
Sovyet Rusya dışarı işleri 
bakanı Bay Litvinof, ltalya
nın Mo kova sefirini kabul 
ederek uzun mnddet görDş· 
mDştnr. 

• ULUSAL 

lımirde çıkar, akpmcı ıiyaıal a-aıeteclir 

• Bahkesir-Susığırhk yolunda 
teci bir otomobil kazası ol· 
muş, şotör kamyon altında 
kalarak ölmnş, nç kişi yara· 
laumışllr. 
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Streza Konferansı Yarın Bitiyor 
* x -cı: 

Dçler k~~f~ransı yarın sona eriyor Muhalif 
partilerin taksimi 

ı.tanbul 12 ( Husuiı ) -
Atinadan bildiriliyor : 

Sovyet 
tesir 

Rusya - Fransa 
bırakmış. Con 

anlaşması ltalya'da fena 
Simon izahat verecek 

Eıki dıı bakanlardan Mi· 
halakopuloı ile Papandreaı 
muhalif partileri tanzime ça· 
lıııyorJar. 

V enizeloı partisinin naıiri 

Bav Mussolini 
Streıa 12 (A.A) - Roy· 

ter ajansından: 

çenin her hangi projesife 
karıılaıılmıyacağına muhak
kak nazarile bakılmaktadır. 

lctimaın büyük bir kısmını 
bay Eden'in ziyaretleri hak
kında Sir Con Simon'un be
yanatı İfgal edecektir. 9 Ni· 
sanda haber verilen Franıız 

•Sovyet Anlatması lngiliz 
devlet~ adamları!için~tam bir 
zemin: olmuıtur.~Bunlar 1im
diye kadar• bu ~hususta biç 
bir tafsilat almamıılardır. 

Fakat:Fr nsız bankaları· 
nın konferans esnasında bu 
yeni tedbirler hakkında ma
lümat verecekleri ümid edil-
mektedir. 

Pariı, 12 (A.A) - Jurnal 
de Deba gazetesi Popolo 

1111111k söylerke11 
Ditalya'oın Streıa konfe
ransı hakkında yazdığı bir 
makaleyi bir tecrübe balonu 
mahiyetinde telikki etmekte 
ve Streza konferans maba· 
filinin de bu kanaatta bu
luodugunu ilive etmektedir. 

Deba gazetesine göre, 
İtalya dörtler misakını tek· 

Konferanıın ilk toplanhıı 
bay Mu1101ini, Makdonald, 
Sir Con Simoo, FJanden ve 
Laval'in ittirakile bu sabah 
ıaat 11 de meıhur Bo· 
romello ıarayı mlizik salo
nunda açılmıfbr. Buglin Du-

~~~----•a-.,~•~·--• ..._.._~--~~~-

DDnkO lik maçları 

K. S. K., Göztepe'yi 
4 -3 mağliıh etti 

rar ele almayı iıtemektedir. 
Gene Deba'nın Streza'dan 

aldığı malumata göre, Fran· 
sız bey' eti murabhaaası Sov
yet - Fransa anlaımaıının 
ltalya'da uyandırdığı fena 
intibaı izaleye çalıımakta Ye 
bu anlatmanın bütün dev· 
letlere açık bulundurulac:a
iını bildirmektedir. 

lıtanbul, 12 ( Huıuıi ) -
Streza 'da baılıyan ıiyaıal 
milzakeıelerin en mühim uf
- Devamı 4 üncii sahifıde-

efkarı olan ( Eleftron Vima) 
ıazeteai de, eaki muhalif 
partilerin aevk ve idaresini 
deruhte etmektedir. 
Hapiıhanede bulunmakta 

olan Papanastaayu, Kafanda
riı, itham altında bulunan 
muhalif partiler liderlerini 
kurtarmaia çalııacaklarına 
partileri kendilerine mal et
mek iıtemelerinden dolayı 
Mihalakopuloı ve Eleftron 
Vima ıazeteıinin mlidtlrle
rine hllcum ediyorlar. 

•••• 
Urta'nın kurtuluşu 

On binlerce halk 
o rşenl~~-yaptı 
Şenliğe.tayyare filolarımız da iştirak 
1 ederek:,hava~ oyun1arıryaptılar 

Tayyarelf'rim~den bir filo 
Urfa 11 (A.A)- Onbinler· meraıimine birçok filo tay

ce balkın iıtirakile ba,na yaremiı ittirak etti ve bava 
Urfanın kurtuluıunun onbe· oyunları yaptılar. 
şinci yıldönlimli pek parlak Bayrama birinci umumi 
bir surette tes'it edildi. mftfettiı •ekili bay Fuad 

Bin kadar milli kuvvetleri Baturay; kolordu kumandanı 
temıil eden halk mOcadele vekili general Ekrem ile aay
bataratını tekrarladılar. Tea'it Javlarımız ittirak etmiflerdir . . , ....... . 

5 * 

üç kişinin idam 
kararı onaylandı 
Maarif bakanlığına 266 hin 811 
lira fevkalade tahsisat verildi 

Kamutay 
Ankara 12 (A.A) - Ka 

mutay Haıan Saka'nın baı· 
kanhğında yaptıj'ı toplantı
da Urfanın Harran kazasın
da Derfil ojullarından lb
rabim, Şibin KarahaNr Bil· 
bili maballeıinden Kaleojul
lanndan Mebmed oj'lu ibra· 
bim, Beyıehirin Hlıeylnler 
k6y0nden Dirhem ojulların
dan Mebmed oğlu Ahmedin 
öllim cezalarına çarpılmalan 
hakkındaki mazbataları ka-
bul etmiıtir. 

binmı 

Kamutay bundaa ıonra 
1934 yılı umumi maYaıeae· 

· Devamı 4 nca sahifede-

2oo:Bin 
Lira Ki
me Çıktı? 

iki yaı w. Unhk .. ,ak 
ikramiye lklaol Karaad•'da 
Mltatı-ea caddeelade 22 •a ... 
rada mGtebld blabatı Bay 
Yabya'ya dDımDıtDr. Blled OD• 

da birdir. (20) bin lln ala· 
cakbr. 

B•y Y abya, keadtdae ba 
mlblm eenetl ~etlren aAarla 
bileti, Kemer.hı etıdcletlacle 
kGçClk Nlt"I hanı kal'fl•Dda 
k6te bııı bayii Bay lamall 
Cebbudao NtaD almıtbr. gı. 
tenin u~urau diyecek yoktu. 
Bay Yahya'yı da tebrik ededs. 

Af kanununun Oçlincli ve 
dördilncli maddelerinin bir
dea fazla ıuç itliyenler hak
kındaki her bir ıuç için ve· 
rilmiı veya verilecek olan 
cezalardan ayrı ayrı indirme 
yapılmak ıuretile tatbik o· 
lunacaiana dair tefsir fıkra· 
ıı tasvib edilmiıtir. Glle·glle hattaııa. 

••••• 
ilkbahar at koşuları 

Dünkü koşular-:ok 
heyecanlı oldu Altay Buca'yı 3-2, Altınordu T. sporu 

4-o, I. spor, Ş. sporu 4-0 yendiler 
Dtıa ikinci devre lik maç· 

lanna devam edildi. Hava 
ıllıel oldutundan stadyum· 

Tayyare piyangosu 

S k •d d k Dava çok güzel olduğundan hu haf. 
OD eşı e e aza- ta kalabalık daha fazla idi 

da epey ıeyirci vardı. ilk maç 
ıabahleyin ıaat onda Türk 
ıpor • Altınordu araıında 
yapaldı. ilk devrede Altınor-

nan numaralar 
du 4-o ıalipti. ikinci devre· Perşembe günkO keşide de kaza· 
de TOrluporlular çok çahı· 
talar •• AltınordanuD gol nan numaralarıda yazıyoruz 

5097 Numara 

25000 Lira 

yap...... meydan Yermedi· Ankara, 12 ( Huuıl ) -
ler •e •açta baylece 4·0 Al- On sekizinci tertib tayyare 
tınordu lelaine neticelendi. piyangosunun çekilmesine 
ikinci maçı aaat 12 de Şark bu flin de devam olanmaı-
ıpor - lımirapor yaptılar. tar. Dllnkli ve burllnki ke· 19155 No. 20000 Jira 
lzmirspor ıeçen haftaki tidede ikramiye kazanan nu• 1361 No. 15000 Jira 
kadroıunu muhafaza ediyor· maraları bildiriyorum: 22417 No. 10000 lira 
da. Şarkapor da en kuvvetli 3556 Numara 6003 No. sooo lira 

ııldi ile ..• ilk devrede Şark 200000 ı · 23411 No. 2000 lira 
sporl•r çok ıllıel OJUdılar, IOp bitirdiler. ikinci devrede ıra kuanmıtlardır. 
bu ıuntle de•nyi 1-0 mat· -IJ.Hmı dlrd4nc4 IGhift#k - ı -""-'• ~ ıaltifado -

' 
Ilkbalıar at yanılarıma ikinci baf

taıı, don Buca alanında oldu. Sefir· 
~ eller, bu hafta çcO fazla idi. 

- Saat 14 de birinci kotaya batlaaclı. 
Ba koıa iç yapaclaki yerli yanm kan lnıiliı erkek ve diti 

- Devamı 2 inci aalaifede --



Salaife 2 (UluıaJBlrllk) 

1 Fıkra 1 !~~~~~.:~. ~ !nci~?.~~!~~.111 
--1--.-1--.--.---' taylara mahsustu. ikramiyesi ikinci ve bay Ahmedin (Yıl-

ŞÇI erımız 340lira olan bu koşuda bayHalil dırım) 1 üçüncü geldi. 

Hakkile sevinebilirler Arifin Aralan adındaki tayı Dördtincil koşu saat 15,30 

Birlikten kuvvet doğar. 
Bizde, esnaf ve işçi teıek
kiillerinin mazisi kısadır. Öy
le olduğu içindir ki, birlik
lerin fay daları henüz geregi 
ribi anlaşılamamıştır. Kaldı 
ki daha düne kadar esnaf 
ve işçi teşekküllerini idare 
edenler; birkaç bin kolun 
bir araya gelmesinden neler 
beklenebileceğini anlıyama
dıklarından, birliklerin hik· 
meti vilcudunu, resmi gün
lerde geçit resimlerine işti · 
rak etmek ve lüzumu halin
de öteye beriye birer çelenk 
•eya bir buket çiçek 2ötür
mek gibi fantazi gösteriş
lerden ibaret sandıklarından 
bilmiyerek yüksek gayeye 
engel olmuşlar ve dolayısile 
de işçi ve esnafa kötülük 
etmiılerdir. 

Gazeteler, geç~n Çarşamba 
rünil birlikler merkezinde 
reçen hasbıhali uzun uzadı
ya yazdılar. Bu hasbıhal bize 
gCSsterdi ki, esnaf ve işçi 
teıekküllerinin istikbali, bun
dan sonra başlıyor. 

Birliklerin başında bulu· 
nan yurddatlar, düne kadar 
kendiJerine hakiki vazifele
rini gösterecek rehberlerden 
mahrum idiler. Bu; ister ku
aur, ister ihmaJ telakki edil. 
•İn, maalesef hakikattir. 
Çarşamba günkü toplan

tıda dinlediklerimiz; az za
manda f zmirde derin bir 
sempati uyandıran temiz ve 
Yakur adamın, işçi ve 
esnafın ilerisi için yapmak 
iıtediği faydalı işlerin ilk 
çanıdır. • Çok güzel söylen· 
diği gibi - bir işçi; verdiği 
iidata mukabil kendisine 
mutlak sure:tte birşey hazır
landığına emin olursa, bir
liğine karşı başka türlü bağlı 
kalır. Bu mühim nokta, ta· 
mamen anlaşaldığı içindir ki 
bundan böyle esnaf ve işçi 
birliklerinin atisinden emin 
olmak lizımgeJdiğini inançla 
a.SyliyebiJiriz. 

Karni Oral 

Dördüncü mıntaka tapu 
ıicili muhafızlığından: 

Karşıyaka bostanlı köyün
de sağı hazineye ait arsa 
sol tarafı 929 numaralı Ab
duJlah hanesi avlusu arkası 
218 numaralı Malikin hane 
avlusu önii şeref sokağı ile 
çevrilmiş 227 numaratajlı ve 
107,50 metre murabbaı bir 
arsanın hüviyeti belli olma
yan eıhastan metruk olarak 
hususi kanunlarla hazineye 
kaldığından hazine namına 
teıçili istenilmektedir. Bu 
yerin tasarruf hakkının tes· 
biti için 26-4-935 cuma gü· 
nii mahallinde tahkikat ya· 
palacağından bu arsada her 
banri bir hak iddiasında 
bulunanların ilin tarihinden 
on' glln zarfında müsbit res· 
mi evraklarile birlikte lzmir 
de mıntaka tapu sicili mu· 
hafızlığına veya mahallinde 
talakik memuruna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

23 Nisan 
Çocuk Haftasının ilk 

Gflnftdftr. 

birinci, Yarbay 1. Tekçe'nin 
(Canı) ikinci ve bay Fahri- da başladı. Bu koşuya 3 at 
nin (Alemdar)ı üçüncü geldi. iştirak etmiıtir. ikramiyesi 

ikinci koşuya saat 15,30 de 410 lira olan bu koşuda bay 
başlandı. Bu koşu, ıimdiye Süleymanın (Cosser) i birin
kadar kazandığı ikramiyelerin ci, bay Akif'in ( Bekir ) 1 
yekunu 800 lirayı doldurmıyan ikinci ve bay Abmedin 
üç ve daha yukarı yaştaki ( Crandeza ) sı da üçüncil 
halis kan lngiliz hayvanları- geldi. 
na mahsustu . 

Ekramiyesi 320 lira olan Beşinci koşu saat 16,30 
bu koşunun birincisi bay A- da başlamıştır. Bu koşuya 
kifin (Markiz) i, ikincisi bay yedi ırt iştirak etmiş ve bay 
Celilin (Ôzke) si ve üçün- Tevfik'in ( Sada ) sı birinci 
cüsü da Yarbay 1. Tekçenin bay Kemalin ( Alderviş ) i 
(Çelenk) idir. ikinci, bay Sadettinin ( Zey-

Üçüncü koşu ••at 15 de bek ) i üçüncü ve bay Ali 
başladı. Dört ve daha yuka- Canibin ( Alceylan) ı dör
rı yaştaki yerli yarım kan dilncil gelmiştir . 
lngiliz at ve kısraklara mah- Bu koşunun ikramiyesi 
sus olan bu koşunun ikrami- 170 Jiradır. Birinci 110, ikinci 
yesi 265 lira idi. Bu koşuda 40 ve üçüncü 20 lira alacak
bay Ahmedin (Ceylan) ı bi- tır. 

lzmir defterdarlığından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Halimağa çarşı· 
sında kain eski 11, 13, 15 yeni 13 sayılı mağaza tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sat.lığa çıkarıldı
ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kale-
mine müracaatları. 7-12-17-22 1013 

TAYYARE SINEMASI 
---3-15-1 Bu gilnT -e-le_fo_o_: -3-15-1 

Motgomery •• Magde Evans •• VValter Buston 
Rohert Young -· Franchot Tone gibi be§ me§bor 

yıldJZının temıil ettikleri büyük HARP filimi 

Denn~ ADtoncdla 
Celhlennema 

AYRICA 

Son Ninni (Tamamen R~nlıtlt Mlkt Mavz) 

Foks Dflnya Havadisleri (Türkçe sözlfl) 
cFOKS> un son Yunan iıyanıoda yapılan harekatı harbiyeyi 

vazife oeuliklerini KÖsterdiği gibi Almanya'da büyülı: askeri tezahil· 
ratı göstermektedir .. 

----- • Seans Saatleri ---- -• 
Hergün : 15 - 17 - 19 - 21,15 Hergftn: Son 21,25 seansı (U· 
Per§embe: 13- 15 talebe eeaıreı cuz Halit ııeansıdır.) 

Cuma : 13 ilivc ııeanııı. Fiatler : 25 - 35 - 50 kuru§tur. 

Karacabey Harası müdürlü -
ğünden ~ 

Karacabey Harasında yetiştirilen pediğrileri mükemmel 
933 doğumlu dördü erkek beşi dişi ki cem'an dokuz baş 
Safkan lngiliz taylan lzmir yarışlarının üçüncü haftası olan 
19 Nisan 935 Cuma günü lzmir yarış mahallinde aleni ar
tırma uıulile toptan ve peraLende olarak satılacaktır. Pe
tiiğrilerini görmek istiyenlerin lzmir Baytar müdürlüğüne 
ve satın alınak istiyenlerin sat1ş gününde komisyona mü· 
racaatları ilin olunur. 1783-1068 12 13 14 15 

lstanbuJ ve 'Trakya 
Şeker Fhrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000Tork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

• Türkiye Ziraat bankası lzmir şu-
besinden: 
Mevkii Sokaiı Cinıi No. 

Yol bedestan dükkln 18 
Buca istasyon caddesi hane 21-57 
Buca köprülii dükkin 10 
Bayrakla kanarya hane 8 
Mirkelam hanında iki dükkin 12-16 
Karantina Bülbül hene 54 
Tepecik bahçe sokak dükkin 20-18 

Yukarıdaki emvalin icarı 29-3-935 tarihinden itibaren 
müzayedeye çıkarıldı. ihalesi 18 Nisan 935 Perıembe g6-
nüdür. Kiralamak istiyenlerin yiizde yedi buçuk pey akçe
ıile birlikte ihale giinü ıaat 14,30da bankamıza mllrac-
aatları. 909 

l~L~H~TTi 
EYYUB/ , 

13 Nisan - 1935 .. Yasan: -
Tefrika N o. 28 

Nureddin Zengi; 
fade etmek 

Mısır'ın 

fikrini 
son 

ileri 
vaziyetinden 
sürüyordu .. 

Ziyaretçiıbundan çok:-;mem· 
"illin kaldı. Kahireden çıkalı 
bir buçuk ay olmuştu. Az 
mı yol tepmişti. 

Biraz sonra Salahaddin 
Eyyubi içeriye girdi. 

- Buyurun • dedi • sizi 
beyimizin huzuruna götüre· 
yim 1 

Ziyaretçi onu takib etti 
ve halılarla döşenmiş bir 
merdivenden üst kata çıktı-

lzmirde Peştemalcılar ba
şında Mimar Kemalettin cad
desinde ticaret yapan mii
ıeccel (Yerli malları Türk 
limitet şirketi ) esas muka
velenamesinin 17 inci mad-
desinin değiştirildiğine mü
tedair layiha ticaret kanu· 
nunun maddei mabsusasına 

tevfikan sicilin 1380 numa· 
rasına kayt ve tescil edildi
ği ilAn olunur. 

lzmir Sicili Ticaret me· 
muru resmi milhrü Namına 

H. Tinç imzası 

1 - Layiha 
Yerli Malları Türk Limi

tet şirketi nizamnamesinin 
17 inci maddesinin tadiline 
dair layıhadır. 

l 17inci maddenin eski şekli 
Madde 17-Şirketin müd-

deti devamı işbu mukavele
:namenin tarihi imzasından 

itibaren beş sene olarak 
tesbit edilmiştir. Gerek şir
ketin müddeti devamı zar
fında ve gerek müddeti hi
tama ererken bu müddetin 
tezyidi hey'eti umumiyenin 
kararile mümkündür. 

Bu karar ticaret vekale· 
tince tastik edildikten sonra 
mer'idir. 

17 inci maddenin tadil 
edilen şekli 

Madde 17 - şirketin mtid· 
deti devamı işbu mukavele
namenin tarihi imzasından 
itibaren beş sene olarak 
tesbit edilmiş isede daha 
beş sene bmdidi suretile 
şirketin müddeti devamı on 
seneye iblag edilmiştir. Ge
rek şirketin müddeti deva
mı zarfında ve gerek müd
deti hitama ererken bu müd
detin tezyidi hey'eti umumi· 
yenin kararile mümkündür. 
Bu karar iktisat vekaletin
ce tasdik edildikten sonra 
mer'idir. 29-12-934 

Yerli Malları Türk 
Limitet şirketi 
Hasan Fehmi 

Yerli Malları Limitet tir
keti esas mukavelenameıinin 
17 inci maddesini değiştiren 
bu layiha muvafık görülmek· 
le ticaret kanununun 514 
üncü maddesine tevfikan 
tastik kılındı. 21Mart 1935 

iktisat Vekili N. 
10-4-935 

Aslının aynıdır 
1 

lzmir Sicili Ticaret me-
muru resmi mührü Na
mına H.f. Tinç imuıı 

lar. Batıya bakan bir odaya 
girdiler. 

Koridorlarda bazı gölğe
ler, sessizce gelib geçiyor
lardı ve her geçen, Salihad
dini Eyyubiye selim veri
yordu. 

Nureddin Zengi başı açık· 
tı. Pencere dibinde bir se
dire oturmuştu. Sırtında, 
yeşil renkte, beli beyaz ku
şaklı bir entarı vardı. Han
çer gibi eğri kaşlarının al
tındaki gözleri ciddiyet ve 
biraz da dehşet verici ba· 
kışlarla misafire dikildi. 

Ziyaretçi eğilerek etekle
rini öpmek istedi, Nureddin 
mani oldu. 

- Hoş geldiniz -: dedi -
Şaver, Adıd, Halifeniz ne 
alemde? Kudüs kralı ve Eh· 
lisalib gene o taraflarda gö· 
züküb duruyorlarmış, öyle 
mi? 

Ziyaretçi, göğsündeki bir 
mektubu çıkardı: 

- Efendimizin sordukları 
kamilen burada yazılıdır. 

Dedi ve uzattı. Nureddin 
mektubu Salahaddine verdi 
ve: 

- Yaklaş ta oku! 
Dedi. Bu mektub, ihtiram

kir ve tazimkir bir ifade 
ile yazılmıştı. Mısır'ın fesad
dan, şerden, düşmandan ve 
dahili kargaşahklardan kur
tarılması, lslimiyetin hakim: 
kılınması için yardım isteni
yordu. 

Atabey, elindeki bir çe-
kiçle, sağ tarafta dıvara 

asılı madeni ve yuvarlak 
bir cisme vurdu. 

İçeriye derhal, bir muha· 
fız girdi: 
~ - Misafirimizi alınız.Bah· 

çeye nazır odalarımızdan, 

birini veriniz. Uşakları var

sa onlarda sarayımızda kal-

sınlar. 

Emrini verdi ve sonra mi
fire döndü: 

- Biz mes'eleyi konuşu
ruz, icabı üzere ·cevab veri
riz. O vakite kadar sizde 
bizim misafirimiz olursunuz! 

Ulusal 

Birlik 
Gilndelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ıarıları : 
700 kuruş ıenelik 
400 .. alb aylak 

ilan şartları 
Resmi illnlar İçin: 
Maarif cemiyeti illnat 

bilrosuna milracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Baııldığı yer: ANADOLU 
matbauı 

Elçi ayağa kalktı 
lam vererek çekildi. 
din, ayakta duran 
dine baktı. 

- Ne derrin?. lşt• 
yeni bir ufuk açıhY0' .. 

- Kulunuz, EfeO 
emirlerine itaatao .,.fJ', 
fey yapmam. nasın dl 

görürseniz öyle ol•11'' ,.i 
Nureddin güldii. ti( 
- Hele hele şuol 

N . d ıırtt, e ıse, sen e a· fi/! 
gelince bana haber ad 
onunla konuşur, b 
Baban Balebekten b~? 
gelecek değil miydi 

- Evet beyimiz 1 ~ 
- Amcan da bati 

ten.. Çok iyi. Dalı• 
konuşulur. Yaboıı, 
kanına da haber ,,,,. 

- Baş üstüne ! 
Yatsı (ezanı ok 

Beğin divanı to~ 
Gizli ve hararetli ~ 
kere oluyordu .. Mı•• 
aediliyordu. 

Nureddin Zengi, 
düklerini uzun uıoll ... 
yordu. Ona ara ıır•• 
cevab veriyordu: 

Necmeddin ve k 
Nureddin; 
- Devletimizin. .. 

meai ve EhlisaJibıO 
mizlenmesi için y• 
şey, Mısırın imdadı~ili 
mektedir .. Mısır d•

1 galardan, karııık ı 
kurtulduktan ıonr• 
icabına bakarız. lı 

Bu son cümle ço 

dardı: . ·~ I 
Yani orası· da bıJI 

denilm;k iste~iyor~•. ~ 
N ecmiddin, kendıO ~ 

sus bir ağırhkl• 
söyledi: ~,.d-_ 

- Dikkat ve b••' 
Meclistekiler on• 1 

Atabey; I"; 
- Ya NecmiddiO" ~ il 

maksadını izah eti· lrj 
- Ben Şaver b•ff 

çok şeyler duydudl 
ladım ki bu adadl• 

1 ' selameti namına, dl 
millet sevgisi ile it 

yor. Bu adamın 16 

ikbal ihtirası, bit O 
gibi tutuşm'!ştur .• ~ 
bugün bizden iıtı 

b. . • •• yor, yarın ızım 

başkalarile, hltt• ... 
larla birleımiyecet' 
lum?. 

- Acaba?. ~ 
- Acabası, mac•~ 

O, riyakar, ikbal 
dessas bir adam• 
lıte bunun için çalı ; 
olmak gerek... I b' 

- Peki, bu ta '1 f. 
etmiyelim mi der•İ:.;. 

- Bilakiı!. Bu IJd 
rübe de olacaktır. 
le Mııar ahvalini de 
yakından anlamıf ~.-

Ertesi ıabab .,.
haber duyuldu. 

- .tCr"°" 



.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT--bDbO 

\'e Pllrjen Şahapıo 

en Ostfto bir m08 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano :. ehven fiatla satılık· 

br. 
Almak arzu edenler her 

giln sabahdan akşama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

• Kitaplarınıza GOul Bir 

Cilt , Hahralannıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır-

mak lıterseoiz : 

• YENı KAV AFLAR • 

(.arıumda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Milcellithanesine utrayınıı. 

Satılık Motör 
12 beygir ku:-vetinde (Di· 

ıel) markalı az kallaaalmıt 
bir motGr satılıktır. Taliple
rin idarehanemize mlb-.Ca 
atlan illa olum. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamsa R.illtem beyin fotopaflıaneşi, /~mirde en ıyı 
f oıotraf çelcmelcle ıiJlıret bulan bir ıan • aı ocagıdır. En 
,.a,'ldllpeaenı olanlCJT dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

Zardan memnun lcalmıılardır. 
Hamsa Rıllıem beyin, / oto!'aJ mııln .. ·ıftsi aımı ma-

Aasaııı da muhterem milfterilerinin ince zevklerifle göre 
Mr çe,it malları, foıograf makinelerini lml111:<İurnwkıa. 

dır, Bir nyareı her ıeyi ispata k~fidir . 

(İzmir · Başturak caddesi, Refik 



13 Nııan 9JS (Ulu ... Birlik) -------

Doğu Atrikasına yeniden asker ve mtıhimmat ·sevkine haşlandı 

ltalya harbiye nazırı, harhın ansızın 
patlak vereceğini. söylüyor 

Halihazırda İtalyanın motorize edilmiş altı yüz bin kişilik bir 
ordusu varmJş. Italyanın askeri hazırlıkları nedenmiş? 

I~tanbul 12 ( Hususi ) - Komadan haber veriliyor: nu hissettiğini ve bu vaziyetin , göklerin kara hulut
Doğu Afrikasıoa sevk olunan ( Peloritana) ve ( Ga- farla kaplı bulunduğu flU zamanda siyasal i,teri çevir

vinana) fırkalarından başka daha bazı kuvvetlerin sev- mek için Musıoliniye kuvvet ye cesaret verdiğini, ltal
kine ba11lanmıştır. Geçen hafta içinde (Ganj ) ve ( A- yanın halen, motorize edilmi' 600 hin kişilik bir or· 
bbasiya) vapurlarile bir miktar da mnhimmat gönde- duıu olduğunu ıôylemiştir. 

rilmiştir. Cenevre 12 (A.A)- ftalya bftkômeti dnn uluslar 
ltalya Harbiye nazın (Baytroki) gazetecilere verdiAi kurumuna gönderdiği bir mektupta 1928 tarihli ltat

beyanatta; harbın ansızın patlayacağını ve f talyamo, o ya • Habeş hakem muahedesini izah etmekte ve İtal-
• 

anda hem mftdafaaya ve hem de taarruza amade bir yanın bu muahede mucibince harekete hazır olduğu· 
halde bulunmak için daha evvel hazırlanmak Inzumu· nu Habet hnkOmetine de bildirdiğini yazmaktadır. ------·· ..... ....... . Marsilya Feci bir kaza 

Şoför kamyon al-
Polonya 

Suikatı davası 

başlıyor 
lstanbul, 12 ( Hususi ) -

Marailya suikastında methal
dar olanlardan üç Hırvatın 
muhakemesine batlanmak 
üzeredir. Kraliçe Marinin, 
muhakemede davacı ııfaatile 
ve avukatı eski Fransız na
zırlarından pol Bonkörle 
birlikte bulunacaiı ıCSyleni· 
yor. 

Bay Litvinof 
ltalya elçisile görşmOş 

Moıkova 12 (A.A) - Dı
ıarı itleri komiseri bay Lit· 
vinof, ltalya elçisini kabul 
ederek iki memleket milna
ıe batını alikadar~eden me
seleler hakkında uıun uza· 
dıya gCSrütmilıtür. 

Sinema 
Konferansı 
Berlin, 12 (A.A) - Uluı

larar.aıı ıinema konferansı 
1 Mayısta toplanacaktır. 
Konferansta 800 murahhas 
hazır bulunacaktır. 

Balmumu 
Stokları iyi'"e azaldı 
Almanya piyasalarında bal
mumlanmız üzerind~n ıon 

hafta içinde dahi oldukça 
milhim itler yapılmııtır. Elde 
edilen fiatlar 100 kilo baıına 
93-84 Florin yllkseklitinde 
dir. Bu fiatlar üzerinden da· 
ha fazla milbayaaya talip 
çıkmıısa da Tilrkiyeden kAfi 
derecede mal teklif edilme
miıtir. Bildirildiiine g6re; 
lzmir piyuıasındaki stoklar 
mllbim ıarette azalmıttır. 

Kamutay mOzakereleri 
-Ba,tarafı birinci ıahif ede
ıine dahil btitçelerin mubte· 
lif fasıl ve maddelerinden 
268-899 liranın indirilerek, 
266-811 liraıının diier ter· 
tiplere illvesini, 2858 liraıı
nın da Maarif bakanlığında 
açılan yeni bir fasla fevka
llde tahsisat olarak konul· 
masına karar vermiı ve 
cumartesi ıllnil toplanmak 
lıere datılmııtır. 

tında can verdi 
Almanya'dan niçin 

arılmıyor. muş 
Istanbul 12 ( Hususi ) -

Polonya aıkeri partisinin, 
Almanlarla beraber olduğu 
ve bu sebepten Polonya'nın, 
daima Almanya ile beraber 
yürümek mecburiyetinde 
bulunduğu Varıova'dan ha· 
ber veriliyor. 

Bu 
• 

sır 

kaza, Susığırlık - Balıke
yolunda vukua geldi 

Balıke1ir 12 (Hususi ) -
Diln öileden sonra Balıke
ıir • Suıığırlık yolunda çok 
feci bir otomobil kazası ol
muı, bir kiti CSJmilf, OD ki• 
ti de yaralanmııtır. 

Kaza ıof6r0n dikallizli· 
ğinden ileri gelmiıtir. Suıı • 
iırlıta giden kamyonun 
ıoförü, otomobilin maki-
nesinde ufak bir arıza 
olduğunu farketmiı ve oto· 
mobili durdutmadan direk
siyonu yanında bulunan 
kamyonun sahibine vermif, 
kendide çamurluia çıkarak 
makine ile · uiraımaia baı· 
lamııtır. Bu ıırada direksi-

~ 

Romanya 
Askeri hotçesinin 
bu yılki tahsisatı 

Iıtanbul 12 ( Hususi ) -
Romanya hlildimetinin bu 
seneki aıkeri blitçeıi, 4 mil
yar 764 milyon 195 bin 
Leydir. Bu paranın, bir yıl 
zarfında kısmen askeri 
mühimmata aarfolunmaıı 

ıarttır. 

Mısır'lı 
Bayanlar lstanbul'da 

lstanbuJ, 12 ( Husuıi ) -
Uluslararası kadınlar kon· 
gresine ittirak edecek olan 
Mııır'lı 2 l Bayan buıün 
deniz yollan iıletmesinin 
Izmir vapurile ıebrimize 
geldiler. 

Güneysu 
Vapuru Izmir'e 

işliyecek 
lıtanbul 12 ( Husuıi ) -

V aparculuk ıirketi yeni al· 
dığı Gtıneyıu vapurunu iz
mir hattına tahsis etmittir. 
Gnaeyıu vapuru haftanın 

ilk seferini yapacakbr. 

1 
yonu kullanan :bir manevra 
yaptıiından kamyon devril
mit ve makineyi tamir ile 
meıgul ıoför Adilde yük· 
lerin altında kalmııtır. 

Yilk fazla olduğundan kam· 
yon birdenbire kaldınlama

mıı ve zavallı şoför batıra 
batıra bağıra kamyonun al· 
tında can vermiıtir. lçerde 
bulunan milıterilerden llç ki· 
ti de muhtelif yerlerinden 
yaralanmıılardır. Y arahlar 
derhal hastahaneye kaldırıl· 
mıı, direksiyon kullanan kam· 
yon Hhibi Mehmet tevkif 
edilmiıtir. Suıığırhk adliyesi 
tahkikata baılamııtır. 

Düşen 
Tayyarenin ölo 
yolcuları gö· 

oıoldo 
lstanbul 12 ( Husuıi ) 

Prar'dan Amsterdam'a gi-
derken yolda sert bir havaya 
uğradıiından dolayı alçal· 
mak isterken yere düıerek 
parçalanan tayyarenin 616 
yolculan Prag'a getirilmiı ve 
merasimle g6millmllttilr. 

Konferans 
Diln akıam ıaat 20 da 

Bari baba' daki Halkevinde 
Konya Saylavı Bay Ali Riza 
Türel tarafından ( Milliyet 
~e beynelmileliyet ) mevzuu 
üzerinde çok milhim bir 
konferans veril mittir. 

Halkevi ıalonu dinleyici· 
)erle dolmaıtur. 

Dünkü likmaçları 
- B~tarafı birinci sahifede -
daha dllziün oynıyan lzmir 
ıporlular, Şarkıporun bir 
golline mukabil d&rt golle 
mukabele ederek maçı 5-1 
galip bitirdiler. 

Üçüncil maç ıaat 14,30 da 
Altay - Buca takımları ara
sında idi. Altay orta muavi
ninden noksan ve sol. açık
ta da büyük bir bata ya· 
parak senelerce bek oyna· 
mıı Fuadı bu mevkie koy· 
muı. Buca ise ceza müddeti 
biten bay Necdeti ıol iç 
lımaili de isabet röstererek 
orta bafda oynatıyor. Oyun 
çok ıeri baıladı. 23 dakika 
beraberlikle ve Altayın cüz'i 
hakimiyeti altında devam 
etti. Nihayet Bucalılar seri 
bir iniıle ilk gollerini yap-
tılar. Buna, altı dakika sonra 
Vahap mukabele etti ve bi
rinci devrede böylelikle 1-1 
bitti. ikinci devre ortalarına 
doğruBucalılargalibiyetgölilnü 
yaptılar. Oyun gittikçe he· 
yecanlanıyordu. Altay gllç
lükle gene beraberliji temin 
etti. Bucalılar ikinci devre· 
nin 44 üncü dakikasına ka
dar berabere iken, son da
kikada Vahap, çıkmak nzere 
bulunan topu geri çevirdi ve 
Altayın üçilncil golünil yaptı 
Bucalılar dün çok ıtızel oy
dılar. Eğer talih yardım et
seydi, Altayla berabere ka
labilecekti . 

Sıra G6ztepe-K.S.K. ara· 
sındaki son ve mlibim maça 
gelmiıti. Karııyakalılar orta 
yardımcısını oynatmıyor, ka· 

D O K T O R ledede Cemal yok. Buna 
Ali Agih mukabil G6ztepe de bir bek 

kalede Mahmud yok ve 
Çocuk Hutalıklan bunların yerinde çok ıenç 

Mntehauw bir oyuncu oynatıyor. 
llcinci BeyleT Sok~ N. 68 Oyun çok sert baıladı. 

Tele on 3452 
----------•• Her iki tarafın ıeçirditi 

Tayyare piyan 
1500 lira kazanan 12308 12448 f

1

1 

14460 15219-
numaralar 21663 21847 

12922 8018 6999 16852 23806 24060 
24042 14372 20145 14856 5936 24552 
13116 21831 13725 20555 
looo Lira kazanan 20226 17481 

numaralar 
13902 . 9780 7287 16688 
1896 12779 20245 928 
1867 2994 3182 6556 
8699 9010 12931 16072 

16291 20408 21746 23486 

500 Lira kazanan 
numaralar 

163 216 1477 2013 
2648 2913 3002 3219 
3456 3531 3712 4579 
4612 5360 6018 6280 
6347 6458 6840 6867 
7130 7485 7939 7974 
8115 8219 8241 8707 
9531 9717 10003 10062 

10096 11117 11394 11435 
12611 12579 12336 12947 
13030 13162 13374 13590 
13689 13951 14017 14298 
14444 14542 15011 15223 
15407 15493 15791 15829 
15895 16172 16232 16623 
16707 17059 17533 17887 
17930 17978 18139 18340 
18408 18566 18578 18835 
19048 19592 19791 19879 
19913 20337 20718 20729 
20860 22158 22202 21218 
22230 22982 23170 23205 
23217 23728 23798 23954 
24029 24489 24757 24954 
11547 12058 12163 

IkiyOz lira kzanan 

136 
2748 
5612 
7552 

11880 

numaralar 
558 1133 15441 

4315 5245 5646 
5858 7291 7163 
7753 8411 8803 

11888 12146 12162 

tereddnd devresinden ıonra 
Göztepe'liler çok iyi pas
laşmağa baıladılar. Fakat 
netice yok. Nihayet K. S.K. 
ın bir akınıında top Hakkı
nın eline çarptı, penaltı.. bi
raz sonra ayni cezadan Göz-
tepe de beraberliği yaptı. 

Göıtepe 36 ıncı dakika 
ikinci bir gol yaparak vazi· 
yeti lehine çevirdiği halde 
44 üncll dakikada Bllrbanın 
beraberlik sayııı ilk kısmın 
2-2 bitmesine imil oldu. 

ikinci devrede K.S.K da
ha atır basmata ve tehlike 
yaratmaia baılamııtı. Nite· 
kim 17 inci dakikada ilçiln· 
cü golü yapmııtı. Fuad bu-
na bir ceza vuruıundan mu· 
kabele ederek oyun b&yle
ce berabere bir ıekle girdi. 
35 inci dakikada G&ztepe 
lehine verilen penaltı atıla· 

mıyarak G6ztepeyi ıalibi

yetten uzaklaıtırdığı ıibi 

son dakikada yedikleri bir 
golle sabadan mailiip ayırdı. 
Heyecanla ıeçen bu maçta 
böylece 4-3 K. S. K. ın 
galibiyeti ile bitti. Halk 
sabaıında B takımları ma· 
çında K. S. K. 2-1 Altayı, 
TOrkıpor seremoni ile lzmir· 
ıporu yendi. 

Gayri federe turnovaaın· 
dan Parkspor 1-Bayrakıı 1 
9 Eyini 1-0 Hilll'ı yenerek 
tasfiyeye ujrattı. Burnova 
Hhaya ıelmiyen Tllrkyur· 
du'na aeremo·İ yapmak 

19524 8629 
12027 13435 
8701 16466 
2963 10865 
1678 22332 

18567 20370 
20637 18775 
3628 1661 
9986 23472 

18907 4155 
20658 13844 

705 801 
1719 2141 
2717 2779 
4007 4506 
581l 5986 
7780 8216 

10512 10589 
11042 11215 
11902 12149 
13064 13398 
14605 14722 
16855 17064 
17547 18076 
19959 20693 
20966 21525 il 
22139 23365 ' 

5o lira k 
numar 

12944 17712 1 
1925 4897 

23599 13344 
6921 14561 
8188 21143 .. 

AoıorP 
ikramiye kaJa 

tiln numaralar 1~ 
ti alacaklardır. 
bir biletler Uç ~ 
biletler de t,S lif 
lardır. 

Oçler 
sona 

tanı 

Turkiye 111illl 
tanı Bay Saidl 
ıehrimize geldi!!. 
darlar tarafıoP"" 
mııtır. 


