ma meraaimi sekiz ay evvel 
başbakanımız General İsmet 
İnönü tarafından yapıldığı 
h~lde elan suya kavuşama· 
dık. 25 : 80 lira tutan branş
man paralarını belediye ka
sasına derhal yatırdık ve 
branşmaolarımızı yaptırdık. 
Fakat bir türlü suyun yüzü· 
nü görmek nasip olmayor. 
Bir gün saat yok; diğer bir 
günde saatlar ayardan geçme
di; borular yeniden temizle-

' necek diye bizi oyalayıp du· 

ruyorsunuz. 

Fransa 
Hudutlarını takviye 

ediyor 
lstanbu) - Fransa'nın fev· 

kalide askeri tedbitleri 

bütün şark hudutlarına doğru 

geniılemektedir. Alsasa da 

bir çok kıtalar gönderilmiş

tir. Son gelen haberlere 
göre, Alaas'a gönderilen 
yeni kuvvetler arasında ıe
kizinci Fas farkaıı da vardır. 
Bütün istihkam iarnizon)arı 
takviye edilmiıtir. 

Biı, böyle bir zamanda di
şimizden, brnaiımızdan artı

rarak ııhhatımıı için feda
karlık yaptık ve evlerimize 
bir an evvel su alabilmek için 
branş:nan parası verdik. 

Madem ki su akıtılacak 
vaziyette d~ğildi; niçin biz-

den para alandı ve branş

manlar yapıldı? 

Vermiş olduğumuz paraların 

faizi ile birlikte su akıtılın· 

caya kadar geri verilmesini 
istiyoruz. ,, 

Tesisat ta noksan mış 
Tesisatın muvakkat kabu

lü için tetkikat yapan ko· 
misyon, bir çok noksanlar 
bulmuş ve bunları tesbit 
ederek bir raporla belediye· 
ye bildirmiştir. Bu noksan
larm ikmali için belediyece 
müteahhide tebliğat yapıla· 

cak, kusurların ıslahı iste
nilecektir. Müteahhit kabul 
etmezse, belediyedeki depo
zito parasından sarfiyat ya
pılarak kusurlar ıslah olu
nacaktır. 

jandarma 
Takımı AtatQrk hils· 

Uinil kazandı 
Çanakkale, 6 ( A.A ) -

Halkevi tarafından Kamil 
Atatürk büstünün final ma· 
çı, Çanakkale Biga idman 
yurdu ile jandarma idman 
yurdu arasında yapılmış ve 
jandarma takımı sıfıra karşı 

iki golle galib gelerek büstü 
kazanmıştır. 

Halkevimiz maça iştirak 
eden kulüplere bir çay zi
yafeti vermiıtir. 

Paris 
Hüyük Elçimizin 
verdiği ziyafet 
Paris 6 (A.A) - Türkiye 

büyük elçisi bay Suad, bay 
Laval ve bay Titülesko ile 
refikalarına ve küçük and
laşma ile Balkan antlaşması 
mümessillerine bir öğle zi· 
yafeti vermiş ve ziyafetin 
sonunda görüşmeler olmuş
tur. 

Sofya'da 
Vaziyet çok karışıktır 

İstanbul - Bulgaristan as
keri şurası; askeri birliği 
feshetmiştir . Bulgaristan'ı 
idare için bir sivil kabinenin 
mevkii iktidara geçmesi bek
lenmektedir. Sofya'da vazi
yet çok karışıktır. 

Is koç 
Ingi liz maçı 

Londra - lskoç - lngiliz 
milli takımları arasında ya
pılan maçı lskoçyahlar 2-0 
kazanmışlardar. 

Bulgaristan da 
Silihlanacak mı? 

lstanbul - Yakında topla
nacak olan Streza konferan
ımda Bulgaristanın da si
lahlanması işi konuşulacak
tır . 

Lord Eden 
Londra'ya döndü. 
Londra - Lord Eden bu 

gün tayyare ile Londra'ya 
döndü. Raporunu Pazartesi 
günü (yarın) kabineye vere· 
cektir. Gazetecilere beyana
tında, çok yorgun olduğunu 
söylemiştir. 

Taksim'de 
Bir kumarhane mey· 

dana çıkarıldı 
lstanbul - Taksim'de bu 

güne kadar gizli kalan lüks 
bir kumarhane meydana çı • 
karılmış, üç kadın on dokuz 
erkek masa başmda yaka· 
lanmıştır. 

ltalyaya 
Nisan kleringi 

Ankara Tiirkofisinden ş .: h· 
rimiz Ticaretodasana gelen 
bir yazıda ltalyaya Nisan 
klerinkli ithalatımız konten· 
janı 1934 senesi kontenjanı· 
nın aynisi olduğu bildirilmiş· 
tir • 

Kamutay müzakereleri r 
-Başıarnfı birinci ,.,,ahifede- Askere 
Onu U?ütakib de oranın um- [} l 
ranını gözetti. Bunun mun- ave~ 
tazam bir program halinde 

1 
_ Aııkerlik 

devam ettirecektir. Ve de
vam etmekte lazımdır, 

Van gölü işletmesi vapur· 
ları Van gölü sahillerinin ve 
o havalinin birer irtibat va
sıtalarıdır. iki köy arasmda, 
iki şehir araaında devlet şo
ıesini yaparken nasıl onun 
gelirini değil, memleketin 
inkişafını gözetirsek Van 
gölünün işletilmesinde kul
lanılan vapur vesair vesait 
nakliye müteharrik bir köp
rü, bir şose telakki edilme· 
lidir. Bu bir amme hizmeti
dir. Bir irad menbaı değil
dir. Ve uzun yıllar devam 
edecektir. Bugün Van gölü· 
nün muhtaç olduğu nakliyat 
vasıtaları ihtiyacın çok du· 
nundadır. Bütçenin ileri in
kişaflarında bütçe mesuliye
tini üzerine alacaklar elbette 
ve elbette her mühim işten 
evvel Van gölünde işJiyen 

vapurları gerek tonaj itiba
riyle ve gerek l..eyfiyet ve 
kemiyet itibariyle çoğaltmak 
ibtiyacmı hissedeceklerdir. 
O günün meclisine gelib bu 
günün beş on misli tahsisat 
istiyeceklerdir. 

Bu yalnız bir münakale 
ihtiyacı değil ayni zamanda 
bir inzibat ve bayındırlık 

işilede münasebattardır. Eli
mizdeki bu küçük nakliyat 
vasıtaları olmasaydı bugün 
Ağrı Ozerindeki eıkiyaların 
tüfenk ıeıleri elan ititilecek
ti. Büyük kumandanlarımızın 
değerli ve yüksek çalışma 
ve büyük fedakirJıklarıyle 
sona vardırılan ıekavetin 
tenkilinde bu göliln de m6-
him rolü vardır. Bu gölde 
işliyen vapurlar 3 motör ve 
2 yelkenliden ibarettir. Bun
dan maada dubalar da var
dır. Bunlar o mıntakayı har· 
bı umumide istili eden kuv
vetlerin bıraktığı ve çürük 
çarık malzemeden yapılmış
tır. Orada bir de tersanemiz 
vardır. Tersanede kendi mo
törlerimiz tamir edildiği gibi 
mahallin icap ettirdiği duba
lar yapılar. Ve yerlilerin yel
kenli kayıkları tamir ve ba· 
zan da yeniden yapılmakta· 
dır." 

Bay Şükrü Kaya'nın bu 
izahatını müteakib kanun 
reye konarak kabul edilmiş 
ve Van gölü vapur işletme 

itleri için 73,230 lira tahsi
sat kabul edilmittir. 

Profesör 
Bir alet icad etmiş 
Ankara - Yüksek ziraat 

enstitusü baytar profesörle
rinden Samue), nebat, hay
van ve insan hastalıklarını 
teşhis edecek bir alet keı
fetmittir. 

Kemhriç 
Kayık yarışını kazandı 

lstanbul - Oksford·Kem
briç kayık yarışlara bugün 
Taymis nehrinde olmuş ve 
bu yarışı Kembriç kazanmış
tır. 
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Aydın de111ır1"" 
müdürlüğünden: 

1102 numaralı ~Jll 
tarife....-, 

8-4· 1935 tari 
?935 tarihine 
ber olmak fi 
konulan kapl•' i' 
içerisine balıkl•' 
ilave edilen b 
dahil olduğu bal 
aşağıdaki iıta• ttf 
ledilecek batıkl• 
caiı tarifeler: 

6 Sökeden Kule 
tonu 1855 kurut 

Sökeden, Tir• 
ıubeıindeki bO 
lara beher ta00 

batına 6 kurut . t 
Boş kapları ı• 

Sökeye meccao•
19 

nacaktır. 

lzmir defterdarlığındaıı: ~ 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili e~~ 

göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde H• 1 

ııoda kiin eski 11, 13, 15 yeni 13 sayıla 111• 
ilandan itibaren yirmi bir giin müddetle ıatıht' 
ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarbk t• 
mine •üracaatları. 7-12-17-22 


