
ltalyaular, pıı 'iki adada t•~v
kalade yeni tedbirler ahııış
Jar ve halkı, 'fnrkiye ~ahillc
rioe gidib gelmekten ıncn 
eylenıişlerdir. 

e ULUSAL e 
Surye lıiiktlnıcti, zabıta işle

rinde kullanllnıak fizere Av
rupadan bir silrü köpek ge· 
tirınıiştiı·. Bu köpeklere hafi. 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

--------------------------------------------------------------------------·~-------------------------------------------------------------Yıl : 2 - No : 399 Telefon.· 2776 Pazartesı· 1 N" 1935 ---
- - ısan Fiatı (100) Para 

yelik yapı1rılacaktn· 

Moskova Konuşmaları da Dün Bitti 
te• TZ ..a • 

l\1oskova görilşnıeleri bitti 

yet sistemi vücuda getirilme- sı~k~~~r!~~1.r~r Al- sın dan kurtuldu 
si lüzumuna k.arar k~ıldılar ::t~~~k::m:ı~~,!:··~; 

Bitlerin hattı hareketi, uzlaşmaya matuf )Jütün 
arzuları alt-üst edebilir· jnrıtal ııe yazıyor? 

Moskova, 31 
(A.A) - Rus 
dipJomatların -
dan biri bugün 
Havas ajansı 
ınuba birlerin • 
den birine şöyle 
demiştir: 

bunlar için iki misli fiat 
vermişlerdir. Diğer memle· 
ketler atlarmıo tabi olduğu 
140 Mark gümrük resmine 
mukabil lsveç atlarının 500 

1 Mark resme tabi oldukları 
göz önüne getirilecek olur· 
sa Almanya barba hazırlan

Bay Edenin 
ıeyabah neti-
ceıinde elde 
•dilmiı olan 
ınuvaffakıyeUer 
llmitlerimin fev
kindedir. Yapı
Jan görüşme
lerin bu suretle 
IDeıud lbir ne
ticeye vasıl ol· 
maıına bir ta· 
r~ftan Bay Ede· 
nın Moıkova
dan evveJ Ber· 
Jini ziyaret et· 
miı olması ol
nıuştur. Çünkü 
mumaileyh bu 
••yede Alman 
tehlikesine kar· 
fa Rus zimamdarlarının his 
etmekte oldukJarı korkuyu 
anlamııhr. 

Diğer taraftan uzak ıark· 
taki ııerginlik bu neticelerin 
buıul bulmaaına medar ol· 
ınuıtur. 

lnıriliı murahhas lordunun 

.!_rkadaılarından biri ıöy]e 

Seyahat 
iyi neticeler verdi.1 

Bele<li) e Başluuıı~ JJeh~ et l z 
Telefon tirketinin merke· 

ıi ile konuşmak Uzere Sto
kbolme gitmiı olan Belediye 
baıkanı doktor Bay Behçet 
SaJib~Uı, dun gece tlt.lyan 
bandrah Rı .. "1i vapurile ıebri
mize dönmiltlltl. 

Haber • aldıiımıza gCSre; 
Belediye baıkanı bu aeya
hıttan iyi neticeler almııtır. 

tarihli Fransa - lngiliz tebli
ğinde münderiç mes'elelerin 
ve lngiJiz - Fransız münase
bahmn salahına taaHuk eden 
mesailin dahil olduğu beyan 

lcdilmektcdir. Baştan başa 

tam bir haynhahlık ve sa-

mimiyet havası içinde cere
yan etmiş olan bu görüşme
ler esnasında bay Eden bay 
Litvinofa lngiliz nazırlariyle 

..fAlman başvekili arasında 
cereyan etmiş olan mUzake
reler h1&kkında malumat ver
miştir. Bu görUşmelerin Av· 
rupanm vaziyetini aydınlat

maya medar olacağı husu
sunda mutabık kalmıştır. 
- Dct·omı 4 iincil sahifcd" _I 

maktadır. 

\liJayet l\1eclisleri 
Kütahya ve t\taraşta İŞ· 

lerh.:i bitirdiler 
Kütahya 1 (A.A) - Kırk 

gündenberi içtimalarma de
vam eden vilayet umumi 
ınecliıi çahşmaıını bitirmi,
tir. Bütçe 560,000 liradır . 
~ Maraş 1 (A.A) - Umumi 

~~clis buiÜn toplantısını bi
tirmittir. Bütçe 302,268 lira
dır. Bu paradan nafiaya 
140,174 maarife 72,763 sıh· 

bat işlerine 12,352 lira ay· 
rılmışhr. 

~~--------·--·,·~·_.--~----~ 
Surye haberleri 

demiştir: " 

' lııgiltereden hafiye 
köpek.getirtnıişler! -""7ıf 8 sene devam:eden bir 

ayrılıktan sonra İngiltere 
Sovyetler birliğini tanıyor. 

Bununla beraber İngiliz ma
bafili elde edilmiş olan ne-
ticelerin ehemmiyet ve şu-
~mulünü tahfif hususunda 
iısrar etmekte ve Bay Ede· 
nin Moskova logiliz kabine· 
sinin müzakerata memur bir 
hükumet adamı sıfatile değil, 
malumat almağa ve vermeğe 
memur bir nazır sıfatile 
gitmiş olduğunu hatırlatmak

tadır. logiliz kabinesi Bay 
Edenin elde etmiş olduğu 
neticeleri kabul ve tasdik 
edebileceği gibi ret de ede
bilir. Ve Londra lcabinesinin 
muvafakati olma ksızın Mos
kovada yapılan şeyleı in hiç 
biri kat 'i bir mahiyet ikti
sab edemez. Bundan başka 
İngiliz - Rus mukareneti bü
yük bir mikyasta Bay Ede· 
nin arlcadaşlnrının tabiri 
veçhile Alman başvekili Bay 
Hitlerin fevkalide olan dip
lomasi acemiliğinin neticesi-
dir. Alman baıvekiJinin hattı 
hareketi uzlaşınıya matuf 
olan her türlü arzuları altüst 
edebilir. 

1..ondra 3j (A.A) Röyter 
ajansı Moskovadan istihbar 
ediyor : 

logilizlerle Ruslar arasın
•daki görüşmeler hitama er
., miştir. Gece neşrolunan bir 
bebliğde bilhassa bu görüş· 
melerin halihazırdaki beynel-
milel vaziy~tin başlıca unsur
Jarı hakkında icra edilmiş 

lolduiunu ve bunların arası· 
na Şark misakı ile 3 Şubat 

----Geçen yıl içinde Filistine gelen 

Yahudiler yüz )Jini bulmuştur 

·,,,, c jcı kalaclc komi e-;i 
Kont Dö Mnrtcl 

Akkadan yazılıyor: 
Suriye hükumeti, lngilte

reden bir sürü köpek getirt
miştir. Bu köpekler hafiyelik 
işlerinde kullanılmaktadır. 
l\lısır vezirleri Filistirıde: 

Mısır nafıa veziri Abdül
mecid Ömer paşa, yanında 
yol ve köprüler umum mü
dürü Sabri Mabbupla birlik· 
te Filistine gelmişlerdir. Ve
zir Mııır-Filiıtin yolunun in-

şaaı işi ile meşgul olacak ve 
buradan LUbnana giderek 
Suryedeki yolları da geze
cektir. 
Gre\'dlerin aziycti: 

Irak petrol şirketinin 
Hayfa'daki amelesinin ücret 
azlığından şikayetle a-rev 
yaptığını yazmıştık. Bu grev 
üç haftadanberi devam et
mektedir. Petrol iıleri yUz 
üstü kalmıştır. Hükümet va
ziyete müdahale ettiğinden 
grevcilerin birkaç güne ka
dar işe başlıyacakları zan
nolunuyor. 

Yahudi ukmı dcvum edi
yor: 

Hükumetin resmi istatistik
lerine göre, 1934 senesi i
çinde Filistine 42358 Yahudi 

girmiştir. Bu müddet zarfın· 
da 1689 arap ta Filistine 
ıelmiştir. 

Ru Yahudi muhacirlerden 

5125 i ıermayedar 2100 de 
talebedir. istatistikteki ra
kamlar yalnız Aile reislerini 
göstermektedir. Yahudi ga· 
zetelerinin yazdıklarına ıöre; 
bunlarla beraber gelen ak· 
raba, zevce ve saire ile mu
hacirlerin sayısı 100 bini ge
çiyormuı. HergUn Hayfaya 
dilnyanın muhtelif yerlerinden 
y ahudi muhaciri relmektedir 

Mahkemenin kaı·arı hayret uya11dır
dı. Çaldaris'iıı idaresi alkışlanıyor 

A ileri mulıakcme eden divamlıarb lı<?) eti 

Son poıta ile gelen Atina lunmakta idi. Bu ihtillf, aa· 
gazeteleri; fevkalade divanı keri •e adJiye mtiddeiumu-
harbın 28 asi zabit hakkında milerinin iddianamelerinde 
verdiği kararı hayretle kar- de görüldü. Aıkeri milddei-
şılayorlar. Karar; Cumartesi umumisi ieneral ( Vajenan ) 
günü akşamı geç vakit ve· idam ve adliye milddeiumu-
rılmiştir. O gilnkU gazeteler misi Kostantin milebbet kil· 
uzun makalelerle ölüm iste• rek istemiılerdi • 
diklerini yazmııJar ve bu ce- Tam bu ııralarda; Atina· 
ıanın, Yunanistanın sellmeti nın en yüksek ailelerine men· 
için çok lüzumlu olduğunu ıup kızlar, baıvekiJ bay ÇaJ-
iJeri sürmüşJerdi. GazeteJerin dariı ile Sn bakanı general 
bu yaz.ışları, gerek hilkiimeti Kondilisi tekrar ziyaret ede· 
ve ierek divanıbarbı müıkül rek ui zabitler hakkında 
bir vaziyete sokmuıtu. Umu- idam kararı verilmemesini 
mi efkir da hemen hemen istirham ettiler . 
ikiye ayrılmıştı. Bir taraf, Hükümet, kin ve intikam 
ölüm cezası istemekte diğer politikasınıo aleyhinde bu-
taraf ta bunun aleyhinde bu· -Devamı d(jrdüncıl Jalıifada -

---------· •491------
Keseler açtldı 

Y onan donanması 
takviye edilecek 

----------~-·~~-.-.---------Şimdiye kadar 4, Milyon Drahmi top
landı. Bir şirket yaı·ım nıilyon verdi 

Elli kruva:örii 

Son Poıta ile gelen Ati na nan iane miktarı 1 S ifÜD 

gazeteleri; Elen donanma11 içinde yalınız Atinada 4 mil· 
için deniz bakanı General yon drahmiyi bulmuıtur. 
Dusmaoiı'in baıkanhğı al· Elel. sanayi şirketlerinin 
tıoda teşekkül eden iane vlsi miky~ ta ianeye iştirak 
hey'etioin, geniş mikyasta edecekleri tahmin olunuyor. 
faaliyete reçtiğinden bahse- Bunlardan biri olan pamuk 
diyorlar. Ayni gazetelerin menıucat tirketi, bir kalem· 
verdikleri malömata göre; de ,varım milyon -drahmi 
Elen donanmaaı için topla· iaae vermittir. 



Sahife 2 (UlusaJBlrlik) ı 

Osmanlıcadan 'fürkçe- Londra 
l~L4H4TTI 

EYYUBI 
ye Dil Karşılığı 

-3-
Ahdetmek - andetmek. 
Ahrar - özgenler (bak, 

hürriyet) 
Ahval - Haller (t. kö.) 

(fr.) circomtonees 
Ahval - işler, (fr.) situa

tion, le chases. 
Örnek: ahval kesbi veha

met etti, işler kötüleşti. le 
choses tuornent mal. la si
tua tio s' es aggaravee 

Ahval ( vaziyet anlamına) 
-- drum. 

Örnek: ahvali şahsiye, 
soysallık durumu, etat civil, 
ahvali sıhhiye, sağlık duru
mu, etat de sante 

Ahvalü şerait (halü vazi
yet zurufü ahval anlamıoa) 
- işler, haller (fr.) circons
tances. 

Örnek: bu ahvalü şerait 
içinde, bu hallerde. Ahvalü 
şerait müsaid olursa, işler 
elverirse; işler uyarsa .. 

Abzu girift - yakalama 
Ahzü ita - alış veriş 

Aidat - verimce, ( fr. ) 
cotisation. 

Örnek: bu kulübün üyesi 
yılda 50 lira verimce öder. 

Aidiyet (ciheti taalluk) -
ilişikli, ilişkenlik 

Aid, raci, dair, müteal
lik - üzerime, için, dolayı, 
ilişkin (fr.) competent, con
cernant appartenant, ayant 
rapport a, relatif, regardant, 
cequi est, sur 

Aid olmak - düşmek, (fr.) 
appartenir. 

Örnek: ona bu sözü söy
lemek size aid değildir -
ona bu sözü söylemek size 
düşmez. 

Aile - arda. (fr.) famille 
. Örnek: Aile tesisi cemiye
tın en kudsi vazifelerinden 
biri.dir. Arda kurmak sosye
tenıo en kutsal ödevlerinden 
biridir. 

Ailevi - ardal. (fr.) fami· 
Jial. 

Örnek: aralarındaki ailevi 
revabıt, aralarındaki ardal 
bağlar 

Aile evi - Ocak (fr.) fo. 
yer. 

Aileperver- evcimen (fr.) 
attache a son foyer 
Örnek: o, pek evcimen bir 

adamdır. O pek aileperver 
bir şahıstır. 

Akab - arka 
Örnek: Derakap, arkasın

dan hemen arkasından 
Akabe (bak, badire) zor

geçit 
Akamet -kısırlık, sonuç

suzluk, (fr.) sterilite Infruc· 
tuosite 

Akamete uğramak - So
nuçsuz kalmak, sonuçsuzlu
ğa uğramak, sonuç verme· 
ID\!k. 

Örnek: bu iş, akamete 
uğradı, iş sonuçsuz kaldı. 

Akamete uğratmak -- so
nuçsuz bırakmak, verimsiz 
bırakmak, (fr.) rendre sterile 

Akim -~ kısır, sonuçsuz, 
verimsiz, (fr.) sterile, ınfru
ctue. 

Akim kalmak -- sona gel
memek, (fr.) rester sans re
sultat 

Akdem •• ilk, önce, önce· 
ki, ~ (fr.) avant, precedement 

Ôrnek:·akademi vazaifimiz 
ilk ödevimiz, önceki ödevi· 
miz. Bundan . akdem sizinle 
görüşmüıtük, bundan- önce 
sizinle görüşmüştük. 

Akdetmek - batıllamak, 

(fr.) contracter, conciure 
un acte public ou prive 

Örnek: iki devlet arasın· 
da akdedilen muahede mu
cibince, iki devlet arasında 
baiıtlanan andlaşmaya göre .. 

Akid - bağıtçı, bağıtla

yan, (fr.) contractant 
Örnek: ikideynin imzah

dıkları (imza: t. kö.) vesika 
bağıtlıyanların imzaladıkları 

belge 
Akd - bağıt, (fr.) acte 
Örnek: izdivaç erkekle 

kadını birleştiren akiddir, 

evlenme erkekle kadını bir

leştiren bir bağıttır. 

Akibet (encam) -
sonunda, hele, (fr.) fin. 
fin, enfin 

son, 

a la 

Örnek: ikibet gelebildi, 
hele 

Akibinde -- arkası sıra, 

ardı sıra, ardınca (fr.) imme
diatement apres, a la suite 

Akl ·- akıl (t. kö.) (fr.) 
raison 

~kli -· usal, (fr.) rationnel 
Örnek: Mesaili akliye, 

usal sorumlar 
Aklı selim, hissi selim -

sağduyu, (fr.) bon sens 
Örnek; aklı selim sahibi 

olan adam bunu yapmaz, 
sağduyusu olan adam bunu 
yapmaz. 

Akil - akıllı (T. Kö.) (fr) 
sage, raisonnable 

Akil - yiyen, yiyici (fr.) 
mangeur 

Akile - yenirce 

Akis - yansıt (fr.) reflec· 
teur 

Örnek: sathı derya, bir 
akis gibi, sahildeki ebniyenin 
zılalini gösteriyordu. Denizin 
yüzü, bir yansıt gibi, kıyı· 

daki yapıların gölgelerini 
gösteriyordu . 

Aks •• yansı (fr.) reflet 

Örnek: ağaçların gölge 
vuran yansıları, eşçarın göle 
vuran akisleri 

Aksetmek -- yansımak, 
(fr.) se refleter. 

Akıettirmek - yansıtmak, 
(fr.) refJerter, projeter. 

( Devam edecek ) 

~------1---D OK TOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı N. 68 
1'ell'j on 3452 

-----------Ulusal 

Birlik 
Gündelik. siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokaj"ı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 " alb aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Baııldığı yer: ANADOLU 
matbaaıı 

Arpalarımızın re
koltesini soruyor 

31 Nisan - 1935 .. Ya:aıa: 
Tefrika No. 20 

Zahiremizin bu yıl iyi fi. 
atlarla satılacağı kuvvetle 
umuluyor. Alakadarlar; Lon
dradan her yıl ülkemizden 
arpa alan mühim bazı mü· 
esseselerin, şimdiden müra
caat ederek arpanın rekol
tesi hakkında malumat iste· 
diklerin i söylüyorlar. 

Fransa Kralı canını ve güzel karısını kurtarmak 
bir ağaca tırmaıımiş, yaprakların arasına saklan 

Bu kadın, Kraliçenin dam gibi aıağı iodirec~ k 
Tahmin olunduğuna göre; 

bu müesseseler, bu yıl da 
Ege mrntakasından külliyetli 
miktarda arpa almak istiyor· 
)ar. 

- Ne istiyorsunuz? 
- Kraliçe hazretleri so-

ruyor: 
- Haşmetpenah beni 

bul edecekler mi?. 
Diyor .. 

ka-__________ ... ________ _ 
ltalya gazetelel'inin korkusu 

Alman tef evvu u 
telaş uyandırıyor 

Geııel sdvaştan evvel olduğu gibi Al
manyaya karşı birlik teklif olunuyor 

Roma protokolünde denili
yor ki: "Eğer şu ihtimal 
(yani bir yanlı hareket) Al· 
manya tarafından tahakkuk 
ederse, Fransa ile İtalya is· 
tişarede bulunacaklardır. 

Romadan haber veriliyor: 
Bütün Italyan gazeteleri 

Almanyamn takındığı son 
durum etrafında uzun maka
leler yazmakta ve Almanya
dan korktuklarını gizleme· 
mektedirler. Bu gazeteler; 
Almanyanın; bütün Avrupa 
devletlerinden ziyade silah· 
landığını ve 12 kolordu te
sis etmek hususundaki fik
rinin çoktanberi el altından 
ve gayri resmi bir surette 
tahakkuk ettirildiğini! kay· 
dettikten sonra bugün acunu 
korkutan bir tehlikenin baş 
gösterdiğini telaşla ileri sü
rüyorlar . 

Popolo Ditalya gazetesi; 
Almanyanın son hareketi Ü· 

zerine şunları yazıyor : 
" Almanya, mecburi asker· 

lik hizmetini tekrar ihya e
derek 36 fırkadan ibaret 12 
Kolordu vücude getirmiştir. 

Almanyanın, çoktanberi si· 
lihlı j Lbulunduğu1 herkesçe 
maliimdur.: Aakeri mütehaı· 
sııların fikrine göre Alman· 
ya epey zamandanberi 30 
fırka hazırlamış bulunuyordu. 
- AlmaÔyanın so°ii' harekefuie 
nazaran Versay muahedesi
nin beşinci kısmının kıymeti 
kalmamıştır . 

Binaenaleyh bulunduğumuz 
yeni durum karşısında ha-
zırlıklı davranmamız lazım

dır. 
Fransa ve İtalya, ikinci 

Kanun 1935 tarihinde silah· 
sızlanmalar hakkında bir 
protokol imzalamışlardır. Bu 
protokol, 11 birinci kanun 
1934 tarihindeki prensiplere 
istinat etmektedir . 

11 birinci kanun 1934 ta· 
rihli protokolda deniliyordu 
ki : 

" Hiçbir memleket, bir 
yanlı hareketle taahhüdatını 
tadil edemez.,, 

işte Fransa ile ltalyanın 
münasebetleri bu iki esas 
üzerine yeniden kurulmuştur. 

7 birincikinun 1934 tarihli 

Fransa ile logiltere ara
ıında 3 şubat .i 935 de 
Londra'da .tanzim ~olunan: 
protokol.,mucibince İn2'iltere 
dahi yukarıdaki taahhüdata 
iştirak etmiştir. 

Fransız ve logiliz bakan· 
ları Londra ~ prorokolünü 
ta"ii°iim -esoas~da - Almanya:' 
nın t ekrar silahlanmaması 

mes'elesi Versay muahede· 
sinde tesbit edildiği için bu 
devletin bir yanlı hareket 
ile taahhüdatını tadil edemi-
yeceğini kararlaştırmışlardır. 
Bu iki devlet zaman ile~-ıi'lh 
ve itimad mes'eleleri takviye 
edildikce, Almanya'nın:dabi 
iştirakile bütün devletler 
arasında silahlanma husu
sunda ienel bir tadil yapı
labileceğini kabul etmiş· 
lerdir. 

Mademki Almanya hüku
meti bir yanlı harekette 
bulunmuştur bu üç devlet 
(lngiltere, Fransa ve ltalya) 
yeni vaziyet karşısında muh
temel neticeleri tetkik et· 
mek ve lazım gelen tedbir
leri almak üzere istişarede 
bulunacaklardır. ltalya, ev
velce silahlanmada mutedil 
esaslar üzerine anlaşmaya 
girişmek ıçın Almanyayı 
davet etmiştir. Bugün Al
m~nya kendi kendine hare· 
ket ediyor veı,bu hareket 
Almanya içia başlı başına 

(münzevi) kalmak demektir. 
Almanya'nın bugünkü ha

reketi korkunç neticeler vü
cude getirecektir. Alman
ya diğer devletlere karşı 
mütevekkil bir derecede si
lahlanıyor. Bu şekil silah· 
lanma, diğer devletleri aşağı 
bir vaziyette bırakacağından 
bunlarda kendi emniyetlerini 

- Derıanıı 4iirıcü sahi/ ede 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları l'firk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'"fürk lirası 
istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

dönörlerindendi: Kral soğuk ıo~ 
Kral, yüzünü ekşitti ve yordu.. Karııı da ,il 

uzaklara bakarak cevab ver· teki dalların ar•
11 -j 

di: yordu .. 
· o"r• - Kraliçe hazretlerinden O lanı, bitenı g 

rica ederim, beni şimdi ma· Yalnız, orınaD1~ 
:ıur görsünler. Biraz sonra dan naralar, kılıç 1~ 
haber veririm.. kırışlar, at kişnedi ~ 

Genç kadın, ayni şekilde liyordu .. 
kralı selamladı ve çekildi. Demek ki, çarpıfl 

Kral; Saatlar geçiyord~ 
- Keşke geberseydim de yet sesler uzakl•t .,_ı 

ı l - Ne oldu ac• _... 
böyle ze i ane bir şekilde OJ"'Lf·~ 
kurtulmasaydıml Diye söyleoiY • 

Diye mırıldandı. aralık, ıövalyelerillİ' 
Filhakika, kralın kurtulu· ni duydu: 

şu, çok enteresan bir şekil
de olmuştu: 

O gün firar esnasında, 

öyle bir vaziyet hasıl olmuş
tu ki, kurtulmak imkanı 

yoktu. 
O gün kendisi için tehli-

ke muhakkaktı?. 
Dilber karısı Leonora da 

elinden gidecek, Türk kah
ramanlarının eline düiecek· 
ti? Yalnız bu akibet, onu 
çıldırtmak için kafi idi?. 

Hala ve iyice hatırlıyordu: 
Kaçıyorlardı. Mütemadi-

yen arkalarına bakmadan 

- Haşmetaıe•P1 

meap!. • 
Dalların araııod• 

du ve bağırdı: j# 
BuradayuPı o' 

oldu? 
Geçtiler, gittile'A 
Demek ki k~rtr.t 

Fakat gülecek. rJJl1~ 
cak mıydı, tayın . e· 
du. Kendi keodıo ' 

- Rezil oldullll ı 
D. d ~uıfr..-ıııJ 
ıyor u... d il. 

kaç yüz Şövalye ~ 
dıktan sonra ~·' 'b' 
bir rüzilr gibı eti :J 

ti.. ~· 
kaçıyorlardı. 

Korkudan, hayvanlar 
çatlıyacaklardı. 

Kral ve Kraliç' ~ 
bile inmişlerdi.. Sağd•• ~ 

rede, tepede, orlll;-
korkudan çil Y' '
dağılmış olan f r• ";t 
sunun artığı ordl• 

İçin için: 
- Gelmez olaydım, Ku· 

düse de lanet olsun, Papa
ya dal 

Diye mırıldanıyordu. Ar
kalarında gördükleri her 
gölğe sanki Türklerin süva· 
ri ve ileri akıncıları idi. 
Hem kaçıyor, hem sağdan, 

soldan ansızın" ortaya çıkan 

Türk kuvvetlerile çarpışı· 
yorlardı. Tehlike daha art· 
mıştı. 

Şövalyeler bağrışıyorlardı: 

- Haşmetmeap, Haşmet· 

meapl 
- Ne var, ne oluyoruz? 
- Ağaçlardan birine tır-

manınız!. Çünkü yetişiyorlar. 

Belki ağaçlarda gözükmez
sinizl 

Bu ne feciydi?. 
Kral kendini kurtarmak 

için ağaçlara tırmanmaktan 
başka çare bulamıyordu.Ka
rısının güzel gözleri yaşla 

doloydu. Gül benzi uçmuş, 

kurku, göz bebeklerinde bir 
deli bakışı çızmıştı. 

Bulundukları yer, orman
lıktı. 

Şövalyeler, yüksek, dalla
rı ve yaprakları sık ağaçlar
dan birine kemend attılar. 
Kralı, karısını ağaca çıkar· 
dılar.~Diğer bazı ileri ge· 
lenler de ayni şeyi yaptılar. 

Yetişen Türk kuvveti, an· 
cak bir müfreze idi. Or· 
manhğın_ dibinde kısa bir 
harpten sonra ayrılıp gitti. 

Kral, bir sıçan gibi dallar 
arasında büzülmüf, tir tir 
titriyordu. 

Ya görü verir lene? 
Kendisini oklarla armut 

binde toplanoıııtı~i3· 
Kral. kumaod• 

nuştuktan sonr• 
saba katarak yOr . .1' 
ladı dt"f' 

Yolda ilk •0
' 

olmuştu: _,ı .. 
- Denize oel'P-'. 

yoldan varacak•'? •J 
inemezmiyiz ? ..,,,,. !J 

Çünkü, Antal~
yanlar elinde b 

biliyorlardı. "" 
Tam on iki ı0°~ 

talyaya ayak "'ıc1a= 
geoit bir nefeı • 

Kurtulduk !. 1 

ilk iıi, gemi •"c1ı
Burada duranı•~ 
Türklerin er - ır.~ 
dayanacaklarını 

Kral; nihayet 
manından ayrıllll~ 
uzakta bir haf 
kalmıştı. Düşüo01 

Türkler acab• if 
Kral, iyi tıb"' 

Çünkil Türk kof 
sa Kralının AfJ 
metinde kaçtıjl_. 
ve lspartadan 1ı' ..d. 
bir kuvvet; bir': .. 
Antalyayı çefir ~ 
çok az bir mu't.•,....,, 
terdikten aoot• 

açmıştı.. " .PJ 
Türkler, fr.O t fJ 

arayorlardı. f a't.•P / 
rine verilen cef• 

- Kaçtı!. ?·· 
- Nasıl kaçtı S 
- Gemilerle 

lerine doğru iıd 
-A 



Sabite 3 

Ôksftrenler! Mut-

laka {Okanıentol) 

ôksnrok şekerle- fa 
rini tccrOhe etli-~ 

niz.. ~ 

Ve PQrjcn Şahapm 

en Ostnn hir mn · 
hil şekeri olduğu· 

nu unutmaymız. 

Kuvvetli mn hil 
istiycnler Şahap 

c-a 
:Q 
v 
> 
~ 
C'O 
~ 
cıı: 

:Q 

ıh hat sOrgOn 

haplarım Maruf c:5 
ecza depolarından 

ve cc7.aoelcrden 
arasmlar. 

rrayyare ->iyaugosu 
6 inci keşide 11 Mart l 935 

ADET LiRA 

1 
] 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
20 

100 
300 
562 

1500 
2500 

22500 
25000 

l\lükafaı 

lkraıııiye 

" ,. 
,. 

" ,. 
" (2000) 
" (1500) 
.. (1000) 

" (200) 
" (70) 
,, (50) 

" 
(40) 

(15) 

50000 
200000 
25000 
20000 
15000 
10000 
50(J0 

4000 
15000 
20000 
20000 
21000 
28100 
60000 

493100 
337500 
830600 .... 

Taze temiz ucuz 
ilac .., 

VV. F. H. Vaıı 

Oer Zee 
& Co. 

OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
" ALAYA .. vapuru 21 

martta Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liman· 
larma hareket~edecektir. 

" AKKA ,, vapuru 31 
martta bekleniyor, 4 nisana 

kadar Anvers, Rotterdam, 

Hamburg ve Bremen liman

larına yük alacaktır. 

" MOREA 11 vapuru 15 
nisanda bekleniyor, 1 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 

Hamburg ve Bremen liman
larına yük alacaktır. 

t N1"• fSI - ·-Fratelli Sperco 7 apur 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" TELAMON ., vapuru elyevm limeoımızda olup 1 ni· 
sanda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambursr için 
yük alacaktır. 

"STELLA ,, vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yükünü 
boıalttıktan sonra Surgas, Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

"UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvera, 
Rotterda'D, Amsterdam ve Hamburg limanları için yele: 
alacaktır. 

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

~urg, Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanları na hareket edecektir. 

11 SMALAND., motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oalo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

"ERIAND,, motörü 2 mayısta RotterdamJ Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lıkandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
" DERINJDE ,, vapuru 5 Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

nisanda bekleniyor, Anvers, " PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Hamburg ve Bremenden Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
yük çıkaracaktır. " ALBA JUL YA ,, vapuru l mayısta gelip 2 mayııta 
ARMEMENT H. SCHULDT Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir . 

HAMBURG Yolcu ve yük kabul eder. 
11 NORBURG .. vapuru 31 NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

martta bekleniyor, Hamburg lzmirle Nevyork arasında aylık muntazam sefer 
" RINOS ,. vapuru 25 nisanda doğru iz.mirden Nevyork ve Anversten yük çıkara-

caktır. için yük alacaktır. 
NEPTUN SEN NAVIGA- Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

ıl ) 1 • 1 • TION COMPANY LTD- Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Ol ıCr lO 1" Ü tuva et çeşıt erı BUDAPEST Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
ivier ve şnreka- il d N h "DUNA s . şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına mllracaat a }}} i ÜZ et " v~puru _nı- edilmesi rica olunur. T eJefon: 2004 - 2005 

• 
1 
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aceııtası Sılılıat ~=czaııe i ı.;;a ve Viyana için yük lzmır yün mensucatıi 
Cendeli Han. Birinci kor- k lo: 37 alacaktır. = = 

don. Tel. 2443 llaştura .. THE EXPORT STEAMSHiP ~f.. k A • • k t • § 
Tbc Ellerman Lines Ltd. : CORPORATION Uf llQJ)}fil Şif e l! 

" GITY OF OKSFORD S d ı· b it Deutsacbe Levante Lı'nı'e " EXMOUTf.ı - . == 
" v\•ensea an gc ıp oşa a- " DELOS '' vapuru Ham- -ı " vapuru - Bu m(ksscsc, iki yilz hin lira sermaye ile §_ 

vapuru nisan başlangıcında cakhr. 9 nisana doğru bekleniyor, - -
Londra ve Anversten gelip "RUNO,, vapuru nisan burg, Bremen ve Anversten - tcşt·kkül cimi~ ve J)i ()ryental Karpct Manu·~-= 
tahliyede bulunacak ve ayni sonunda Londra, Hull ve gelip yükünü boşaltmıştır. Nevyork, Fıladelfiya ve Bal- - _ 
ıarnanda - Londra ve Hull Anversten gelip tahliyede Not: Vurut tarihleri ve ti mor limanlarma için yük fakçi)rers ti ınited (Şork hah) şirketine ait § 
için yük alacakb. bulunacak ve ayni zamanda vapurların isimleri üzerine alacaktır. İzmirdc Halkapmıırdaki kumaş fahrikasmı satın ~ 

" ROUMELIAN ,, vapuru Londra ve Hull için yük: değişikliklerden mes'uliyet " EKSELSIOR ,, vapuru 3 almışhr. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mfta- § 
10 nisanda Liverpool ve alacaktır. kabul edilmez - == 
----------------------------·· --··-- mayısa doğru bekleniyor, ıalıdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· E 

T~RKiYE 

l 1 Rt ıAT 
BAN~ASI 

~ 

/ 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bD~Q 

Nevyork limana için yük rihindcn itibaren yeni şirket lurafmdan i'letil· ~ 
alacaktır. mcktctlir. Her nevi yan iplikleri, kumaş, halta· § 

" EKSMINSTER ,, vapuru = niye ''e çorap imal edilecektir. MamulAhn emea· § 
19 mayısa doğru bekleniyor, - line fdikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. § 
Nevyork limanı için yük Bu mamuldt Peştenıalcılıır haşanda eski Orozdihak § 
alacaktır. ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sah~ fab- § 

Geliş tarihleri ve vapur- - rika içinde yapılmaktadır. § 
laran isimleri üzerine mes'u· =: Posta kutusu: 127 § 
liyet kabul edilmez. = t = 

_ Telgraf adresi: zmir - Alsancal: §i 
Birinci Kordon, telefon Telefon oumornsı 2432 ve 3564 ı-

N o· 2 00 7 - 2008 İi. 111111111111111111111111ili11111• 111111111111111111ili1111111111U1111111111111111 llllUlllllll 

~-- ' s k Satılık Piyano • 1 ümer Ban --· 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satıhk
tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sababdan akşama ka-

l 
dar ULUSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. " , • 
Kitaplarmızu Gozel Bir 

Cilt, Hataralarınıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak isterseniz : 

* YENı KA I' AFLAR * 
Çcırşı mda 34 Nunıaradu 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör sablıktır. Taliple

rin idarebanemize müraca

atları ilin olunur. 

F abrikalaı·ı mamulatı 

Yeı'li malların eıı iyisi, eu sağla-
01 ı, en ucu:tu en guzeli 

Hereke kuınaşları 

~,esane ı,umaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırk(>y bezi ı·i 

• 

Sümer Bank yerli ınallar pazar,. 
lzmir şubesinde bulursunuz 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jlam:a füistem beyin foıograflıcmesi, lzmirtle en 
foıograf çeknwkle şölıreı bulun bir smı'aı ocu~ıdır. 

müıkıilpese11ı ol<ınlar dcıhi, lmradt1 rı•ktinlikleri foıokraj
l<ırdan memnun kalmışlar<lır. 

Hamza Rilsıem beyin, foıograJ maC:mP-&İ "''"" ıno· 
ğması da muhterem müşterilerinin ince ıeıık/e;ine Sik• 
her rcıiı malltırı, foıograf makinel(>,rini bıılrındurmalellı· 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispaıa kafıdi:. 

(lzmir • Başturak caddef'i, -R~flk 
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------- 1 1\1açlar ve hakenılcr le bit cdıl 

iLik. nıaçları ehe 
Oıı iki miada fevkalade yeni tedbirlere lüzum göı·müşler mi yetli hirs af ha 

ahalisi, Tür iye sahillerine Altay-~öztepeil~:K .. s.K-Al!ı~ Adalar 
ı d•td• ıle müsavı vazıyettedıı 

gı•dı•h gelmek.ten_ı_a_s_a_i_e_ } } Geçen haftaki neticeler- Saat 9 da Göıte 
den sonra Jik maçları ehem- spor hakem bay ~ 
miyetli bir safhaya itirmit bu- nur Altay, saat 11 b'f. 

Italyanın almış olduğu yeni tedbirler, halk üzerinde soğuk tesirleı· lunuyor. Puvan itibarile bir- ordu-Buca hakelll 

d • ı • • birlerine çok yakın olan med Özgirgin G6 
uyandırmıştır. Süngeı· avcılığı da kat'i surette mene ı mıştır dört takımdan Altay - Göz- Halkevi Likleri: 

lıtan.,bul 1 ( Hususi ) - italyan adalanndıı ~iddetli \ ' C saire ulmalarını. da ya. sa. k etoı~ştir. Ilu. hal, .. bütün tepe müsavi puvanda, Kar- Halkevi takıınlırl 
1 ı 1 ı d k h 1 n d J n bıı tees şıyaka, Altınordu ise birer da yeni yıl Jikferİll8P'i bazı l~<Jl,·ırlt•. r alındığı ve sfin0'

0
cr avcılıX-ı yapanların~ ta yan U( a arın a ı a a ının zcrın e ( erı . . • 

bu i şfrn kat'i surette yasak <·<lildikleri tahakkuk ediyor. sür uynndarmışt~r. Zira. bir.çok ~dalar, en mnhı~ ı • farı takip etmektedir. Alta- kulüplerin çok ye: · ' " " h puvan farkla önde bulunan- masa kararlaıtırılıı>~I. 
ftah:a bakumeti. Anadolu ıahillel'İne yakın olan tiyaçlaranı Tnrkıye ıahıllerıodekı köylerden temıu el· yın Altınorduyu yenmesi, hareketle birleşere 

J l b' er adalar balkmm, Tilrkiye topraklarına geçerek mevaşi mektc idi er · Göztepenin de İzmirspora lara kuvvetli 1.' 

1 

ı\'.loskova görüş-

meleı·i bitti 
Baştnrafi birinci . cılıifcde -
Bay Eden, S talio, Molotof 

ve Litvinof şimdiki beynel
milel vaziyette: uluslar ku
rumu ve prensiplerine tev
fikan müşterek bir: emniyet 
sistemi vücuda · getirilmesi
nin herlzamandan daha ziya
de lazım olduğu hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bun
dan sonra tebliğde Sovyet 
devlet adamlarının teklif 
edilmiş olan mütekabil yar
dım misakının her hangi 
bir devleti istihdaf etmemek· 
te olduğunu ve gerek Le
histanın ve gerek Almanya
nın bu misaka muvaffakat
larının kabul edileceğini be
yan etmiş oldukları bildiril
mektedir. Tebliğde beynel
milel siyasete müteallik her 
hangi bir mes'elede büyük 
Britanya ile Sovyet Rusya 
arasında ihtilaf mevcud ol
madığı ;, ve binneti~e bay 
Eden ile Sovyet zimamdar
larının iki memleket arasın 
da yapılacak dostane bir 
teşriki mesainin sulhu ve 
emniyeti istihdaf eden bey
nelmilel mesainin inkişafı 
için birinci derecede ehem
miyeti haiz olduğu kayde
~ilmektedir. 

Moskova 31 (A.A) - Jur· 
nal Dö Moskov gazetesi 
baş makalesinde Berlin mü
lakatının lngilterede oldukça 
reva bulan bir hayali dağıt
mıya yarayacağ'ı muhakkak 
olduğunu bildirerek diyorki: 

''- Bu hayal bilhassa yu
muşak ve şahsi ikna usul
lt!riyle bay Hitleri progra
mmdan vaz geçirmek ve onu 
emniyet ve barış icabatı ö
nünde daha anlaşılır bir ha· 
le. ııetir ilmek ümididir. Ber· 
lin mülakahnın neticeleri 
meydandadır. lngiliz bakan
ları bay Hit lerin barışı te
min ve bizzat Almanya ile 
birlikte diğer memleketlerin 
emniyetini takviye için baş 
ka devletlerle teşriki mesai
ye amade olup olmadığını 
sordukları vakit bay Hitler 
kendilerine kati surette bir 
hayır. kelimesile cevap ver
miştir. 

Doğu andlaşmasına işti .. 
raktan karşılıklı yardım 
prensibi tatbikinden ve şim
diki şekliyle Tuna andlaş
masını kabulden imtina e
dilmiştir. Almanya bundan 
başka kendisini Cenevreye 
davet eden devletlere bir 
çok taleplerle cevab ver-

•-t + ++ yenilmesi bu iki takımın iştirak edecekler• ~ 
ltalya . Habeşistan Fransızlar berabere bir vaziyete gel· y~!Tk has~brası:~:-. 

melerine yardım etmiş ve 

H h f • • • Alman hududunda puvanlar birleşmiştir. Bu takımların haıırhk a es, se ırı yen 1 fazla asker bulun- noktadan önümüzdeki cuma devam edilecektir. ' 

ıcünü Altay • Göıtepe ara· Karar vetl 

h • t d • duracaklar sında yapılacak maç 935 
ı·r fl 0 a Ver } İstanbul - Fransız har- yılı şampiyonunu tamamile 

biye nazırı gazetecilere vaki denecek derecede meydana 
beyanatında, Fransız-Alman çıkaracaktır. Bir hafta ev--~~----~·~-------------

Dostluk muahedesine göre; hakem-
lik komisyonunun teşkili isteniliyoı· 

Cenevre 31 (A.A): - Ha
beşistanın Paris sefiri T ecke 
Havariat uluslar kurumu ge· 
nel katipliğine bir nota gön
dererek ltalyan - Habe~ dost-

mektedir. Keza silahları da 
tahditten imtina eylemekte
dir. 

Bay Hitlerin Berlin görüş· 

nıeleri esnasında Alman 
nasyonal sosyalizminin ko
münist tehlikesine karşı ma
nia olmak hususundaki ta
rihi vazifesi hakkındaki na· 
zariyelerioi uzun uzadıya 
izah etmiş olduğuna dair 
haberlere inanmamak ge-
rektir. Ancak Sovyetler bir
liğine karşı seri vaziyeti bir 
Alman taarruzu imkanını gös· 
teren uluslararası matbuatı
nın Berlin müzakeresinin bu 
cephesi hakkında mübala
galı davranmış olduğunu 
zannediyoruz. 

Bay Hitler ilhak ve teves· 
ıü programına dahil olan 
bir Sovyet aleyhtar taarru
zu hoş görmektedir. Beya
natların tadili programının 

tatbikine şarktan başlamak 
niyetini gizlemedi. Fakat 
bundan hakiki maksadı bu 
olduğu manası çıkamaz. Bay 
Hitlerin ilk darbeyi Fransa
ya veya Çekoslovakyaya ve 
yahut ltalyan menafiine in
dirmek istediğini ayni açık
lıkla itiraf edemiyeceğimiz 

göz önünde bulundurmak 
lazımdır. 

Bazı Alman siyaset adam-
• }arının Sovyet aleyhtarı 

tahrikat ve ıergüzeşt arıyan 
beyanatlarına rağmen bun
lar kuvvetli tesJihata ve bu 
teslihatı takviye için hudut · 
suz imkanlara malik olan 
Sovyetler birliğinin geniş 

arazisini istilaya kalkışmak 

gibi istisnai tehlikeyi anla
mıyacak kadar ne akıllarını 
kaybetmişler nede tarihten 
alınan dersleri unutmuşlar

dır. 
B. Hitlerin Avrupa hari

tasını değiştirmek teşebbü· 
süne şarktan değil garptan 
başhyacağı ve Sovyet Rus
yadan başka taarruz hedef
lerini tercih edeceii kuvvetle 
muhtemeldir. 

luk muahedenamesinin der· 

pİf etmekte olduğu hakem

lik komisyonunun hemen teş-

kilini talep etmiştir. 

Faaliyetlerini Sovyetler 
birliğinin hakimi kuvvetlarine 
istinad ettiren Sovyet siyasi 
adamları bütün dünyanm 
Sovyetler birliğine yardım 
edeceğini zannetmekten çok 
uzaktırlar. Keza Alman teh
likesi önfinde Sovyetler bir
liğinin müdafaası Avrupa 
barış siyasasının en mühim 
mes'elesi olduğunu ve Sov
yet hudutlarının Avrupa 
haritasının en tehlikeye ma
ruz hatları olduiunu da 
düşünmemektedirler. Sovyet 
efkarı umumiyesi mes' eleyi 
daha derin ve daha şumullu 
bir surette ortaya koyuyor. 
Bu efklrı umumiyenin telak
kisine göre, Avrupanın mer
kezine konulmuş ve herhangi 
bir zamanda ve herhangi bir 
istikamette patlıyabilecek bu 
bombaya karşı hakiki ve 
müessir tedbirler ittihaz et
melidir. 

Berlin mülakatından ve 
Bay Edenin iki taraf ıçın 
memnuniyeti mucib tanda 
cereyan etmekte olan Mos
kova görüşmelerinden sonra 
barış dostları daha sonra 
ne yapılmak lazım geleceği
ni soruyorlar. Bunun cevabı 
şimdi daha kolay verilebi
lir. Çünkü bu mülakatlar 
vaziyeti geniş mikyasta ay
dınlatmış ve bazı mes'ele
leri basitleştirmişlerdir. Av
rupa şimdi şu ışıklar karşı

sında bulunuyor. 
Ya memleketler için Hit

ler Almanyasınını taarruz 
maksatlarını takibe cesaret 
bile edemiyeceii hakiki bir 
emniyet tesisi için sarfı gay
ret etmek yahut dünyayı 
şimdiki · keşmekeş içinde 
bırakmak, harb tehlikeleri 
vaziyetini uzatmak ve oid
detlendirmek ve Hitlerizme 
hiç bir mania mevcud ol
maksızın sergüzeşt hazırlık
larına ikmal imkinını ver
mek. 

Bu iki 
tarzı hal 

oıktan başka bir 
yoktur. 

huududunda fazla asker bu- velki oyunların nazarı itiba· 
lundurulacağını söylemiştir. ra alınarak mütalea yürü· 

Mayısta 
tülmesi doiru olamaz. 

Bugün birinci sınıf addetti
iimiz takımlarımız her maçta 

Ankara ile göriişeceğiz ayni muvaffakiyeti göster· 
lıtanbul - lzmir-Aokara 

telefon muhaberesi Mayıı 
i pti~asında başlıyacaktır. 
~.;:_------------~--

Bay Cemil 
Mflşavir mi oluyor? 

mekten çok uzak bulunuyor
lar. Bu takımların oyunlarında 
istikrar ve hergün deiişen 
kadrolarından tam bir anlaş
ma aranamaz. Binaenaleyh 
Altayın Altınorduyu yendik
ten sonra Göztepeyi büyük 

Is tan bul - Üniversite rek- bir farkla y ~neceği hakkın· 
törü Bay Cemilin hariciye daki şayialar da bittabi ye
vekAleti müşavirliiine tayini rinde olmayan tahminlerdir. 
söylenmektedir. Futbolda evTelden tahmin 

~~---------------------At yarışları 
İstanbul - Nis'de yapıla

cak yarışlara iştirak etmek 
üzere, binicil~rimir: bir kaç 
güne kadar hareket ede
ceklerdir. 

~---~---------~~-Çarpışma 
Hir otobüs atlı tram· 

vaya çarptı 
Dün gece saat 21 radde

lerinde Alaancak'tan Konak 
iskelesine doğru gelen 482 
numaralı otobüs, Dolma' dan 
Alsctncağa giden 20 numa
ralı atlı tramvaya ç~rpmış
tır. Tramvayı çeken hayvan, 
otobüsün hızla üzerine gel
diğini görünce hat üzerin
den fırlamış ve bu suretle 
ezilmekten kurtulmuştur. 

Çarpışma neticesinde oto
büsün camları kırılmış ve 

şoförün yanında oturan 

müşterilerden birı yaralandı· 

ğından ha~tabaneye kaldırıl

mıştır. Zabıtaca tahkikat 
ya ptlmaktadır. ---------------B urnovalılar 
Haklı bir dilekte 

bulunuyorlar 
Burnovada, Büyük cauıi ma

hallesindeki camiin arkasın
da dıvarları yıkılmış metruk 
bir mezarlık vardır. Burno
valılar, buranın ya bir park 
yapılmasını ve yahut ta di
ğer bir suretle bu çirkin gö
rünüşün ortadan kaldmlma· 
sım dileyorlar. Burnova be
lediyesinin bu haklı dileği 

nazarıdikkate alacaaıoı uma· 
rız • 

yürütmek kehaneti çok za-
man aleyhte neticeler verdiği 
için biz maçın şu veya bu 
takım lehinde neticelenece
iinden bahsedemiyeceğiz. 
Ancak birkaç hafta evvel 
Altınorduya karşı iyi bir O· 

yundan sonra galip gelen 
Göztepenin iyi bir tertipte 
çıkarıldığı ve zaman zaman 
oynadığı iyi oyunlarını tut
turduğu takdirde maçın çok 
heyecanlı geçeceğini şimdi
den söyliyebiliriz. 

Futbolda şansın büyük 
tesirlerini bildiğimiz için bu 
maçın kat'i neticesini ancak 
90 dakikalık oyundan sonra 
anlıyacak ve galib takımın 
şampiyonluia doiru bir 
achm daha fazla yaklaşmış 

ve vaziyeti korumu~ olmasın

dan dolayı kendisi takdir ve 
tebrik edeceğiz. Göztepe ve 
Altay takımlarının oyun 
tarzları biribirlerine çok ya· 
km olduğundan bu iki takım 
arasındaki maç spor seven
ler arasmda alaka ile bek
lenmektedir. Takımla11n va
ziyeti hakkındaki yazımızı 

başka bir güne bırakarak 
her iki takıma şimdiden mu
vaffakıyetler dileriz. 

Dün akşam toplanan futbol 
heyeti cuma maçları için 
proiramı ve hakemleri ıu 
suretle tesbit etmiştir: 
Saat 10 da Şarkspor-K.S.K. 
hakem bay Fehi (Altay) 
Saat 12 de Buca-Türkspor 
hakem bay Mustafa (A.ordu) 
Saat 14 te Altay·Göztepe 
hakem bay Esat (K.S.K) 
S~t 16 da Altınordu-lzmir 

spor hakem bay Fehmi (Altay) 
B. takımları Halk ıahaeında 

Ba~tarafı 1 
lunduğu için idadi 
idi. Nihayet geç rtlt 
kemenin kararı çı ri' 
rarda; asi zabitle 
hakkında idaoı ce 
dağı anlaşılınca dl,Ja 
lonunu dolduran . 
yecanla bekliyen • ' 
)eri, mahkeme bef 
detle alkışlamış!~ 

Umumi efklr," 
binesinin siya1a11::, 
debbirane buloı• 
n.anistanı kurt•1~.;ı-; yolun, bu yol o . 
atini beslemekte~'' 

İstanbul, ı ( r 
Fevkalade divanıb• 
diği kararlardaDlt 
olan asi Elen oı~ ;1,1 
tinaya dönecek e 
mektedirler . 

Itnlyn gazetele 
korkt1811 

Buştarafı 2 irıc• 

temin için, birletdl 
buriyetinde kal• 
Genel savaf bıJ 
göstermiştir. 1 

Genel savaşt•11 

giltere ile Fraob~ıf ' 
Afrika'da oıüt 1 fi 
çıkmıştı. logiJtek~' fi 
arasında da t•' te~ 
şarkta mühim . ll':J 
vardı.. Aradaki YJ 

,, 111e•• 
mazhklara rag oil J 
ya'nın kara ve dt ıı,ıl'J 
tinin tefevvukıJ ~ 

e~dişe duyan bıJ1ıet 
muşterek lhare l'ı 

menfaatlarına 11~1 :J 
muşlardı. Bugilll. " 
devlet Almanya 

,., ... 
ması karşısında, ,dtJ' 
larını unutmuşl•1~ ortada bir teb 
Bununla berabe~~ 
kenin izaleıi 1 ~ 
vakit vardır. ti 

lzmir ikinci jc 

luğundan: ~ 
Bir borçtan d1.,,~, ve paraya çe\'ri·r~ 

rer milıtamel ~ı ~ 
Iik ve elli beyl11.,, 

mot6rlil Şevrole 35 ~ 
yon 3 Nisan 9 i~~r 
ıaat on ikiden ı"~ 
rinci Kordond•. ,,, 
Şevrole acente•• ;.. 9ı 
rinci açık artt•':.~~ 
cak kıymeti pııJ Jdl~ 
yüzde 75 ini bıJ lı 
dirde ikinci ·~,s 
sının 6 Niıao ·Jıi 
gene saat on 1 

halde yapıJac•i' 


