
Fran a dış bakanı Bay La
val, Paris bnynk elçimiz Bay 
Suad'ı kabul ederek kendisi 
ile uzun bir mDlakatta bu
lunmuştur. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

1,eksas' ta feci bir cicayet 
·olmuş; Teksas ynksek mah
kemesi hakimi ile karısı, 
oğulları Hovard tarafından 
tabanca ile öldiirülmnşınr. 
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lUakdonaJd bir makalesinde ne diyor 

Almanya, son hareketile ba
rış yolunu tıkamıştır 

Orta mektepler jimnastik 
şenliği .;ok zevkli oldu 

Muahedeleri ihlal eden Almanyaya; Uluslar derneği 
konseyinin çiçek demetleri vermesi beklenemezdi 

A. mulıteliti lzmirgenc muhtelitini 6-1 yendi. Bisik
let yarışları yapıldı. B. takınılarının tikleri .. 

larına karşı hiçbir fena ni· 
1 yet beslemediğini söylemekte

dir. Kendisinin komşuların· 
dan kabul edemiyeceği bir 
şekildeki ıifabi teminatın 
onlar tarafından kabulünü 
istemektedir. Almanya kor
kuları ve şüpheleri uyandır
madan evvel Avrupada bü

Dilo, orta mektepler taleyük bir emniyet vardı. Ber-
lin hükumetinin istedikleri besininAlsancak stadyumun· 

, müfritanedir. Almanya ara· da yaptığı 8 inci sene jim· 
dığı şerefi ve sempatiyi ka· nastik şenliği, çok gilıel ve 
zanamamııtır. Bütün Avrupa zevkli geçti. Sekiz mektep·. 
devletlerinin şüphelerini u- ten yüzlerce genç bayrama 
yandarmıştır." iştirak ediyordu. 

Makdonald; makalesini şu Tribünler ve localar da· 

endişe içinde birbirlerine so· bay Kenan'ın idareainde ev
ruyorlardı. veli erkekler sonrada Kız 

- " Acaba bu ıene de Lisesi muallimi bayan Me
yağmur yağacak mı? Gene diha'nın idaresinde kızlar 
ıslanacakmıyıı? .. " lsveç usulil ile beden hare-

iki sene list • ilste ıslanan- ketleri yaptılar. Yilzlerce 
Jar, bu sefer ihtiyatlı hare· genç yek vllcud olarak ha
kct etmişler, kiminin elinde reket ediyordu. 

Bay llitler, Alman rit~alile bir arada sözlerle bitirmektedir : vetlilerle dolmuıtu. Vali Ge· 
pardilsü, kiminde de şemsiye Beden hareketleri ıaat 
var. Fakat bunları kullan- 11,45 te bitti ve talebe tri· 
ma1ia bile lüzum kalmadı ; btln ônlndea bir rumi ke· 
çilnkil bayram, tatlı bir se- çit daha yapmak auretile balkı 

Lowa 26 (A.A)-Plakdo- mııhr ve bu yolun ıonunda .. Alman bilktlmeti, Streza neral de sabada hazır bulu· 
nald;lmilli İKİ farkaıının yan ıimdİ delıfet hüküm ıürü· kararlarının tatbik aahaıına nuyordu. 
resmi gazetesiJroıan ( Neva yor. Almanya ıiliblanmakla geçirilmesinde ısrar etmiye- Sabahleyin bava biraz bu-
Lettr ) de Almanya, ıalh ve birçok Avrupa devletlerini · Devamı 4 neli sahife<le- İanık--oldujÜndan, herkes 
Streza serlevhası altında neş- hakimiyeti altına almııtır. _ _...._ 

rinik içinde oldu . selimbyarak daiıldı. Otlak& 
ıenlik her aeneden çok daŞenlije; ıaat 10,30 da İs· 

rettiği:makale de diyor ki: Almanya kendisine emniyd ilkbahar at yarışları 
"Almanya ıulh yolunu tıka- edilmesini istemekte, komıu- H • k tiklil marşı ile baılandı. ha zevkli ve hoı oldu. 

Bundan sonra izciler ve at· Bisıklct yarışı: 

Fransa Hindi çinisi tehlikede andıkap OSUSU· 

Asya'da komünist- nu Sada kaybetti 

Jetler bir geçid resmi yap· Dün; biıiklet bey'etiain 
talar. Reımi geçitte bilbasaa teşvik mahiyetinde yaptıj'ı 
Kız muallim mektebinin te· ikinci bisiklet yarııı aabadaa 
niıcileri nazarıdikkati celbe- başhyarak Manisa yolunun 
diyordu. Geçid resmini müte· yirminci kilometresine kadar 
akip bayrak merasimi ya· gidib gelmek üzere 40 kilo· 

lik baş g~sterdi Bava müsaid olmadığı halde dün .bi? 

Y 'd k. =-1 · -.·ı· A ·k lerce seyirci koşu alanına gelmıştı 

pıldı . metre yapıldı. Y arııa 10 bi-
Saat onbirde San'atlar 1 siklet girdi. Neticede 1,22 

mektebi jimnastik hocası - Devamı 2 ncı sahifede • 

------------~--.-----------'-----
unnanfu a ı ngı ız ve merı a-

lılara şehri terketmeleri bildirildi 
1 meleri rica edilmiıtir. Ayni Yunnanfu 26 (A.A) - n· 

zamanda şehirdeki Ameri
ıiliz kadın ve çocuklarının kanlardan şehri tabliyeye 
hemen Yunnanfuyu terk et- hazırlanmaları da rica olun

Markoni'nin 
muştur. Şimendifer idaresi 
memurları, Yunnanfu, istas
yonunda harekete amade 

Doğum yıl dönOmD hususi bir tren hazır bu,un 

Büyük kU,if Markoni 
Roma. 26 (A.A) - Mar· 

koni'nin doğumunun yıl da
DlhnO mOnaıebetile araıulu
aal deniı radyo komitesi 
26 Niunda meraıim yapıl
mııına karar Yermiftir. 
Biy&k klfifia dotam 1Gal1 

durmaktadırlar. 
Kızıl kıtaatın Yunnan ta

burlarının Kvveiıcbevv mın· 
takasındaki komünistlere karşı 
yapılan harekete iştirak etmek 

üzere oraya sevkedilmiş ol
maları dolayısile sür'atle iler
lemekte oldukları rivayet 
edilmektedir. Komilniıtlerin 
ileri hareketleri devam ey· 
Jediği takdirde Fransa Hindi 
Çinisi tehlikeye maruz kala
caktır. 

Berlin 26 (A.A) - Nankin 
Hariciye Nazırı; Zet Sua vi
layetinde Komilnist kuvvet· 
lerinin muzafferiyeti hakkın· 
da bazı ecnebi ajanslarının 
verdikleri haberleri kat'iyetle 
tekzip etmektedir . 

parlak bir tekilde kutlula· 
nacaktır. 

rr et kik ediyorlar 

Loid Corcun prog· 
ramı mühim imiş 

--·-· Derin tetkikak yapmak üzere 25 ki
şilik bir bey'et teşkil edildi 

lstanbul 26 ( Hususi ) -

Kızılçullu koşu alam Londradan bildiriliyor: 
Dördüncü hafta at yarıı- kes, bir kaç zamandanberi İngiliz kabinesi, eski baş· 

ları dün yapıldı. Havanın daima birincilik alan Sada· bapn Loid Corc'un bilkü
müsaid olmamaaına rajmen nın bu yarışı kazanacağını mete verdiği proğramı tetki· 
Kızılçulu koşu alanında bin· tahmin ediyordu. Fakat koşu ke baılamıı ve ıon toplan
lerce seyirci vardı. başlayınca; netice büsbütün tıda, program etrafında da-

Saat 14te ilk yarışabaılan- baıka oldu. Sada'nın binicisi ha derin tetkikat yapmak 
dı. Altı beygirin iıtirik ey· koıarken kırbacını düıürdü üzere 25 kitilik bir heyet 
lediği bu koşuda bay Ke- ve birincilik de böylelikle ayırmıştır. bu heyette, bizzat 
malin Yükıeli birinci, bay Sada'dan gitti. Handikap Makdonald, Baldvin, Oıten 
Fahrinin Alemdarı ikinci, koşusunda Hakan birinci Çemberlayın, Simon, Domin· 
bay Rüıtemin Aybanı üçün- Alderviı ikinci, Alceylin yonlar nazırı TomH ve ln
cü geldi. Birinci gelen 505 üçllncli geldi. Bu koşunun 
1• 'k · ı k • f · 2600M 'k · · .nilterenin en büylik adam· ıra ı ramıye i e oşuya gı- mesa eaı . ı ramıyesı • 
ren beygirlerin duhuliye üc· 255 lira idi. ları bulunmaktadır. 
retini alacaktır. Üçftncil koıu çok heye· Loid Corc'un programına 

ikinci koıu handikap ko- canlı oldu. 6 hayvanın ıir- ı lnıilter.e hllkOmeti bllyOk bir 
ıuıu idi. Bu 1'oıuya d6rt ı diti bu yanıta Grandeıza ehemmıyet atfeylemekte· 
kayvan ııtirak eyledi. Her· - Devamı 2 inci Mlıifede - dir. Loitl Corç 



Sabile 2 

Jimnastik Şenliği 
Baştarafı 1 inci sahifede • yumu bırakmıştı. • Futbol 

ile Kazım birinci geldi, ikinci maçları için gelen seyirciler 
Süleyman, üçüncü Cevdet'tir. saat on üçtt:n sonra sahaya 
Bu gençler lzmirspor kulü- girmeğe başladılar. Saat ı3 
bilne mensupturlar. Yarışın de ilk oyun Karşıyaka-Bu-

birinci rakiplerinden (Ri ri) ca B. takımları arasında ya· 
Jiıtiii patladığı için dör- pıldı . Karşıyakablar bu ma
düncü gelebilmiştir. Bir iki çı 4-3 kazandılar. Saat ı5te 

hafta 
Altay - Altınordu B. takım

sonra resmi bisiklet 
ları karşılaştdar. Oyun ilki-

yarıılar1na başlanacaktır · ne nazaran daha heyecanlı 
Gençlerin bu spora göster- geçti ve her iki takım birer 
diği alaka takdire değer golle berabere kaldılar. 
ıekildedir. Gelecek yarışla- Halk sahasında Türkspor-
rın daha heyecanlı olacağı Şarkspor takımlarından Türk 
Umid edilmektedir. spor hükmen galib sayıldı. 

lzmirspor birinci takımdan 
Lik ve muhtelit maçları: 

Dün öğleden sonra Al-
sancak sahasında B. takım
ları likleri ile A ve genç 
muhteJitlerin ikinci hazırlık 
maçı yapıldı. 

Jimnastik bayramının bit
mesinden ıonra halk stad· 

Bay Bek 
Lehistan 'ın Roma se· 

firile glSrQştQ 
Venedik, 26 (A.A) - Le

biatan dıı iıleri bakanı Bay 
Bek, Venedik'ten hareke
tinden evvel Lehistan'ın 
Roma sefirile uzun uzadıya 
görOımüıtür. 

4 oyuncu alarak gayri niza
mi bir surette Göztepe B. 
takımına karşı çıkarak 6-0 
kazanmıştır. Bu maçta lz
mirspor lisanssız Bocaya çı
kan K. S. K. ta mağlub sa
yılacaktır. 

A. ve genç muhtelit maçı 
saat 17 de hakem bay Mus
tafanın idaresinde başlamış· 
tı. Bugün muhtelitin sağ ha
fında Adil de yer almak su
retile muhtelit tam kadrosile 
sahada yer almıştı. Fakat 
açıkların A.muhtelitinde yer 
alacak kuvvette oyuncular 
olmadıkları bu maçta da gö
ze çarpıyordu. Bu maçta A. 
takımı ancak 35 inci daki
kada Fuadın ayağı ile ilk 
golü yapabildi. 

(UluaalBirlik) 

Rişar Tavber 
- Sinema yıldızı ile~ 
- -~İıişanlandl _ _ _ 

Londra 26 (A,A) - Rişar 
Tavberle, sinema artistlerin
den 22 yaşında Piyana Na-

l~LAHATTi . . " 
·~ EY YU.8,.~ 

piyenin niıanladıkları bildi· ~ ; 

riliyor. \ ' 27 Nisan - ı935 .. Ya.son: 
Bay Bodri · Tefrika No. 40 , 

Bulgar ulusal bankası Salaheddini Eyyubi Şaver'i yolaa yakaladı ve: Seıı b 
modorn oldu fil, hem de başı ezilmeğe layık bir sefil sin diye bıa 

Sofya, 26 (A.A) - Maliye k 
bakanlığına tayin edilen Bay Diye mırıldandı. İtidalini Fakat gülmesi, dudakla- rum. Merd isen çe~ 

toplamagv a çalı•ıyordu. Her rında bir acı sırıtma halinde hesablaşahm. Yo. k,,. 
Rioskof'ın yerine ulusal -.: ~ 
banka müdürlüğüne müdür defasında buna muvaffak kaldı. Çünkü S~ahad~i~ Şav~rin dizle~"''' 1' 
muavini Bay Bodri getiril- olduğu halde şimdi, kendi- atından sıçramış, ançerını maz o muştu. • 
mi•tir. . . 1 ' d çekmiş ve üstüne yürü- yere yıiıldı: . .• L1 

y sını top ıya?1ıyor u. yordu.. _ Af mı? .. SeJJJ,..,. 1 
Macaristan Salahabddın, on a~ı~ yak- - Sen... Sen... Sen bir ni kim affederki?. ~ .... f 

Tekrar silahlanmak la_şınca, . aşı~ı çevırı ona sefilsin Şaver!. Tanrının tam za111•ll...,... _ 
gulmeyk ıstSedl:h dd. 

1 
Cevab vermek, onu teskin tiştirdiği bir .,,asıtadt'fl 

isti yecek mi? 
Roma, 26 (A.A) - Tuna 

konferansı münasebetile; Al
manya 'nın ileri sürdüğü 
mes' elelerden başkaca diğer 
bir takım mes' eleler daha 
tetkik olunmaktadır. 

Macaristan, MarsiJya sui
kasdı dolayısile Yugoslavya· 
nın yaptığı şikayet üzerine 
ortaya çıkan ihtilafın Mayısta 
Cenevrede halledilmesini is· 
temektedir. Bu mes' elenin 
Raportörlilğünü üzerine al
mış olan bay Eden'in hasta· 
hğı bu hususta müşküJit 
çıkarmaktadır . 

- a 8 a a ın.. t k · t d' d d'I' k b' d - ·ıı·- ;J e me ıs e ı, yapama ı , ı ı a ırşey egı -· ,._ 
dolaştı. seni, olsa olsa, yaff~ . Bay Laval 

Paris bftyllk elçimizi 
Kabul etti 

Paris 26 (A.A) - Dııarı 
işleri bakanı bay Laval; Tür· 
kiye elçisi bay Suad'ı bugün 
kabul ederek kendisi ile 
uzun bir mülakatta bulun· 
muıtur. 

lbrahim 
idam edildi 

- Görüyor musun, sana bilir. Amcam • 
sefil diyorum da susuyorsun.. Fakat dedim ya; .ı4 
Çünkil artık inkar edemiye· Sen affa JAyık illi. 
cek bir vaziyettesin.. Çünkü •en, bugl111 

Ancak bu sözleri duyduk- yarın, gene borthf~ 
tan sonra ağzının dikişi sö- Sen ancak kara 
külür gibi oldu: girdiğin gün ortalık 

- Fakat ya SalAhaddin!.. cektir. Kalk! Kalk 
- Fakatı, makatı yok.. Bin atına ve öo0111' 

Sen bir köpeksin. Batı ezil- Şaver davrandı fi 

meğe layık bir köpek.. heddinin ateı ••~ 
Ve Saliheddin bunu söy- ları karıısında at•ol 

ler söylemez, Şaverin yaka- - Artık mabf 
sına yapışıp onu var kuvve- bir şey, hiç bir ki; 
tile sarstı, silkti. Şaver, kCSk· kurtaramaz! 

ilkbahar Devrenin son dakikasında Macaristanın keza tekrar 

Karahisar 26 ( A.A ) 
Karahisarın bül bül mahal .. 
lesinden Mehmet oğlu ibra· 
him hakkındaki ölüm cezası 

süz, dibi çürilmüş bir ağaç Diye mırıldaod•:~ 
gibi sallandı.. Şaver ata biolll•:ı,: 

At yarışları Vahap ikinci golü de yapa- silahlanma hususunda temi
rak devreyi A muhteliti 2-0 nat istemek fikrinde olduğu 
bitirdi. ikinci kısımda B ta- da söylenmektedir. Fakat 
kımın yaptığı bir tek gole bu mes'eleye ancak Roma 

heddin sert bir ıc--
saat üçte çarşı meydanında - Onu öldürmeğe gidi- d d' • 

- Yürü! - e 1 

asılmak suretiJe infaz edil- yordun değil mi? Fakat bak; çıkarma.. Kaçm•J• -Ba,ıarafı birinci &ahif ede
birinci; Markiz ikinci; Bekir 

UçiincO geldi. 
miştir. Allah izin vermedi. Allah, büs edersen bilkl 

senin bu cinayeti işlemekli- kurtulamazsıu. SC:,... 
Güzel lzmir koıusu olan 

bu yarıf1n ikramiyesi 1148 
lira idi. Birinci bin, ikinci 
100, iiçüncü 48 lira kazandı. 

mukabil iiçü Fuadın biri de konferansından sonra temas nın işi, Streza konferansında 
Saidin ayağından olmak üzere olunabilir. zaruri görülen iptidai emni
daha dört gol yapan A muh- __ ç_u_-n_k_n_R_o_m_a __ ko_n_f_e_ra_n_s_ı-__ y_e_t_u_s_u_ıu_n_ü_t_e_s_is_e_t_m_e_k_te_d_iııııiir ... 

Dört ve daha yukarı yaş
taki yerli yarım kan lngiJiz 
at ve kısraklara mahsus olan 

teJiti oyunu 6-ı kazandı . Türkiye Ziraat 
Halkevi tikleri : 

bankası lzmir 
Halk sahasında Burnova şubesinden: 

Parksporu 5-0 yendi. De-

dördüncO koıuda Yıldırım 
birinci, Ceylan ikinci, Süha 

3c6 geldi. Bu yarııa 6hayvan 
girdi. Mesafesi 2400, ikrami· 
yesi 545 lira idi. 

Son koıu tay deneme ko
ıuıu idi. Bu yarışa dört 
hayvan iıtirik etmiş ise de, 
Bebruk ilk defa olarak koş
tuğu için ancak yarı yola 

kadar gelebHdi. Bu koşuda 

birinci Oktay, ikinci Kader, 
üçüncü de Dilber geldi. Bi

rinci, 245 lira ikramiye 
alacaktır. Dün yarış ve is-
lih encOmenin koşuları sona 
ermiştir. Haftaya ilkbahar 
at yarışlarının sonuncusu o-

lan muhasebeihusuıiye ko
ıusu yapılacaktır. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'"inci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

miryolu - Eşrefpaşa maçı 

4-2 Demiryolunun galibiyeti 

ile devam ederken hakeme 
itiraz yüzünden oyun 20 da
kika evvel tatil edildi. 

Ulusal 

Birlik 
Ctlndelik aiyasal gazete 

Sahibi: Hay dar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler ıokağı 

Abone ~artları : 
700 kurut senelik 
400 .. aJb aylık 

ilan şartlan 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
hanede kararlqtırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden : 
22-4-935 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapılacağı 

2-4-935 de Anadolu 7-4-935 de Yeni Asır 12-4-935 de 
Anadolu ve 17 -4-935 de Ulusal Birlik gazetelerinde ilin e
dilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 29-4-935 tarihine temdit 
edilmiıtir. Satı, gayri mübadil bonosu veya peşin para ile 
nakden yapılır. Kıymeti muhammenesi ikibin lira veya daha 
ziyade olan emvalin ibalei kat'iyeleri istizana tabidir. Ma
lın ıatıldığ1 aeneye ait Devlet vergi ve belediye resim ve 
sair blitün masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale gllnii saat ı4,30 da 

baakuaaa mlracaatlara. 1182 

22-4-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 
15-4-935 de Yeni Asır 17-4-935 de Anadolu ı9-4-935 de 
Milli Birlik ve 21-4-935 de Halkınsesi gazetelerinde ilin 
edilen Yunanlı emvblinin ihaleleri 15-5-935 tarihine pazar
lığa bırakılmıştır. Sattı gayri mübadil bonosu veya peşin 
para ile nakten yapılar. Kıymeti muhammeneıi iki bin lira 

• 
veya daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana 
tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet vergi ve belediye 
resim vesair bütün masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin 
yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 
da Ziraat bunkasına müracaatları. 1212 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

lzmir Emrazı sariye 
haştababetinden: 

Hastanemiz için 2000 kilo şeker açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. isteklilerin Şeraiti görmek üzere her gün ve 
kat'i ihale günü olan ı2-5-935 pazar günil saat 11 de 
Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona 
müracaatları. 22-27-2-7 1149 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin vergi borcundan: ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Alsancakta Hacı Bekir sokağında kain 63 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa-

tılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalemine müracaatları . 1102 ıs 20 23 27 

lzmir Evkaf müdürlüğünden : 
Mezarlık başında Vakıf han bitişiğinde senelik 60 lira ge· 

lir tahmin edilen saatcı dükkanı ile Eırefpaşa caddesinde 
623 No. lı ve ısı lira gelirli dilkkin 30-4-935 Sala günü 
ihale kılınmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. istekli 
olanların o gün saat 15 te Evkaf müdürlüğüne mUracaat-
lan bildirilir . 1170 23 26 30 

ğine mani oldu.. da gürültüye kalk• oJ1 
Şaver kekeliyordu. çerimi kalbinde b r ti 
- Yapma Ya Saliheddin!. Şaver mırıldaoıY0 

Genç kahraman bir kah- sıra etrafına bakı~ 
kaha atı: Bir çare; bir kll 

- Bu kadar hırsı piriye resi! 1', 
tutuldun .. Fakat ölümden de Fakat gök atlı, 10,, 
korkuyorsun değil mi Alçak?. şından hiç ayrıldll 
Çünkü sen, bu yapmak is· bir: yet' 

Varacağuıuz ,,. 
tediklerini sadece kendin i- 1.1.,_, 

dar tabii görline. ~e~-:;d,_. 
çin yapmak istiyorsun.. ki 

yuyormuıun, biıı 1 

Alçakça ciyanetlerler ha
zırlıyacak, dalavereler çevi
recek, ortalığı alt-üst ede
cek, Hristiyanları el yapa
cak ve daha sonra, zevkle 
yaşayacaksın .. 

- Susuyorsun hain! Sen 
milleti için, beşeriyet için 
de bir çıbansın, bir çıyansın. 
Korkma, titreme: 

Seni ben şuracıkta öldü
rebilirim, fakat öldürmüyo-

bi ıanmalıdırlar. d lllf 
Diyordu. Şaver • .~ 

çıkarmıyordu. cjt.,,. 
Bu suretle doğr~ p , 

haneye gitmişle.rd1·~ 
piıhane, yeni idı: Çe 
Jiheddin, eblisahP1 , 
döner dönmez, allltı~ 
nenin kapılarını aÇerb'-:"J 
çok mahkumları • dl r.,: 
rakmıştı. bazılarıoıtdl~ 
hapishaneye nakle ,,.,_ 

- Arkol' 

Hu gün 

Mevsimin En Boyok Sinema MnsaıJJ~ 
Fransız akademisi azasından . PIERRE BE~O 

şaheserinden alınan 
• iJ'dl ... Senenin en zengin, en böyilk, en muhtetem f 1 

' Moskova Geceleri•' 
Anne Bella - Harry Baur • Spinelly • 

Dermoz · P. Richard Villm gibi en ) okıte~ 
artistlerinin temsil ettikleri ve ROD SA~~ 
DIMITRf VıÇ ve Çf GAN orkeetralan ile 
TıEN şarkıcılannıo iştirak eyledikleri ve bO • 
mir halkının gôreceği Musiki. Aşk. Ueyed" 
ve Hayat filimi •• 

AYRICA 

FOX Dünya Havadisleri Torkçe 

SEANS SAATLERi ,a' 
Bergin: 15 - 17 - 19-21,15 DİK.KAT: HergOll 
Perıembe: 13-15 talebe eeına ıean11 (Uca• aı.I~ 

9 Cuma: IS llbe eeınıı. Flatler 25 - 35 - 6 
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___ sa_M_ı_._J ________________________________________________ (~U_l~~ir_ll_k),__ __ ........,.-::::-::::-::::-::::~------------------------------------~ 
•Tayyare Piyangosu Fratelli Sperco Vapur Acentası 
19 uncu Tertip Bi- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Kitaplarımu 

Jetleri Satıhvor .. " UL YSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvers, 
" Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

Cilt, Hatıralarmı7.a Şık 

B ü y n klkrami ye 

25000lira 
-Mükafat-

20000 lira 
... ---------~ Olivier ve şüreka-
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Linea Ltd. 
" RUNU ,, vapuru nisan 

•onunda Londra, ve Anvers
ten gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 
londra ve Hull için yiik 
alacaktır. 

" ALGEERIAN " vapuru 
ınayıı baılangıcında Liverpool 
Svvenseadan beklenmekte
dir. 

Deutaacbe Levante Linie 
" ANGORO " vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anveraten beklenmek
tedir. 

Not: Varut tarihleri ve 
•apurlann iıimleri 6zerine 
detifikliklerden mes'uliyet 
lcabuJ edilmez. 

" HERMES " vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

" STELLA " vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 
Rotterdaın, Amsterdam ve Hamburg hmanları için yük 
alacaktır. 

" HERMES it vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yilk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

'' ERLAND " motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

" PELEŞ " vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
Marsilya, ve BarseJona hareket edecektir. 

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

" RINOS" vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyork 
için yiik alacaktır. 

Hamif: alindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafıilit için ıkinci Kordonda iT ahmil ve Tabliye 
ıirketi bina11 arkasında Fratelli Sperco acentabğına müracaa 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Bir Albom, Ve nir 

Cih işleri Yaptır· 

nıak isterseniz : 

* YENı KAVAPLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Milcellithanesine uğrayınız. 

• N. V. 

VV. ~,. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNİE 

" SAMOS" vapuru 30 ni
sanda bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" ALIMNIA it vapuru 8 
mayısta bekleniyor, Anvers 
ve Hamburgtan yük çıkara
caktır. 

"ARTA" vapuru 13 ma
yısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
•111111111111111111111111111111111111111 lfl l lll lll lll lll l lll l 11111111111111111111111111111111 il 111111• " N O R BUR G " vapuru 27 

-Izmir yün m ens uca tı~ ~:::e~:a:e:~n~:~b~r~v~~~ 
- - yük alacaktır. 

:Türk Anonim şirketi~ m:y~~~~~ı~!~;, ~-::~:r! 
- Bu mflessese, iki yQz,bin lira sermaye ile ve Anversten yük çıkara-- • = caktır. ~ö~._-_ ... __ m1!1_•1

• teşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·_ THE EXPO T STEAMSHIP "llftrenler! Mut· 
la._- (Okamentol fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait - COT PORATION 
ıu = r._. = .. EKSELSIOR ., vapuru 3 ~ = Jzmirdt.-.Halkapınardaki kumaş fabrikuını saba =: t b ki · 

0 
Nevyork Gksftrftk tekeri ,.... := = mayıs a e enıy r, 

2 ve 20 komprimelık ambalajla rda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan Ef) markasını arayınız. 

.... 
Taze temiz ııcuz 

iia~ 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

flamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

york için yOk alacaktır. Birinci Kordon, teJefon 
rini tecrflbe edi ~ - alm111tar. t'abrika bftUln teşkilAt ,.e tesisat, ve mns- - için y\ik alacaktır. 

---t § tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- !~~--------------------------~~--· ~ § rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil. = T t.:J Q K j Y E 

" EKSMINSTER" vapuru ı tarın isimleri üzerine mes'u-
19 mayısta bekleniyor, Nev- liyet kabul edilmez. 

Geliı tarihleri ve vapur- No. 2007 - 2008 

~ § mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta. -

:Q § niye ve çorap imal edilecektir. Mamulllı.n emsa· - '::l 1 R /\ T 
§ Iine fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. - L j ' /-..J.. J 

~ § Bu:mamulilt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = > ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah- = BAN ~AS 1 
=: ;ika içinde yapılmaktadır. ~ = =: Poıta kutuıu: 127 = ~ 

~ E Telgraf adresi: lzmir · ' Alsancak § / 

~ i1ııııı~ıi~ıiı~iıiıııüüiıiôiıii ıı~:ı~ı~ııiıiııı~~~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi ---"""'~ 
:Q .--Sümer Bank--ı 

Ve Pnrjen Şahapın 
en nsınn bir mfls 

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayımz. 

Kuvvetli mflshil 
istiyenlcr Şahap 

1hhat sflrgfln 

haplarım Maruf 

ecıq depolarından 
' 'e eczanelerden 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

•ı Somer Bank yerJi mallar pazaı 1 
Satılık Piyano 

Izmir şubesinde hıılursunuz 
Alman marka her şeyi lllr-~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~---· 

•uğlam kuyruklu bir pi-
Y•no•ehven fiatla satıhk
tar. -

Almak arzu edenler her 
ilin sababdan aktama ka-

d&r ULUSAL BiRLiK 
l•ıeteai idarebaneaine mii
C.at etmelidirler. 

atılık Motör 
t ı1)2 beyfir kuvvetinde (Di· 
be aıarkah az kalJandmıı ti: '!lotlr aabbktır. Taliple

ıdarelaanemize miraca-... ., 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:a RQ.şıem beyin Joıografhane.i. /:mirde en 
foıopa/ çekmekle ıiJhreı bulan bir ıan'aı OC<Jtıdır. En 
miJlkDlpeaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
ltırdan memnun kalmJ1lardır. 

Hamza Rüstem beyin, J oıograı malremeai satan nıa· 

&taası da muhurem miJlterilerini~ in~e. zevklerine glJre 
her çe,iı mallan, Joıograf makınelerını bulundurmukıa· 

dır, Bir :ıyareı her ıeyi ispata kllfıdir. 

(lzmir • Bafturak caddesi, Refik 

-DARA 
BiRiKTiQEN 

'RA'-'AT--bD~Q 



27 Nısan 93S (UluıaJ Birlik) ------

Kamutayda görilşilleoler ve verilen kararlar 

iki kjşinin daha ölüm cezasına c.;arp
tırılmaları tasdik olundu 

Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki kanun; zabitan rnthe-
Jerinin öztürkçe olarak düzeltiJmesi için müdafaa encümenine verildi 

Ankara 26 (A.A) - Ka- mazbatası okunarak ittila oio değiştirilmesine aid 
mutay, bugün ·Hasan Saka- hasıl etmiştir. kanunun ikinci müzakeresi 
nan başkanlığında toplana- Edirne'nin Abalar köyü yapılmıştır. Zabitan ve askeri 
rak; Mart, Nisan i934 ay- korucusu Nezir oğlu Aziz'in, memurların maaşah hak
larına aid raporun sunuldu- Urfa'nın Horoz köyünden kındaki kanun; zabitan rüt
ğuna dair divanı muhasebat Sair oğlu Salih'in ölüm helerinin Öztürkçe karşılık
encümeni mazbatasile Ka- cezalarına çarpırılmaları hak- larile düzeltilmek üzere milli 
mutayın 1935 Mart ayı he- kındaki mazbatalar tasvib müdafaa encümenine veriJ
sabı hakkındaki Meclis he- edilmiş ve ordu ikramiye miştir. Milis yüzbaşı Rızanın 
saplarının tetkik encümeni kanununun birinci maddesi- karısı ile oğluna maaş tah-

-------•I ............ 1 

ıisi hakkındaki liyıha kabul 
edildikten sonra şeker f ab
rikalarına bahşolunan imti
yazat muafiyetleri hakkm
daki kanunun sekizinci mad
desinin kaldırılmasına dair 
kanun okunmuş ve tasvib 
edilmiştir. Kamutay Cumar· 
tesi günü {bugün) toplana
caktır. 

istedikleri oldu Eroin kaçakçıkhğı 

Romanya talebesi Polisimizin Dede
trenleri durdurdıı ağaçtaki faaliyeti 
Hükumet, talebe kongresinin top- Şark demİı"yolu baş makinistinin e-

Janmasına mani olamadı · vhıde üç buçuk kilo Eroin bulundu 
lıtanbul 26 ( Hususi ) - rin hareketini zorla durdur· 

Bükrcş Üniversite talebesi- muştur. Hükumet, bir kar- lstanbul 26 ( Hususi ) - lonun, arsıulusal bir kaçakçı 
oin Karazovada yapmak is- Pire zabıta teşkilitının yar- şebekesinin en kuvvetli ele-

gaşalık çıkmasın diye, kon· d ·ı D d Av t Ş k 
tediğ i kongreye hükumetçe ımı e e e gaç a ar mantarından olduğu tahak-
müsaade edilmek istenilme- grenin toplanmasına izin Jİmendiferleri baş makinisti kuk etmiştir. 
mit ve bunun üzerine ta- vermiş ve talebe için Kara· Francopulonun evinde araştır- Francopulos, karısı ve er· 

lehe' Bükreş istasyonuna zovaya hususi bir tren kal- malar yapan polis memurla-
b k k·ı E · meni aşçısı tevkif edilmişler-hilcum ederek bütün trenle- dırılmıştır. nmız, üç uçu 

1
1 0 rodın 

------•aı•~•..-• • •• -.a yakalamışlardır. stanbul a dir. Polislerimiz, mevkufları 

Nazı. r p ı yapılan tetkikatta, Fraocopu- İstanbula getireceklerdir. anga os . • .. ····· ... 
200jbindolar aşır-Yunanistamn şim Cınayet Atatürk 

dı ve kaçtı diki durumunu Teksas hakimi ve ka· Kadınlar kongresi mu· 
Istanbul 26 [ Hususi ] - t hl• k ı · Ö il rısı oğulları taratın· rahhasJarını kabul 

Kuba'nm Havana kasaba- e I e I g r yor dan öldilrilldil ettiler 
smda Eftimiyos adındaki lstanbul 26 ( Hususi ) -
zengini kaldırarak 70 bin Atinadan haber veriliyor : 
dolarını gasbettikten sonra Eski diktatör general Pan-
oou serbest bırakan şahsın, galos da yeni saylav seçimine 
eski nazırlardan (Kiteras) fırkasile beraber ve miistakil 
olduğu ve Eftimiyos'tan 70 olarak iştirak etmeğe karar 
bin doları aldığı gün, idare vermiştir . 
ettiği nezaretin kasasından Pangalos, gazetecilere şu 
da 200 bin dolar alıb kaç- beyanattaj bulunmuştur : 
tıiı Vaşington'dan haber " - Acun, karabulutlar 
veriliyor. içinde bulunuyor. Yazık ki -------Selanik'te 
Bir idam mahkQmu 

yakalandı 
Is tan bul 26 ( Huıuıi ) 

Kavala har b divanınca gıya
ben ölüm cezasına mahkum 
olan Yani adındaki asi, 
Selinik'te yakalanmııtır. İdam 
mahkumu, Zahariyadiı adında 

bir jandarma çavuıunun 

evinde saklanıyordu. 
Yani, yeniden muhakeme 

edilecektir. 

~~~---·-----~----Zehirli gazlar 
Fabrikaları durmaduo 

çalışıyorlar 
lstanbul 26 [ Hususi J -

Boğucu ve zehirli gazlar ya
pan ( Kariyen Endusterj) Al· 
man fabrikası, bu yıl içinde 
565 milyon Mark kir etmiı
tir. Bu faaliyet, boiucu i•z
lar fabrikalarının durmadan 
salııtıklarını i~•teriyor. 

böyle bir zamanda Yunar is
tan, iç kavgalarla uğraşmak
ta ve millet birbirinin boğa
zına sarılmıı bulunmaktadır. 
Bu hal, kılıncımızla kazan-

dıklarımızı elimizden kaçıra

bilir. işte bu noktainazardan
dır ki yurda karşı olan bor· 
cumu ödemiş olmak için 
saylav seçimine iıtirak et
meğe karar verıbit bulunu· 
yorum . " ··------Y ahurli cemaatı 
Filistin için muha· 

• 
cır arıyor 

lstanbul, 26 ( Hususi ) 

Acun Yahudi cemaab940 yılana 
kadarFilistin'e 1 milyon Ya
hudinin yerleştirilmiş bulun
masını karar altına almış ve 
her taraftan muhacir ara
mağa başlamıştır. Filistin'de 
yerleşecek olan Yahudi'lerin 
ekseriyetle rençber kimıeler
den olmaaı tercih ediliyor. 

Teksas Austine 26 (A.A) 
- Dün akşam tenha yol 
üzerinde):müthiş bir cinayet 
olmuştur. Teksas yilksek 
mahkemesi reisi bay Pires· 
son ve karısı; Hovard Adlı 
22 yaşındaki oğulları tara
fından tabanca ile öldürül· 

müıtür. Katil, ana ve baba· 
sından ,intikam:;'•almak iste
diiini söylemiştir. 

Eski muharipler 
· Paris'e döodnler 
Paris 26 (A.A) - Bir müd

dettenberi ltalyadı seyahat 
etmekte olan Fransız muha
ripleri buraya gelmişler ve 
eski silah arkadaıları tara-

fından karıılaomışlardır. Fran· 
sız muharipleri ltalyan bü-
kümeti ve halkının kendile· 
rine göstermiş oldukları ha
raretli kabulden dolayı mem· 
nuoiyetlerini arkadaılarına 

söylemişlerdir . 
Roma 26 ( A.A) - Fran· 

sız eski muhariplerioin ltal· 
yada gördükleri hararetli 
kabulden bahseden Fransız 
matbuatı, muhtemel ini ha
diselere karşı emin bir te
:ninat teşkil eden Fransız -
ltalyan kardeşlik mefkuresini 
zikretmektedirler. İngiliz ga· 
zeteleri de, İn2iliz - Fransız
itillfının mtıe11ir olacatını 
temin etmektedirler . 

Ankara 26 ( Husu~i ) -
Evvelki gün dağılmış olan 
arsıulusal kadınlar kongresi 
murahhasları bu sabah saat 
8,45 de şehrimize geldiler. 

Murahhaslar durakta kadm 
ıaylavlarımızla belediye mec
lisi kadın üyeleri tarafından 
karşılandılar. 

Öğleden evvel şehrimiz
deki enstitfilerle mektepleri 
gezdiler. Öğleyin, dıı bakan 
vekili bay Şükrü Kaya ta· 
rafından marmara köşkiinde 

şereflerine verilen ziyafette 
hazır bulundular. 

Murahhaslar, öğleden sonra 
Reisicümbur Kamil Atatürk 
tarafından kabul edilmiıler 
ve akşam trenile ıehrimizden 
ayrılmışlardır. --Maraş'ta 

Çocuk bayramı 
ıaeş'eli geçti 

Maraş 26 (A.A) - Hila
liahmerle çocukları esirke
me kurumu ilk mektepler· 
deki 150 öksüz çocuğa el
bise ayak kabı ve çorab 
yaptırmıştır. Yeni elbisele • 
rini giyen çacuklar, bayra
mın ilk günü belediye önüne 
relen ilk mektep tabeıine 
belediye tarafından yerli 
biıkilvi, Halkevinde de ıe· 
kerlemeler daiıtılmııtır. 

Makdonald 
Ne diyor? 

- Baştarafi birinci sahifede 
ceğini bildirmek suretile sulh 
perverane niyetlerini isbat 
etmeğe hazır mıdır ? " 
Alman zabitleri Londra· 
ya gidecek: 

Paris, 26 (A.A) - Jurnal 
gazetesi, lngiltere'nin staj 
yapmak için Almaoya'ya za
bitler göndermek ve ayni 
şekilde Alman zabitlerini 
kendi ordusuna kabul etmek 
hususundaki kararı tahlil 
ederek diyor ki: 

"Bu kararın esaslı fikri; 
Alman ve logiliz erkanı har
biyeleri arasıoda 1914 ten 
evvelki münasebetlerin yeni
den tesisidir. Almanya'nın 
mağlubiyetinin bütün hatı
ralarını silmek hususundaki 
arzusuna bundan daha bariz 
bir şekilde~ riştirak etmek 
mümkün değildir. 
Deniz konferaasına 
hazırlık: 

Londra 26 (A.A) - Dey
li Meyi gazetesinin:~yazdı
ğına göre, Alman hilküme
tinin mümessilleri müstakbel 
deniz kuvvetleri hakkında 
müzakerede bulunmak üzere 
Mayıı:ayının başlangıcında 
Londraya geleceklerdir. Bet 
deniz devletinin aktedeceği 
kooferantan sonra, Alman· 
yanın da davet edileceii ge· 
niş bir konferansın ictimaı 
mümkün olacağı ümid edil- 23 
diğinden, Alman hükiimeti 
ıimdiden iptidai mtlzakere
lerde bulunmak üzere Lon
draya bir murahhas heyet 
röndermeğe davet edilmiş· 
tir. Esasen bu tarzda iki ta
raflı müzakereler lngiltere· 
Amerika-Japonya-Fransa ve 
İtalya arasında cereyan et
miıti. 

Kurjer'in makalesi: 
V arşova 26 (A,A)- (Kur· 

jer Porannay) iazetesi ulus
lar kurumu kooıeyioin ka
rarına karşı Almanya'daki 
ıiddetli tehevvürü hayretle 
karıılıyarak diyor ki: 

.. Konseyin kabul ettiği 
karar; Almanya'nın birden-
bire içine alınması değil yemez." 

lzmir muhasehei h.._u_s_us-=-iye 

dorlOğOnden; 
Bedeli 
sabıka 
Lira 
150 Y emiı çarşısı 42 no. lı mataza 
150 ,, " 44 " " 
160 " " 46 " " 
150 " " 50 " " 
150 " ,, 52 " " 
150 " " 54 " " 
40 Hiıar arkaıı 9 " dtıkkln 

175 2 inci belediye 19 " mataıa 
415 1 " " 16 • " 
751 2 " " 20 .. " 
225 2 " " 21 " ,, 
220 2 " " 29 " ,, 
250 1 " " 29 " " 

40 Acem hanı arkası 31-33 no. lı dilkkA11 

175 Mezarlıkbaıı 2,4,6 ,, ,, 
270 Keçecilerde 85,87 ,, ,, 
95 D 95 11 tf 

35 Tilkilik sebil yanında 3 ,, ,, 

90 ,, " üstünde S " oda Is~ 
650 ,, ,, 6,8 " kabf~ 

ldarei huıaıiyei viliyete ait yukanda yer ... 
rat 1,6,935 ten 31,5,938 tarihine kadar Oç 1 

icara verilmek üzere 23,4,935 tarihinden iti ,el• 
milddetle milzayedeye çıkarılmıştır. MOd1 
görmek istiyenler her iiln mubasebei buıu1İ1; 
ve pey ıUrmek istiyenleria ihale rünil ol .. 
illnil aaat 9 dan onbire kadar depozito -k 
raber villyet encllmeaiae mlracaatlara. 


