
lugiltere dış hakanı. ir Con 
imon, BerJiude kendisine 

gösterilen iyi kabulden dola· 
yi Fon öraht'a bir teşekkür 
telgraf göodermiştit·. 

• ULUSAL • Diyanet işleri te kilatında 
çalışan memudar, maaşları
uııı yüzde biı·i ile bir tayya· 
re satın ahııağa karar ver· 
ınişlerdiı·. lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

----------------....... ---------.....~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------__ Y_ıl_:_2 __ -_N_o_: _3_9_7 ______ T_el_ef_o_n_:_2_7_7_6 ________ - Cumartesi - 30 Mart 1935 Fiatı (100) Para 

Elen Asilerinden 13 Kişi asılacak 
l\loskova müzakereleri hararetle devanı ediyor Con Simoıı 

Alma11Jara teşekkflr 

ediyor 
Bay Stalin; l{remlin sarayın

da Lort Edeıı ile görüştü BerJin 29 ( A.A ) - · Sir 
Con Simon, Alman dış işle
ri bakanı Fon Nörahta, 
Berlin'de kendisine karşı 
gösterilen iyi kabulden do· 
layı bir teşekkür telirafı 
göndermiştir. 

Lort Eden, Berlin müzakerelerinin neticesi hakkında 
Sovyet Harciye Nazırı Bay ~J-'itviuofa izahat verdi. 
Moıkova 29 ( A.A ) -

Bay Litvinof, bugün öğle· 
den sonra lngiJtere murah· 
has lordu bay Eden ile in· 
gilterenin Moskova sefiri 
hazır olduğu halde iki saat 
görüşmüştür. ihtimal bu gö
rüımeler hali hazırdaki si· 
Yasi meseleler hakkında ce
reyan etmiştir. Bay Eden, 
Bay Litvinofa Berlin müza· 
kerelerinin neticeleri hak
kında malümat vermiştir. 
iyi bir menban haber alın
dığına göre; bu 2örüşmeler 
çok iyi bir hava içinde geç· 
miıtir. Görüşmelere yarın 
ıabab devam edilecektir. 

lrıgili:: muralıhas /,ordu Re/,,,, 

Moıkova, 29 (A.A) - Bay 
Eden'in Moskova ıiyare· 
tinden bahseden bir maka-

Kremlin 
lesinde (lzvestiya) gazetesi 
diyor ki: 

"Bay Ed~n çok yüksek bir 
mes'uliyeti, Sovyet hüküme-

tinin ve gerek Sovyet ef
karı umumiyesinin kuvveti 
ve münasebetleri sayesinde 
dünyamn maruz bulunduğu 

büyük şekillerde halli üze
rinde mühim bir tesir icra 
edebilecek olan büyük bir 
devletin mümessiline karşı 
gösterilmesi lbım gelen dik
kat ve müzahereti göre
cektir.,, 

İzve,ıtiya gazeteıi; bay 
Eden'in : " Biz şark misakını 
alkışlayoruz. Çünkü bu mi
sak emniyeti takviye ede-

----~~----~·~·~·--~~---~-
Sevkiyat devam ediyor 

V ulkanya vapurile 
gönderilen kıtaat ----evkolunan kuvvetler arasıuda 

bir istihkam taburu da vardır 

Sorı kurı•Nlt>ri Afriı·,·:a guııiıecPI,· olan J ulk<W)U ı npımı 
. Napoli, 2'9 (A:.A} - Ve- diğer hizmetlere aid kıtaat 

habd, iıtihkim kıtaatını ile birlikte ve Vulkanya 
leftiı etmiıtir. Bu kıtaat ev- vapurile doiu Afrika'ıına 
••lce vapura biamit olan hareket etmiılerdir. 

sarayı 

cektir.,, Sözlerini kaydettik
• DPtıamı 2 ncı salıifP.de -

-------------~~-

Sef irl<~re izahat verdi 
Berlin 29 (A.A)- Dış iş

leri bakanı bay Fon Nöraht; 

Berlinde İngilizlerle _ııAlman 
lar arasında cereyan etmiş 
olan müukereler hakkında 
bizzat malumat vermek iizre 

dün Fransız, Leh, Rus sefir-

lerini kabul etmiştir. Valide
sinin vefatı dolayısile ini ıu· 
rette ınemJeketine avdet et
miş olan ltalyan sefiri, Fon 
Nöraht tarafından kabulJ 
edilecektir • 

Berlin 29 (A.A) - Fon 
Nöraht dün Sovyetlerin Ber· 
lin sefirini kabul etmiştir. ------· ... ~------

1\aınutayuı toplantısında görüşfileııleı· 

Sayım vergisi kanunun· 
da tadilat yapıldı 

--------~·-~~---------
K a ıı una bir mı1vakkat nıadde iJave 
edildi. Kamutay hugüıı toplanacak 

Ankara, 29 (A.A) - Ka
mutay bugün Bay Hasan 
Saka'nın baıkanlığında top· 
lanarak hayvanlar vergisi 
kanununda yapılması ileri 
sürülen tadilata aid layihayı, 
sayım zamanının gelmesi do
Jayısile gündeliğine alarak 
müstacelen ve tercihan mü
zakere ve kabul etmiştir. 

Buna göre; hayvan vergisi 
kanununun ikinci maddesi· 
nin A fıkrası, hayvanların 
bu kanun mucibince kaydı
nın yapıldığı mali sene içinde 
d • d I ki' d t 1'rab:.u11 sn)latı Bay /la mı cılw ogan avar ar; şe ın e a· . . .. . k 
d ·ı d'ld. • · 'b· k tevbıt ve teadülune daır a-ı e ı ıgı gı ı, anuna yaş . . 
ihtilafından dolayı 1934 Ni· nunun Maliye Vekaletının 
sanında kaydedilmemiş olan askeri muhasebecilikler kıs
davarlardan resme tabi ol- mına muhtelif derecelerden 
ması lazımgelenlcr kaçak ilave edilecek memuriyetler 
sayılmaz; diye bir muvak· hakkındaki kanunun ikinci 
kat mııdde ilave olunmuştur. müzakeresini yaparak kabul~ 

Kamutay; bundan sonra etmiş ve Cumartesi günü top· 
devlet memurları maaşatının )anmak üzere dağılmıştır. -------...... ~ .... ._.. ___ _ 

Sinan ihtifali 
9 ·isanda yapılacak 

Ankara 29 (A.A) - l 588 
senesi Nisanının dokuzunda 
• Cemazilevvel 996 - ölmüş 
olan büyük 1 ürk mimarı 
Sinanın öldüğünün yıldönümü, 
Maarif VekiJJiğince yapılan 
araştırmalar neticesinde do· 
kuz Nisan olarak tesbit olun· 
muı ve Sinan ihtifalinin do
kuz Nisanda yapılması mez
kur vekillikçe uyrun 26rill· 
mllftilr. 

1 Jlauya 
Ticaret ıııuabedesi 

fe bediJdi 
Ankara, 29 (A.A) - Tür· 

kiye-ispanya ticaret anlaş· 
ması feshedilmiıtir. Eski 
anlaşma bükümleri yirmi 

dört Mayıs 1935 tarihine 
kadar meriyette kilacaktır. 

Yeni anlatma için mUzake· 

rata batlanmııtır. 

, 1 t 

Suikast davası 
yakında bitiyor 

------~ 

re 

Venizelosun para ile yalancı şahit

ler bulduğu meydana çıkal'ıldı. 
Atina 29 

(A.A) - A
tina cinayet 
m a b kemesi 
933 senesi 6 
Haziranında 
bay Venizelo· r 
sa karşı sui
kast yapmış 
olan eşhasa 
ait muhake
meye devam 
etmiştir. Maz
nunlar aley
hinde şeha· 
dette bulun· 
nıak üzere 
mahkeme ye 
gelmiş olan 
şahitlerin ek
serisi bidayet
te yapılmış 

olan istintak 
ve isticvap 
esnasında ki 
ifadelerini ya 
bozmuşlar ve 
yahut tama
men aksini 
söylemişler • Uaz1ll111/arda11 l\arata11aş 

dir. 
Neticede şurHı anlaşılmış· 

tır ki, başlıca müttehimler 
hakkında ileri sürülen itham· 

lar uydurma ıeylerdir. Eaa
sen Venizelos taraftarlarının 
çıkarmış oldukları son isyan 

• Deuamı 3 rıciı salıifede--------- ... ._ _________ _ 
])llokü maçlar çok heyecanlı oldu 

Altay, Altınorduyu 
1-O mağlôh etti 

lzmirsporla Göztepe berbere kaldı
lar. Demiryolu Tepeciği yendi 

tltwordtı) u J -O mngllib ede11 Alta} ıal.-ımı 

Dün ikinci devre lik maç- maçı 3-2 olmak üzere son 
farının en mühim karşılaş- dakikalarda yaptığı bir golle 
ması Altay - Altıoordu ara- kazandı. Saat 14,30 da Al· 
ııoda yapıldı. Stadyum mü· tay • Altınordu: arasındaki 
him maçlara mahsus bir ka· mühim maça baılandı. Her 
Jabalıkla dolmuıtu. Saat 10 iki taraf kupa maçJndaki 
da ilk maç Türkspor - Şark kadroyu aynen muhafaza c· 
spor arasında idi. Bu maçı diyorlardı. Oyun çok zevkli 
ŞarkıporJular 3 • O kazandı· ve heyecanlı geçti. Uk kısım· 
lar. ikinci maç Buca· K.S.K da Altay ikınci kısımda Al· 
araaında yapıldı . K.S.K. bu - Det•amı 2 inci sahifede -



• 

Sahife 2 (UluaaJBlrllk) 

DnnkQ maçlar çok heyecanlı oldu Türkiye Ziraat bankası lzmir şube-

Alt Alt d sinden: ay' ınor uyu Mevkii Sokafrı Cinıi No. Muham.k. 

1 • o mag""' luA h etıı• B~~raklı Bu:~ava c~~desi ::::ln 
" Menemen caddesi hane kllkkin 
" Burna va " dükkin 

57 1200 
55 1800 

39-41 3700 
71 1200 

lzmirsporla Göztepe berabere kal
dılar. Demiryolu Tepeciği yendi 

-Baştarafı 1 inci sahifede -
tınordu daha güzel oynadı . 
90 Dakika · zarhndaki çalış· 

malar ilk kısımdaki 1-0 Al
tay galibiyetini bozacak bir 
fırsat vermedi. Bu büyük 
maçta 1-0 böylece Altayın 

galibiyeti ile neticelendi.Bu 
maçta Altaydan küçük Meh
med, Vahab, llyas, Şükrü, 

Hilmi, Altınordudan Vedad, 
Adi!, Said en çok muvaffak 
olanlardır. 

Son maç; Göztepe-Izmir
ıpor arasında idi. lzmirspor 
bu maça yeni bir takım 
oyuncular çıkarmak suretile 
iyi bir tertipte idi. ilk da 
kikalarda iki gol yapan 
Göztepe gevşek oynamağa 
baıladı. Oyuncularından iki-
ıının sakatlanması buna 
başlıca imil olmuştur. Bu 
kısımda lzmirspor bir gol 
yaparak devreyi 2-1 bitir
miıti. ikinci devrede lzmir 
spor çok canlı ve güzel bir 

oyun oynıyarak ıon dakika
larda kornerden beraberlik 
golünü yaptı . 

Bu sutetle oyun 2-2 bera
berlikle bitti. Burada hake
min köşe atışını tekrar et
mesi ve ilk devrede bir pen
altıyı görmemesi nazarı dik
kati celbedecek bir hatadır. 
Böyle puantajda beraber bir 
vaziyette yürüyen takımlara 
rakip kulüplerden hakem 
yapmak hatasına düşen fot-

bul heyetinin nazarı dikka
tini celbederiz. 

Bu gUnkü neticelerden 
sonra AJtay-Göztepe ile pu
an puana gelmiş bulunuyor. 
Gelecek hafta bu iki takım 
arasındaki maçın bitmesi 
ıampiyonluğu hakiki surette 
meydana çıkaracaktır. Bu 
noktadan gelecek haftaki 
maçlar çok mühimdir. 
Hallı !abasında: 

" 
il 

" 
" 

Viıne 
Burna va 
Tebeddül 

Bornova Topçukuyu 

il 

" 
" 

Turan Şimendifer caddesi 
Bayraklı Menemen 11 

hane 109 1700 
3 1700 

" 
107 3000 

" 
3 1800 

arsa 53-53 1200 
,, kahve 153-47 1300 

il 
3-5 1500 

il " il " 
1 2100 

" Muradiye 11 hane 92-94 1200 
11 Menemen ,. arsa 91 ?400 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadıl bo-
noıu veya peşin para ile 15-3-935 tarihinden itibaren ve 
kapalı zarf usulile satışa çıkarılmııtır. Kıymdi muhamme
neai iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iy-
yeleri istizana tabidir. Malın satıldığı ıeneye ait devlet ve 
belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye ait-
tir. ihale 3-4-935 çarşamba günüdilr. Talihler istedikleri 
mala ait teklif mektubunu bir zarfa koyup zarfı mühllrli
yecekler ve üstüne muvazzah adreslerini yazacaklardır. Bu 
zarfı talih oldukları malın muhammen kıymetinin yüzde ye· 
di buçuğu nisbetinde teminat makbuzu veya banka mekt~
bile ikinci bir zarfın içine koyacaklar ve bu zarfı da mu· 
hürliyecekler ve zarfın üstüne talih oldukları malın adresi
ni yazarak ihale günü saat 14,30 za kadar bankada mlite
ıekkil sataş komisyonu riyasetine müteselsil numaralı bir 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Taliblerin ihale giinü 
saat 14,30 za kadar Ziraat bankasına müracaatleri. 784 

Istanbul ve 'Irakya 
Şeker Fhrikaları 1~0rk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000Türk lirası 

Türkiye 
şubesinden: 

c 30 ~ 
Ziraat t1ankası Iı~ 

Mevkii Sokağı 
Bornova Merkez 

,, Yıkık minare 
.. Yıkık minare: 
,, Cayı ferah 
,, Havuz başı 
,, Havuz baıı 
,. Havuz başı 
,, Balıkçı başı 
.. Müıabaka 
11 Manav kuyu çin-

gene mezarlığı 

Cinıi No. Mub•~ 
hane 68-80 
araa 42-t-46 .1 
arsa 32-34 n•~' 
dükkin 2-2 
ana 62 
arsa 42-44·1 
bahçe yeri 72 pakil 
tarla nakit 
dükkin 25 

4-5 hiasc harap bağ bili 

Bayraklı Bülbül sokak hane 18 
,, Haliliye arsa 20 
,, Menemen caddesi arsa 2 
11 Bornova c. arsa 22-28 
11 Ayva s. 3-8 hisse arsa 5 
11 Ayva ıokak 3-8 hi11e ana 9 
11 Ayva s. 3-8 hi11e arıa 7 
,. Viıne s. arsa 13 
,, Vişne ı. arsa 9 
,, Vişne ı. ana 7 
,, Muradiye ana bahçe 61 
11 Menemen caddesi arıa 62 
,, Menemen caddeıi. arsa 60 
,, incirli s. arsa 3 
,, Şeftali s. hane 8 
,. Bornova c. arsa 46 t•~b 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali 25-3-935 ~t 

itibaren gayri mübadil bonosu veya peıin par• • ; 
arttırma suretile aatışa çıkarılmıştır. Malın satıld•~,ı 
ai devJet belediye vergi ve resimlerile sı.ir nıa•r'1J 
teriye aittir. ihale 15-4-935 pazartesi günüdür· ,ı 
yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale güııil 91 ~ 
da Ziraat banka11na müraccatları. ,A 

Tüı kiy~Ziraat bankası f# Moskova mQzakere
Jeri hararetle devam 

ediyor 
-Başıarafı birinci sahifede

ten ıonra şöyle devam edi
yor: 

Saat 9 . da K.S.K - Türk 
ıpor B. takımları karşılaştı. 
Karşıyaka 8-1 galib geldi. 
Altay B. takımı lzmirspora 
bükmen galib sayıldı. Park 
spor • 9 Eylül maçı 0-0 
beraberlikle geçti. Kahra
manlar - Hilal maçı 2 - 1 
Kahraman'arın lehine neti· 
celendi. Son maç Demiryolu 
Tepecik arasında idi. Heye
canlı ve samimi geçen bu 
maçı Demiryollular 3-1 ka
zandılar. 

fstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
• şubesinden; ~ 

.. Eier bay Eden ile yapı
lacak görüşmeler bu beya
nahn rubu dahilinde devam 
edecek olursa bu görüıme
lerin ıuJhün tarsini işine ve 
yalınız Avrupada değil As
yada da aralarında birçok 
temas noktaları bulunan iki 
baynk devletin anlatmalarına 
hadim olacağı ümit olunuyor,, 

Moıkova 29 (A.A) - Bay 
Eden buraya gelmiş ve Lit
vinof tarafından karşılan
mıştır. 

Moıkova 29 (A.A)- Bay 
Eden öğleye doğru Bay Lit
vinof tarafından kabul edil 
miştir. Sovyetler birliğinin 
Londra büyük elçisi bay 
Maiski ile logiJterenin Mos· 
kova büyük elçisi LordCils
ton mülakatta hazır bulun
muşlardır. 

Istanbul 29 ( Hususi ) -
Moskova'dan haber verili
yor: 

Bay Stalin, bugün lngiltere 
murahhas Lordu Bay Eden'i 
Kremlin sarayında kabul 
ederek uzun müddet gÖrüş
müttllr. Bay Eden Pazar 
günü Moskova'dan ayrılacak 
ve Pazartesi günü Varşova'da 
bulunacaktır. 

Kral 

Ulusal 

Birlik 
Cftndelik ıiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

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. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

--Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamıılatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar"' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Türkiye Ziraat bankası lzmiı· 

şubesinden ~ 
11-3-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yaptırılacak 

7-3-935 te Anadolu 8-3-935 te Yeni Asır 9-3-935 te Milli 
Birlik ve 10-3-935 de Ege gazetelerinde ilin edilen Yu· 
nanh emvalinin ihaleleri 3-4-935 tarihine pazarbia bırakıl
mıştır. Satış gayrimübadil bonosu veya peşin para ile nak
ten yapılır. Malın satıldığı seneye ait devlet vergi ve be
lediye resim ve sair masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin 
yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 
14,30 da Ziraat bankasına müracaatları. 783 , . 

Tayyaıre snnema~o 
Telefon : 3151 Bugün Telefon : 3151 

Emil Zola'oıo ölmez eııertoden muktebes büyük filim 

<:on Simonu kabul ettj 11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 11111 

Londra 29 (A.A) - Kral 
Sir Con Simonu kabul et· 
miştir. Mülakat Bkingham'da 
olmuş ve 45 dakika devam 
etmiştir. Sir Con Simon hü
kümdara Berlin ziyareti hak
kında malümat vermiıtir. 

itizar 
Yazımız çok olduğundan 

(Salaheddin Eyyubi) tefrika
mızla Osmanlıcadan Tnrk
çeye dil karşılıklarını bugün 
neşredemedik özür dileriz. 

NANA yı görmek lstiyenlerin sayısı pekçoktur. Aylardaoberl 
göeterlleceğiol soranlar Qç blol geçmiştir. ÇftnkO; 

NANA BüyOk bir aşk macerası, derin bir hayııt felsefesidir. 
NANA da buglln6n en yüksek ·artistleri olan Anoa Sten ile 

maktadarlar. 
NANA Busenenln hakiki bir şaheseridir. 

bu f llmin ne vakit 

Ltonel Atnil oyna· 

Ayrıca: Yonanlstan'dakl Son isyan h4dlselerbıl lhthı eden FOKS Dftoya h4vadlslerl 
filmi {Kral Gol) tamamen renkli Mlld Mavz 

Seans Saatlerj 
Herglln 15-17-19- 21.15 
Pereembe l!l - 15 (Talebe senneıdır) 
Cuma 11- 13 - 15 - 17-19-21,15 

DİKKAT: Berglln eon 21, 15 seansı (Ucuz Halk 
eeınsı) dar. Fiatler: 20 35 50 kurııştor. 

Mevkii Sokağı Ciıni N°· 
Keıtane pazarı dükkan 40.38 

•· sandıkçılar ., 41 ~ Yol bedeıteni 25.33 hisse 
" 11 Ar~~ 45 

Murabıt çarıııı mağaza 9,49 

Bardakçılar sefahat ., 1
6

3 17 
Mirkelam hanı iki dUkkAn}12.12,1 

7
1 

Vakıf hoca yeni yol 3,8 hisse mağaza ; 9s 
AyYukla kemer c. dllkkln 190· 

5 
Karfıyaka yeni gün hane 

11 nazlı 11 12.2~ 
11 çakır oilu dillYer dükkan 42·41 

Buca mecidiye belediye arsa 23.23·i
9 

il " k. p. c. " 2 
" namık kemal 9,16 hisse araa 

" 
il 

Burnu va 
Göztepe 
Daraiaç 

Daraflaç 

il 

tevfik fikret hane 7,S 
uzun sokak 54, 7Z 

" 14 
arapkirli 
mısırlı c. ~· 559,40~ 
paralı köprü c. hane dükkan 76.7 

54,56 

paralı köprü c. arsa 141.13! 
,, 1.9 hisse sebze 176.17 

" 
bahçesi 32 döniioı 
254 M. M. 

431 
Turan menemen c. Ana tS 
Burnuva müsabaka ıo. " 1. 6 

,, topçu kuyu dükkan 6 
11 topuz hane ıs 
·• İstanbullu oğlu ,. 1 t.11·

7
3 

Turan menemen c. bahçe arıa 1
9
4 

,, 11 hane dilkkin 164.65·
7
3 

" il kahvehane 2~6. ub•~ı ~ 
Yukarıda eYSafı yazılı Yunanlı emvali gayrıJIJ ,, 

veya peşin para ile 20-3·935 tarihinden itibareıt ~"' 
zarf usulile satışa çıkarılmıştır. Kıymeti mub•."' ~,ı 
bin lira veya daha ziyade olan emvalin ibale'ıet " 
istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait def Jf' 

oşt'r' -" 
diye vergi ve resimlerile sair masraflar D1 di~IP 

ihale 8-4-935 Pazartesi güntıdür. Talipler iste ~Ot 
ait teklif mektubunu bir zarfa koyup zarfı ıı>:,,. ~ 
ler ve üstüne muvazzah adreslerini yazacaklar ~~ 
talip olduklarıimahn kıymeti muhammeneııi" ~' 
buçuğu nisbetinde teminat makbuzu veya bao1'~ıJ / 
birlikte ikinci bir zarfın ~ içine koyacaklar ft 

1 
~ 

milhürliyecekler ve zarfın üstüne talip oldukl•d, ~ 
resini yazarak ihale günü saat 14,30 da baolı• ,ıı' 
kil sabş komisyonu riyasetine milteselıil nu.oı•;e 't 
buz mukabilinde vereceklerdir. Taliplerin ıb• 
14,30 a kadar Ziraat bankasına mllracaatf ar1• 
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vv. F. H. Van -Izmir yün :mensucatı~ SJ Limitet vapur 

Der Zee Türk Anonim şirketi~ 
DEUTSCH~ LE~·NTE LıNIE Bu mOcsscse, iki yoz bin lira sermaye ile ~ 

.. AV OLA ti vapuru 31 - tcşekknl etmiş ve Di Ory eııtal Karpet Manu-= 
martta bekleniyor, 4 nisana fukçörers Limited (Şark hah) şirketine ait § 
kadar Anvers, Rotterdam, ~ fzmirde Halkapınardaki kum~ş fabrikasmı satın ~ 
Hamburg ve Bremen liman- - almıştır. Fabrika bOU\n teşkilat ve tesisat ve mns- = 
larına yUldiyecektir. tahdimini ile eski i gibi 1 kllnunu ani 1935 ta- = 

" SAMOS " vapuru 15 = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- = 
nisanda bekleniyor, 20 nisana mektedir. Her nevi ynu iplikleri, kumaş, batta- = 
kadar Anvers, Rotterdam, niye ve çorap imal edilecektir. l\famulGtın emsa· 

Hamburg ve Bremen liman- lioc f4ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. -
larına yilk alacaktır. _ Bu mamuliit Peştemalcılor başında eski Orozdibak _ 

ARMEMENT H. SCHULDT - ittisaliodeki sergide teşhir edilmekte ve satış fob. : 
HAMBURG rika içinde yapılmaktadır. ;;;; 

" TROYBURG ., vapuru Posta kutusu: 127 =: 
25 martta bekleniyor, Ham· =: Telgraf adresi: İzmir - Alsancak :: 
burg ve Anverıten yllk _ Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
çıkarıp Anverı, Rotterdam İİ llllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllUi 
ve Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. nisanda bekleniyor, doğru 

olarak Nevyork, Filadelfiya 1 

ve Boston limanlarına yük 
" NORBURG "vapuru 28 

martta bekleniyor, Hamburg 
alacaktır. ve Anverıten yilk çıkara-

caktır. 11 EXMOUTH ,, vapuru 

JOHNSTON VARREN LI- 19 nisanda bekleniyor, 
NES L TD • LIVERPUL Nevyork, Filadelfiya ve Bal
" DROMORE " vapuru 8 timor limanlarına yük ala-

11İsanda bekleniyor, Anvers, 
ve Liverpuldan yilk çıkarıp cakhr. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 -Atina cinayet mah 

kemesinde 
BurgH, Varna, Köıtence, " EKSELSIOR " vapuru 3 Baştarafı 1 i11ci sahifede 

Galaç ve Braila için yük mayısta bekleniyor, Nevyork esnasında eJe geçmiı olan 

alacaktır. limanına yülc: alacaktır. genel dosyalar, bay Venize-

NEPTUN SEA NAVIGA- " EKSMINSTER ti vapuru losun hususi kitibine gön-
TION COMPANY L TD- dermiş olduğu bir takım 

BUDAPEST 19 mayısa bekleniyor, Nev- mektupları ihtiva etmekte-
" DUNA " vapuru 5 ni- york limanına yük ala- dir. Bu mektuplardan anla-

aa11da bekleniyor, doğru cakhr. şıldığına sröre, mahkemedeki 
olarak Braila, Budapeıte, G l' t 'hl · maznunlar aleyhinde •eha-e ıı arı erı ve vapur- y 

Bratiılava ve Viyana için dette bulunacak olan şahit-
ların isimleri üzerint: meı'u· 

yOk alacaktır. ler bir çok paralar almışlar-
THE EXPORT STEAMSHIP liyet kabul edilmez. dır. Bazıları da alacaklar-

CORPORA TION Birinci Kordon, telefon mıf. Cinayet mahkemesi ka-
.. EXILONA " vapuru 2 No. 2007 - 2008 rarı pek yakında verecektir. ......................................................... 

Tl:.:J Q K iYE 

llRl\~T 
BAN~ASI 

{ 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IA T --~ D(; Q 

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor-

d Tel. 2443 on . 
The Ellerman Lines :.Ltd. 

u OPORTO 11 vapuru 21 
martta Liverpool ve Svven· 

seadan gelecektir. 
14fLAMIAN,, vapuru 22 

martla Liverpool ve Svven

seadan gelecektir. 
" DELOS 11 vapuru 21 

martta Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelecektir. 
11 THURSO 11 vapuru balen 

limanımızda olup Londra ve 

Hull için yük al11caktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

~----! ........... , 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ebven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka· 

dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Satılık Motör 
t 2 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kuJlanılmış 

bir motör ıabhktır. Taliple-

rin idarehanemize müraca-

atları ilin olunur. 

• GAzel Bir Kitaplarmıza u 

Cilt, Hatıralanmza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt l~leri Yaptır· 

mak ıaterseniz : 

* YENı KAVAFI.AR * 
(.arşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

• 
Ôkstırenler! l\lut· 

laka (Okamentol) 

!ksftrOk şekerle- ~ 
rini tecrObc edi-~ 

niz.. ~ 
~ 
~ 
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

:Q 
~orjcn Şahapm ~ 

en O tnu bir mns ~ 

hil şekeri olduğu· >~ 
nu unuımayınız:.._ ~ 
Kuv\'etli mftshi 11111114 

istiyenler Sıhha 

sOrgQo haplarmı 

arasmlar. 

Maruf eczaneler 

den arayımz. 

2 ve 20 komprimclık ambalaılarda 

bulunur 

AmbakıJ ve komprimelerin 

Gzerinde halisl igin timsali 

elan ·" marka sını a rayın ız. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"UL YSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence limanları 

için yük alacak.tır. 

"CERES" vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anveu, Rot
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

"UL YSSE" vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvera, 
Rotterdaın, Amsterdam ve Hamburg limanları için yllk 

alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

" ROLAND 11 motörü 20 martta Rotterdam, Hamburı, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oılo ve lskandi· 

navya limanları için yük alacaktır. 

u VIKINGLAND 11 motörü 2 nisanda Roterdafn, Ham· 

burg, Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburiı Oılo ve 
lskandinavya limanları için yük alacaktır . 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

u PELES " vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselonalbareket edecektir. 

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

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 

" TAMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

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

Hamit: lıindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafıilit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına miiracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 .. 
Taze temiz ııcuz 

ilaç 
Her tnı·lü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No:. 37 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamn Rüııem beyin Joıogrnfhaııe$İ, /::.mirde e11 

fotograf çekmekle şlJltret bulan bir san'aı ocagıdır. 

m64külpe1e111 olatılar dalıi, burada çektirdikleri fotokraJ· 

lnrdan memnun kalmışlardır 
Ham:a Rwıem beyin, foıoğrtı} 11101., •m"sı sutmı ma-

gascuı da muhterem mİlşterı/crİrıİ1'. i11 ~ '' . :Pt'/ıforır:<> göre 
her çeıiı mallflrı, fotoğraf molmıelcr1111 lııılııwlıırmulaa· 

dır, Bir ::.ıyareı her ıeyi i:ıpaıa kafidir. 

(lzmir • naşturak ca!1dee!,_ }fof.k 



Coo inıoııuu beyanatı 

Elen divanı lıarbı ilk kararını vermek üzeı·edir 

~ngiliz nıilleti, 
lipnıağliıp tanı 

Asi zabitlerden ( 13 ) l{işinin idamı "Mevzuu alelade olan görüş~ 
istendi. Asiler, suçlarını itiraf ettiler ~e~~ 2~i<:.!? A~~~·=~~.~v.~::.~: 
Uarh divanının 

hüngür 
salonunu 
ağlıyordu. 

dolduran suçluların aileleı·i 

Karar heyecanla hekleniyoı· 

istihbarat bürosundan: dostluk ve uzlaflll 

hüngür logiltet'e dış işleri bakanı mine bütün mec 
Sir Con Simon, Foks movi- çalışacaktır. Mevıuo 
ton sesli aktualite filmleri bir tetkikten baıka 
mikrofonu önünde şu :beya- olmıyan bir gö 

söylerken çocuk b d natta ulunmuştur: kat'i bir takım 
Istanbul 29 ( Hususi ) - Atinadan haber veriliyor : ahnmasını rica etmiştir. Suçlu bu sözleri 
Birinci kolordu fevkalade Divanıharbı, Martın birinci gibi ağlamıştır. 

gOnil Efzon alayı ile Harbiye mektebini basan asilerin mu· Suçlulardan miralay Stefani saraf, General Kamenosun 
hakemesini bitirdi. Karar henüz verilmemiş olmakla bera· emrile isyana iştirak ettiğini ve kan dökülmesini istemedi
ber, miralay Stefani Saraf, miralay muavini Hiristo Çığav· ği için teslim olduğunu söylemiş, mukadderatına boyun 
deı. miralay Stefanakos, yüzbaşı Triyandafildis ve arkadaş· eğmek mecburiyetinde bulunduğunu ilave eylemiştir. Bu 
larının idama mahkam olmaları kuvvetle muhtemeldir. Müd- suçlu, harbiye mektebi ile efzon alayını basan kıt'aların ve 
deiumumi, bunlarla beraber daha dokuz arkadaşının ida· diğer suçlu zabitlerin kumandanı idi. 
mını istemiştir. Divanı harbın kararı Atinada heyecanla bekleniyor. 

Tahmin olunduğuna göre; ölüm cezasına mahküm edi- Deniz bakanlığı erkanı harbiysinin donanma asileri bak-
lccek olanların askeri riltbeleri mukaddem bir kararla kal· kında yapmış olduğu tetkikat neticesinde tanzim olunan 
ciırılacak ve müteakiben ölüm cezası kararı verilecektir. dosyalar, deniz harp divamna verilmiştir. Bu tetkikata gö· 
Asilerin müdafaaları çok uzun sürmUş ve celse birkaç defa re 110 deniz zabiti ile 150 nefer harp divanına verilerek 

muhakeme edileceklerdir. 
tatil edilmiştir· Muhakeme edilecekler arasında Averof zırhhsile Elli 
Divanıharp salonunu dolduran samiin ile suçluların aileleri kruYazöriinün zabitleri de vardır. 

çok ailamışlardır. Suçlulardan Çifandes, şahsi menfaat ve Atina 29 (A.A) - Askeri mahkeme müddeiumumisi, on 
rütbe için isyana iştirak etmediğini, Venizelos ile Plistirası üç kişinin rütbelerinin ref edilerek idamını, 7 kişinin mü
şahsan sevmediğini, cümhuriyetin tehlikede bulunduğu ka· ebbet bidematı şakkaya ve diğer maznunların da gene 
naatile bu badireye sürüklendiğini söylemiş, cephelerde muhtelif ağır hizmetlerde kullanılmak ilzere mahkum edil
göstermiş olduğu cansiperane hizmetlerinin nazarıdikkate melerini talep etmiştir. 

+.•·•··· mumt nufus sayımı hazırlıkları Rapor Paris ve Romaya gönderilecek 

Numerotaj işi, otuz Straze konferansi 
ü~ vilayette bitti ehemmiyetlidir ------ ·---Deneme sayımları eyi neticeler verdi Berlin görüşmeleri hakkında Avaın 

Adres mes'elesi de halledilmiştir 
de kontrol yapılacaktır. De· 
neme sayımlarının tasnif edi
len neticeleri halkımızın sa
yımda sorulan sorgulara doğ
ru cevap verdiğini göster· 
mektedir. Bu itibarla umumi 
sayımdan alınacak neticele
rin pek kıymetli tetkik ve 
tahlillere e1&s olacağı anla
şılmıştır . 

kamarasında beyanatta bulunulacak 
Londra 29 (A.A) - Sir 

Con Simon'un Bertin ziya
retini bir Avrupa konferan
sının takib eylemesi icabe
deceği hakkındaki fikir çok 
münakaşa edilmektedir. Bu 
meselenin Berlin'de ne Bay 
Hitler nede lngiliz Nazırları 
tarafından mevzuu bahsedil· 
diğini gösteren hiçbir ala
met yoktur. Berlin mükile
meleri hakkındaki rapor 
pek yakında Paris ve Ro· 
ma 'ya gönderilecektir. 

Dimlomasi mahafilinin fik· 

rine göre, Almanya dış si
yaseti hakkında Bay HitJer 

tarafından lngiliz Nazırları

na yapılan beyanat Straze· 

de vukubulacak olan üç 

devlet mümessiUeri içtimaı· 

nın ehemmiyetini arttırmış
tır. 

Londra 29 (A.A) - Si
yasa mahafiJinde lniiltere· 
nin Bertin görüımelerine 
aid ilk resmi beyanatının 
avam kamarasında yapılaca
ğı söylenmektedir. 

Ankara, 29 (A,A) - Umu
mi nüfus sayımı için köylere 

varıncaya kadar memleketin 
her tarafında yapılmakta 

olan numaralama itinin 33 
viJiyette bittiği anlaşılmııtır. 

Numerotaj işi memlekette 
adres mes' eleaini de halletmiş 
olacaktır. istatistik umum 
müdUrJOğü muavini Bay Sü
leyman, numerotaj işi biten 
yerleri kontrol etmek üzere 
Bilecik, Bursa ve iz mit' e 
iitmiştir. 

Sırasile diğer vilAyetlerde 

Umumi sayımın esasları tes· 
bit edilmiş olup yakında 
muhtelif Veldiletlerin mümea
sillerinden mürekkep bir 
hcy'etin tetkikine arzoluna
caktır. -------------- Amerika Yunan Yedi günde 

Milli bayramı mfina8e· 49 kaçakçı yakulandı Zencileri ortalığı 
betile teati olunan Ankara 29 (A.A) - Son k d ) 

yedi gUn içinde muhafaza arIŞİir 1 ar 
telgraflar teıkilitı tarafından 39 ka- lstanbul, 29 (Hususi) -

Ankara 29 ( Huıuıi ) - çakçı ile 900 kilo gümrük Nevyok'tan haber veriliyor: 
Yunan milli bayramı mllna- kaçaiı, 485 kilo inhisar ka- Zencilerin ikamet ettikle
sebctile 8aıbakan General çağı, 2 tüfek, 2 tabanca, 17 ri mahallelerde 16 yaşların
lımet İnönü ve dııan itleri mermi, 2 sandal, 5 altun, da bir zencinin, bir bıçak 
bakanı bay Tevfik Rüştü 16 kaçakçı hayvanı ele ge· çalmasından beyazlarla zen-
Araı ile Yunan başbakanı çirilmiştir. ciler arasında müthiş bir 1 

ve dışarı işleri bakanı Bay V f Ç arbede kopmuş ve her iki 
Çaldaris arasında tebrik ve ası ınar taraftan yüzlerce kişi yara-
teıekkür telgrafları teati edil- Moskovaya vardı lanmıştır. Zenciler, birçok 

· t' yerlerde tramvay raylarını 
mıı ır · Moıkova 29 ( A.A ) -· k ' sökmüşler ve mağazaların Bü reş le Türkiye büyük elçisi Bay vitrinterini parçaJıyarak mal-

Gala ta saray lisesi pro· 
tesörfi konferans verdi 

Bükreş, 29 ( A.A ) - Is
tanbul muallim mektebi ve 
Galatasaray lisesi profe
slSrlerinden Bay Mambury 
burada üç konferans ver
miştir. Bunlardan ikisi Türk 
san'at mes'eleleri geniıliii 
ve hususiyetleri ilzerine ve 
üçDncüsü de tarihi Ankara 
COmhuriyet Ankarası hak· 

Vasıf Çmar buraya gelmiş Jarı yağma etmişlerdir. 
ve istasyonda dış işleri ko- Zencilerin bir kısmı aç 
miserliği birinci şark şube· olduklarından kargaşalıktan 
si müdürü bay Suckermann bilistifade fı.rınları basmış
ile Türkiye elçiliği erkanı lar ve bulabildikleri ekmek-
tarafından karşılanmıştı. leri alıp kaçmışlardır. 

kandadır. Konferansta ba
kanlar, diplomatlar, profe-
sörler hazır bulunmuştur. Bir 
çok kurumlar profesörü 
Bükreı'e tekrar gelerek kon
ferans vermej'e davet et· 
mitlerdir. 

Koşu hazırlıkları 
llkbar at yarışları hazır· 

lıklarına devam olunuyor. 
Koıuya iıtirik edecek olan 
hayvanların kaydine buınn 
baılınacaktır. 

l(um 
Kasırgasından 

ölenler 
Istanbul, 29 (Hususi) 

Amerika'nan Kanza ayale· 
tinde şimdiye kadar görül-
memiş derecede şiddetli bir 
kum kasırgası kopmuştur. 
Kasırga esnasında kum yu· 
tan birçok kimseler ölmüş · 
tür. Herkes, kum tufanın· 
dan kurtulmak için evlere 
kapanmıştır. 

Diyanet işleri 
t\'lemurlarır.nc. vatan 

severJi ki eri 
Ankara 29 ( A.A)- Diya

net işleri teşkilitında çalışan 
memurların bir tayyare satın 
alması için her ay asli aylık· 
)arının yüzde birini tayyare 
cemiyetine bağışlamaları için 
Keşan müftüsü bay Selim 
Demirin yapmış olduğu tek· 
lif, Diyanet işleri başkanlı· 
ğınca uyiun görülerek bü
tlln mlltülüklere tamim 
edilmiıtir . 

" - Büyük Alman mil- beklemek hata idi. 
Jetinin şefi ile şahsen tanış· beraber şuna kaoiilll 
mış olmak benim için büyük Eden ile benim Al 
bir mahzuziyettir. lngiliz mil· yapmış olduğumuz 
leti galip, mağlup tanımaz. Avrupada her oı• 
Ne nev'inden olursa oJsun keğin ve her naaıuilf 
her türlü farkı red eder ve nın pek· asil olao bt 
bütün ırklara karşı müsavi sine hadim olacaktır'• 
surette muamele yapılmasını gaye şudur: Cihan 
müdafaa eder. muhafazası, memle 

İngiJiz milleti, her yerde sında biribirlerioİ 
tahakküm ve tecebbürü or- esasına müstenid dl 

tadan kaldırmağa ve milletle- Jerin teşcii.,, 

Lebistan'da siyasal buhraıı 

Yeni kahine d.@ 
tesekkül etti 

' Eski kabinenin • 
istifasını ı 

eden mes'ele ne idi? 
Varşova 29 (A.A) - Ka· kabulünün meşruiyet; 

bine saat 13,30 da toplan· olarak 23 Mart ce 
mış ve kabinenin müşterek kabul edilmiş olaD 1 

istifanamesini Reisicümhura vip etmiştir. 
takdime karar vermiştir. Re- Ayanın ve DiyetİJI 
isicümhur bu istifanameyi .,.ıt 
kabul etmiş ve hükumet blo· devrelerinin kapatıl 

- d · · · nrobol ku reisi bay Slavvek'i yeni guna aır reısıc 

kabineyi teşkile memur ey· fından istar edilaıif 
)emiştir. rarnameler neşredildt 

V arşova 29 (A.A) - Di- Varşova 29 (A.A) ,,.. 
yet meclisi sağ cenah mu- çen hafta ReisicilOI~ 
halifJerinin yeni kanunu esa· tatörlüğe :nUsavi ikll 
sinin reye konulması aley- bşeden yeni teşkilitı 
bindeki itirazlarını red et- kanununun kabulDO 
miş ve yeni kanunu esasinin layı kabine istifa et 

Ayvalık ·-·-şehir kur1.1I 
Zirai kredi koopera

tifi çalışıyor 
Ayvalık, 29 (A.A) - Zi

rai kredi kooperatifi yıllık 
toplantııı yapıldı. 

Okunan bilanço ve verilen 
izahata göre, 1460 lira ile 
başlayarak bir buçuk sene 
evvel teşekkül eden bu de
ğerli kurumun bugüne ka· 
dar ödenmiş sermay~si 23 
bin liraya yUkseldiği ve 
(50600) lira ikrazat yapmak 
suretile 14 ortağa azami 
yardımını yaptığı memnuni· 

yetle a-örülmüştür. Bu par
lak muvaffakıyetlcrden ce-

sarct alınarak ileride kuru
lacak bir satış kooperatifine 
yüzde 20 ıermayesile iştirak 
selahiyeti idare meclisine 
verilmiş ve muvaffakıyetleri 
dolayısile eski idare hey' e
tine teşekkUr edilmiştir. 

Veliaht 
Seyahattan döndft 
Portsmot, 29 (A.A) - ln

giltere kralının üçüncü oğlu 
Glucester dokası yeni Ze· 
Jinda ile Avusturalya'da 
yaptıiı yedi buçuk aylık 
aeyahattan d6amtııttır. 

Nisan toplaotı8' 
hazırlıklara bSf 

Şehir KurultayıoıO 
toplantı11 için h 
başlanmıştır. Bu to 
Belediye bUtçeıi 
edileceiinden be 
varidat ve masraf 
tesbit edilmektedir · 

Serez daği• 
• 

Çekilen a81 

Son posta ile gele' 

gazetelerinde ( Met 

isminde bir yllıb•fl 
mandasında buluo•0 

den bir müfreze, btlt 
lim olmamış ve sere• 
lara kaçarak ç•P 
başlamıştır. Hük~ 
çapulcuların tenkili 
kuvvetleri çıkar111ıttl' 

Ek inlet 
Başak çıkıl 

Muğla 29 (A.A). 
ya kazasının ekseri 
ekinler başak çılı 
Taze bademlerde 
tir. Bu sene haf• 
gittiğinden birçok 
sular çıkmıı ve eki 
rar vermiıtir. 


