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Dllb akşam limanımıza ge· 
en Yugoslavya mektep ne-
~·· c ısı, hu akşam Patrasa gi· • • · decektir. 'falehe, bu sahalı 
ş~hri gezmişlerdir. 

.. 

kez bankasının serbf!stçe 
emrine amade olacaklar. 

4 - lngiltere hükümeti 
incirlerimizio tabi olduğu 

uodred veight'ı 10 ıilin 6 
pensten 7 ıiline endirmekte, 
tiftiklerimiıio resimden mua-
fiyetioi ve palamut ve ka
buksuz fıadıklarımızm tabi 
oldukları yüzde 10 ad valo· 

lkj rii Mmıi3a ôgreımenleri }::mir Halkeııinde 
''lQaenıe:~enberi ıehrimizde bulunmakta olan Manisa Öğ
~llli b 1

' d6n Kız San'at Enstitüsü ile San'atlar mekte· 
~· ızı fabrikaları ııezmiıler ve Örnek köylerini dolatmıf 
a:iretaaenl b .. -.rı•aaa Diklll 11f6n öıleden aonra otobilılerle Menemen, 

' •• Kaaaba'ya fideceklerdir. . 

• ULUSAL • 

tere ile Almanya arasanda 
devam eden özel konuşma· 

ların, iyi bir safhaya girdiği 
ve iki devletin esaslı mes'e· 

leler üzerinde kat'i surette 
anlaşacağı Berlinden haber 

veriliyor. 

Yerli Mallar 

--·--P anayırctaki pııvyonların en çoğu 
satıldı. Yeni panayır mahalli .. 

Panayırdan bir gorıınuş 

22IAğustosta açılacak o· ı Bu seneki panayır için 
lan arsıulusal dokuz Eylül hazırlanan broşörler, ecnebi 
panayırına bu yıl ilgi pek vapur acentelerine tevzi 
fazladır. edilmiş, bütün sefaret ve 

Panayırdaki pavyonların konsolosluklarımızR gönde· 
en çoğu satılmıştır. Bu sene rilmiştir. 

yabancı ülkelelerden de pek Ecnebi acenteler, büyük 
çok tanınmış firmalar geniş seyyah vapurlarının, panayır 

mikyasta panayıra iıtirik açık bulunduğu müddetçe 
edeceklerinden, yeni bazı limanımıza uğramalarım te-
pavyonJar yapılması ihtiyacı mine çalışacaklardır. Bu 
baş göstereceği zannedil· suretle memleketimize mü-
mektedir. him . mikt~rda ıeyyah da 

Bu yıl panaymnda bazı gelmiı olacaktır. 

değişiklikler yapılması karar· 

laştırılmıştı. Fakat, ıeneye 
panayır mahalinio değiıtiri· 
leceği ve kültür parkında 

kurulacağı için bu deiiıik· 
liklerin yapılmasından sarfı 
nazar edilmiştir. 

Seneye KültDr parkında 
kurulacak olan panayır, da
ha esaslı ve milkemmel ola· 
caktır. Burada bir çok ha· 
vuzlar yapılacak, pavyonlar, 
tut la ve betoad•• olacaktır • 

Emiroğulları 

Ailesinin ynksek ''&· 
tan severliği 

lıtanbul 14 ( Hususi ) 
Balıkesir tecimenlerinden 
Emiroğulları Mehmed Ah· 
med ve Ali kardeşler Bal· 
yada bulunan 50 bin lira 
değerindeki mallarını Kızılay 
ve çocuk esirğeme kurumu· 
aa batıılamıtlardır. 

Balıkesir tficcarJarıoadanEmir 
oğulları ailesi, 50 bin liralık 
servetlerini Kızılay ve çocuk 
esirgeme kurumarına bağış· 
lamışlardır. 

Fiatı (100) Para 

Başladılar 

Tarihi karıştırırsak, Ingilizlerin yüz 
kızartacak hareketlerini görürüz. 

M. Mu.ssolini 

ltalyan gazeteleri son 
günlerde Fransa ve lngilte· 
re aleyhine şiddetli makale· 
ler yazmaktadırlar. 

Romada neşrolunan İl 
T evere gazetesi aşağıdaki 
makaleyi neşretmiıtir: 

İngilizlerin sabrı tükenmiş 
olsa bile ırklarına mahsus 
olan ve Hindistanlıların, Mı· 
sırlıların, Çinlilerin ve Boer· 
lerin pek ali bildikleri saf· 
fetlerinden bir şey kaybet· 
miş değildirler. 
Eğer tarih sayfaları karış-

tırılacak olursa 1807 yılı ey
lülünde Kopenhağda yaptık
ları yağmaların insanlığm 
yüzünü kızartacak derecede 
olduğu görülür. 

iğrendiren şiddet değil; 
fakat bu şiddetin insaniyet 
menafiioin her ıeye tefev· 
vuk ettiği felsefesi adile 
yapılmasıdır. Buna riyakirlık 
f elıefesi denilir. Bir büyük 
uluı şiddetli olabilir, lakin 
iki yüzlü olamaz. 

Lord Roberts'id Boer ço
cuklarını annelerinden ayır
dığı zaman Boer kadınları
nın kendi çocuklarını ihmal 
ettiklerini iddia etmesi hak· 
sızhk idi. 

lngiliz askerleri Çindeki 
Eıtati sarayını yaktıkları za· 
man "bu saray çok büyük 

ti. General Catheart bunla· 
ra elde ettikten sonra şehri 
bombardıman etmiş ve bü· 
tün filoyu yakmıştır. 

lngifizler bu rüya felsefe· 
leri ile kendilerini bir taraf
tan uluslar sosyetesinin ve 
genel barışın en büyük mü· 
dafileri gibi gösteriyorlar; 
diğer taraftan da Afrika, 
ahvalinden müteessir kah
yorJar. Afrika, f ogiJizler için 
ihtiyati bir avlanma mınta
kasıdır. 

Star gazetesi anmaktadır 
ki: ltalyaolar eğer bir saat 
zaman içinde bile arılan 

kalmak isterlerse, eşek olma: 
sınlar ! Biz ne eşek ve ne de 
yılan olmak iıtiyoruz. Bu 
zehirli siyasayı İngilizlere 
bırakıyoruz. Bizim tarihimiz, 

ıanlı ve ıerefli andlarla do· 
ludur. 

Cecil Rbode. ise cliyorki: 
Yara, baıkalann kanından 

doğar. 
Bir lngilizin dostluğu kar· 

şısındakinin hamakatından 

dolayıdır. 

Bayan Makbule Buy· 
sal, Bahkesirde 

Bahkesir 15 (A.A)- Ata
türkün hemıireleri bayan 
Makbule Baysal bugiln bu· 
raya geldi. lıbayımızın kona
ğudur. 

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

Be lı en s 
Tas Ajansına ne 

diyor 

olduğu için yakdıklarını" M. Benes 
iddia etmiılerdir. Çekoslovakya Dıt itleri 

Ceneral Catheart, Kronen· Bakanı Bay Beneı, TaıAjan· 
borg kalesini Kopenhağ Li· sına ikinci beyanatında, Ruı 
mananın ve bütün filonun Çekoslovak siyasal mtinaıe· 
teslimini istediği zaman Da- batınm çok iyi olduğunu ve 
nimarkalılara hiç bir fenalık Moskovaya yaptığı ıeyahat
olmıyacağını vadetmiıti.Bun-

1 

tan fevkalade memnun bu· 
ların lnıilterenin sadakat lunduğunu ve iki devletin, 
ve namusuna tevdi edilmiş \ gelecekte daha iyi çalııac--

bir emanet oldutuau ı6ylemit· j1aı aöylemittir. 
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il Giornale d'lta1ia ne diyor 

ltalya· ..:izdiği yolu 
takip ediyor! 

ltalya ce-

öztllrkçe: 

Her gün 
Beş kelime, yazıyoruz 

-25-
1 - Meyi, Temayül - Eğlim 

Eğginlik 

Mütemayil - Eğgin 
Örnekler: 

1 

l~L~H~TTiN 
EY YUBi.~~,, 

14 Haziran • 1935 .. Yazan: M. A 
Tefrika No. 79 

endişelerine, 

vap verecek 
silahla 
imiş! 1 · Oğlunuzun (resme 

Eğlimi olduğunu biliyo
rum. 

Salaheddin,>iki'~düşman ile çarpışmak mecburiyetiııde 
ı:::r k8Illııştı; ''Ehlisalib ve Musul.--Ataheyi ! .. 1 _..1 2 - Bu fikri kabul et-ı 

meğe onu lhiç te Eigin 
bulmadım. 

2 - Tes'id etmek - Bayra· 
mak 
Örnek: Cümuriyetin o· 
nuncu yıldönümünil ne 
kadar coşkunlukla Bay
ramışbk. 

5 - Yevmi mahsus • Bayra 
gün 
Örnek: Bayrak, ancak, 
Pazar günleri ile Bay· 
ragünlerde çekilir. 

O sırada mühim bir haber 
alındı: 

Ehli salible lzzeddia itti
fak etmişler. Salaheddini 
Eyyubi üzerine yürüyecekler. 

4 - Tezahür • Gösteri, ,Gös· 
lıalya'ya miitemadiyen asker taşıyaw' Volka11ia 11 vapuru bir seferinde terim 

Saliheddin bunu duyunca 
titremekten kendini alamadı. 
Bu takdirde sağdan Musul
lular, şimalden Halebliler, 
aşağıdan ve hatta sol taraf
tan ehlisalible karşılaşmak 
mecburiyetinde idi. Talibin 
bir aksiliği, Saliheddin de 
hastaydı .. 

Romada çıkan ve ltalyamn ı rupa devletleri bu hususta Nümayiş - Gösteriş 
yarı resmi gazetesi olan "İl büyük bir mes'uliyet yüklen· Örnekler: 

Onda bir memeli basur 

Çin çapulcuları 
Askeri treni soydular 

Çinli çapulçulardan bir 
kafile, Sinki'de bir askeri 

Giornale d' ltalia ,, gazetesi, mişlerdir. 1 • Gazeteciler salgıtı-
Mussolini'nin parlamentodaki Bununla beraber ltalya mız Almanya'da iken 
son söylevinden bahsederek dalgın değildir. Italya bu 
Habeşistan - ltalya durumu endişeler karşısında silih kendilerine kartı büyük 

1 dostluk Gösterilerinde hakkında yazdığı bir maka· i e cevabını verecektir. 
lede diyor ki : ltalya kendine çizdiği yolu bulunulmuştur. 

Mussolini, ltaly1a ile Ha- t~kip etmekte~i~. ~aklarını 2 • Bu, etkin bir hare- mıılar ve trende bulunan 
treni raylardan dışarı at· 

beşistan arasında bir anlaş- hımaye etmek ıçın lazım olan ket olmaktan fazla bir 
ma - k- 1 .. vazifesini ifa edecektir. Ar- Gösteriştir. mühimmat ve diğer askeri 

mum un o mıyacagını ve 1 1 b 1 ·kı Jevazımını gasbeylemicılerdir. 
b h t h. b' ü 't b sıu usa mat uat po emı e- 5 - Sebat - Dura ... u usus a ıç ır mı es- . • . . ç ı ı b k 
le . .. . . 1.. t d rıne hıçbır ehemmıyet ve- Örnek: Durasız adam, apu cu arın gas etti leri 
nemıyecegını, par amen o a . .. ı h d 

.öyle . t' remeyız. Bunlar buıusı men- k k h es e a arasın a en son sis-mlş lr ze asını yo yere arca-
Habeşista.nın askeri kuvveti faatlar i~i~ gerçekliği unut- mıı olur. tem Japon mitralyözleri de 

bir milyon tahmin edilmek- turmak ıstıyo~la~ . " - vardır. 
t d

. T b" b 'k h ltalya, her ıhtımale karşı NOT: Gazetemize gönde- Japon askerleri, çapulcu· 
e ır. a 11 u mı tar e· b-tü 1. d k' 't ·ı ı k' · ı d b ve u n e ın e ı vesaı ı e rilecek yazılarda bu kelime· arı ta ıp etmış erse e un· 

men hesaba giremez. Lakin kendi haklarını ve menafi- lardan hı' "bı'rı'nı' yakaJamag" a lerin Osmanlıcaları kullanıl- y 

Habeş hüküm eti üç veya ini takip ve kuvveden fiile mamasını rica ederiz. muvaffak olamamışlardır. 
dörtyüz bin askeri meydana çıkaracaktır. .• • -------------------

k " ·· h · d' B --------------- R • • h } f • papatı, Londrada yakalanmıcı çı aracagı şup esız ır. u d k aspotının a e 1 y 
muazzam kuvvet bütün süel Dör üncü mınta a tapu ve kodese tıkılmıştır. 

sicil mulıafızlıg"ından: Old B b · J bakımlardan iyi bir vaziyette uğunu söyliyen in· u papas, eyaz peynır e 
bulunmaktadır. Habeşistanın Kahramanlar sağı hazineye en korkunç hastalıkları te· 
arzu ettiği vakitte kuvvetle- ait 457-3, arkası hazineye ait giliz papazı yakalandı. davi ettiğini iddia etmekte 
rini birleştirerek birbirinden 457-2 harita numaralı arsalar, Londra - Raıpotinin ha- ve bu sayede bir çok lngiliz 
ayrı bulunan iki müstemle- solu sepetçi sokağı önü Ay- lefi olduğunu söyliyen Van- kızlarını tuzağa düşürmekte 
kemizi tehdit edecek bir ma- dın sokağı ile çevrili 24 metre semberğ adında bir lngiliz idi. 
hiyette bulunması esas va- murabbaı bir odanın müte- ~&\\lllf lflllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/&_ 
zifesini görür. iki müstemle- gayyip eşhastan metrük ola· ~ ~ 
kemiz ise ancak deniz yolu ,.k hazine namına tescili ve = M e <=-~ n n n=a = 
ile ve uzun bir mesafeden Fethiye'ye satışı istenilmek- ~ e:;(t' U ll ~ U == 
birbirile münasebette bulu- tedir. Bu yerin sahibi bak- -~ Seferihisar ve Kara koç ılıcaları 
nabilirler . kında 25-6-935 salı günü ma-

Binaenaleyb ltalyanın va· hallinde tahkikat yapılaca- ~= ~ Aç O L D O ~ 
ziyeti pek endişelidir. Bugün ğandan bu yerlerle alika11 ~ ~ 
Avrupa devletlerinin ltalyan olanların ilin tarihinden iti- ~ Çamlıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın 
Habeş ihtilafında güttükleri baren on gün zarfında lzmir- ~ Kara koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. 
siyasa, dolayısile Adis Aba- de tapu sicil muhafızlığına := Türk ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa 
ba hükümetinin Italyaya karıı veya mahallinde tahakkuk ~ lzmir ve havalisi halkının senelerdenberi tecrübe ve 
dik kafalı bir vaziyet alma- memuruna müracaatla itiraz- ~ istifadelerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR· § 
sına sebebiyet vermiştir. Av- larını bildirmeleri ilin olunur. 5E SAK ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine § 

1 § şifa veren banyolar olduğu sabit olmuştur. . 3i 
Ca Ha O Da TiJkiJik Nahiyesi ~ Ilıca sularında mevcut kimyevi maddelerin ~ = fenni bir tahlilden sonra elcle edilen neticeyi a~a- § 
·ızM·ıR o·· DEMı·s TENEzz·u·Hu·· ::: ğıya yazıyoruz: 5 

_ Nümunenin kimyevi terkibi § 
16 Haziı-an 1935 Pazar Günü = Bir litrede s 

- Gl Na 2,170 Gram Kılor sodyom -

Gölcnk · Bozdağ - Adagide - Adagüme 
Birgiye gidecek yolculara lüzumu kadar otobüs ve 

otomobil temini için ÖDEMİŞ şarbayhğı şimdiden ha· 
zırhğa başlamır ve asgari fiatleri tesbit etmiştir. 
Gölcüğzn denizden yüksekliği 840, Bozdağın 

metredir. Şehirde hararet en yüksek derecede iken 
buralarda bir bahar hrvası vardır. Temiz hava, bol su 
mükemmel Bir yayla, Gölcilktc kayık gezintileri 

lzmir • Ödemiş bilet fiatleri: 
1 nci mevki bilet 150 kuruş 
2 nci mevki bilet 125 kuruş 
3 ncü mevki bilet 100 kuruştur. 
Tirenin hareket saatları biletler üzerinde yazılıdır. 

Biletsiz yolcular trene binemezler. 
Bilet satış yerleri: 
Aydın demiryolu şehir kalemi (Kerestecilerde) Al· 

sancak ve kemer istasyonları, Tilkilik bay Faik ecza
hanesi, Kemeraltı Sevinç pastahanesi, Şifa eczahanesi 

:: Gl K 0,300 ,, Kıloruptazyom 
- GI Mg 0,100 " Kılorumağnezyom 

Gl Ga O, 150 ., Kılorukalsyon 
4 

S O Ga 
!i! 2 3 = 3 

0,200 
" 

Kibritiyetikalsyon 

== EE H G O Ga. O Ga 1,300 ., Bicarbanot dö şo = 4 
I~ S O Mğ 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom 

'
~==___ Br Na 0,055 " Biromür sodyom 

4,525 bir litrede bulunan maddeler 
== yekünu 

I~ Gazin, bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her 
'~ türlü yiyecek ve içecekleri taze olarak temin edil
S miştir. KARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu 
§ hanında her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 
~ Seferihisardan da her zaman otomobiller bulundu
::::::::a a rulmaktadır. 

\nnnlllHUllllllllllllllllllUJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUll .. , 

hastalığı vardı ki, her yıl, 
muhtelıf vesilelerle depre
şirdi. Hayatında en büyük 
ıztırabı bu hastalık olmuştu. 
Kendisi ayni zamanda tıb
dan, hastalıktan anlardı. 
Fakat bu pis illetten bir 
türlü kurtulamamıştı. Çünkü 
bu işde yapılacak yegane 
şey, ameliyattı. Halbuki o 
yıllarda memeli basur ame
liyatı yoktu. Fen, çok geri 
idi. 
'::. Bu haberi, hasta, ıztırab· 
Jarla kıvranırken duymuştu .. . 
Biraz sonra da düşmanların 
hücuma başladıklarını duydu. 

Saliheddin, yatağından 
çıktı. Bitkin bir hali vardı. 
Oğulları, kardeşleri, devle· 
tin erkim; 

- Olamaz, hastasınız!. 
Dediler. O, cevab olarak, 
- Atımı getirsinler! 

Emrini verdi. Fakat o gün 
o kadar acı çekmişti ki, 
unutmasına imkin yoktu. 
Artık harp başlamıştı. Bu 

defa, kuvvetini, kafasını teş· 
kilitını birkaç tarafa taksim 
etmek mecburiyetinde kal -
mıştı. 

Kuraklıktan yeni çıkılmıştı. 
istediği kadar erzak bula· 
mıyordu. Diğerleri ise ittifak 
dolayısile biribirlerine elle· 
rinden geldiği kadar yardım 
ediyordu . 

Aylar geçiyordu, harp dur· 
mayordu. Bilakis gittikçe kı-

zışıyordu . Salibeddinin de 
haatahğı devamdaydı. 

Yıl geçmiıti. ikinci' yıl ol
muş, o da geçip gitmişti. 

Ulusal 

Birlik 
C6ndelik. aiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Netriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ŞlJl'tları : 
700 kuruş senelik 
400 '" altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti iJinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOL 
matbaası 

Telefat arttıkça artıyord~· 
Saliheddin, vaziyeti tebh' 

keli görüyordu. Fakat k•' 
rarını vermişti : 

Ölünceye kadar çarpıl'' 
caktı. 

- Hele birgün lzzedd~ 
elime düşerse; ona Hri•~ 

yanlarla birlik olarak bir ror 
bir lslam hükümetine, hellll 
de kendisine iyilik etmit b: 
Hükümdara nasıl hücum ed 
diğini öğreteceğim ! . 

diyordu .. Dördüncü yıla 
rilmişti. Bir müddet silkti 
bulan hastalık, birdenbİ~ 
gene kendisini gösteroıiftİ' 
Hükümdarın makadinde ' 
kadar iri ve büyük çıb•'' 
lar çıkmıştı ki, kımıldaoı•"' 
nın imkinı yoktu. 

Saliheddin, kumandad" 
bizzat uzaklaştığı takdirdi 
de vaziyetin daha fenal•f' 
ması, askerin manevi kof' 
vetinin kırılması ihtilllJ 
vardı. , 

Tam bu sıralarda idi lıiı 
lzzeddin de, uzak, yakı' 
ihtimalleri gözönüne alar~ 
bir elçi göndermiıti. 

Elçi, Saliheddin'i bir ç•' 
dırda, hasta olarak buldu fi 

hayrette kaldı: 
Bu ne enerji idi?. Bu ki' 

dar zayıflamış, bu kad-' 
hasta ve çıbanlı bir ad•~ 
nasıl harbediyor, ata DiP' 

biniyor, nasıl koşuyor fi 
kılıç kullanıyordu .. 

Elçi, lzzeddin'in seli111I•' 
rını ve bir de mektubu•11 

getirmişti. Saliheddin, oıe~: 
tubu itidalle okudu ve elç•Y' 
dinledi.. 

Elçi diyordu ki: . 
- Atabeyimiz, sizden b•~ 

şey istemiyor. Yalnız cvvellı' 
haklarının, beylik haklarıo1" 
tanınması, hutbenin 0110" 

namına okutulması, par•°'" 
kendi adına basılması fe 

Musul hududunun Fırat aeb· 
rinden ayrılmasını istiyor· 
Bundan ibaret!. 

- Bunu kabul ederioı, • 0' 

cak bir şartla ! 
- Dinliyorum .. . 
- Bir daha bu gibi ~ 

bir talepte bulunmamatıd•'; 
Benim kendisine karşı g6' 
terdiğim insanca ve merd , 
hareketin karşılığı böyle ol 
mamalıydı . Hükümdarın•; 
Kudüs kralı ve EblisaliP 

1 

ittifakta biç sıkılmamıt oı•' 
dır? 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüsıenı beyin fotoğrafhanesi, lmıirde en iyi 
foıograf çekmekle şiJhreı bulan bir san'aı ocagıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada cekıirdikleri foıokra}' 
fardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem bey in, f otogra} malremesi $Olan ma· 
gazası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine gt;re 
her çeşit mallan, foıograr makinelerini bulundurmakUJ• 

dır, Bir zıyareı her şeyi ispata ktJfıdir. 
(lzmir • Başturak caddesi, Refik 
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Olivier ve şdreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

VV. F. H. Van 

Der Zee 

L • • ROY AL NEERLANDAlS KUMPANYASI 
Si lfilltet vapur ., CERES " vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

' .. ~ 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNlE 

0 ALIMNIA,, vapuru balen 
limanımızda olup Anvers 
Direkt, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
almaktadır. 

" ALAYA ,. vapuru 23 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

., ATID" motörü 30 hazi
randa bekleniyor, Budapeşte, 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulun ur 

Ambalaı ve kom primelerin üzerinde ha lis· 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 
.,DUNA" motörü 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 
~;:-:.~~1 

lıgın lıMsali ola n ~ markasını arayın ı 1 
Bratislava ve Viyana için 

yük alcaktır. 

~stanbul ve 'frakya 
~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 

1erınayesi 3,000,000rf ürk lirası 

ARMEMENT H. SCHULDE 
HAMBURG 

" TR O YBURG ,, vapuru 
halen limanımızda olup An· 
vers, Rotterdam ve Hamburg 
limanlarına yük almaktadır. 

•t•nbul Bahçe kapı dördüncü 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 

hr 1Yat Subay-
ll'ı111n Yokla-

ı!~llrı Başlıyor 
. l ~ 

1
••kerlik şubesinden: 

11ld~ haziran 935 tari
't 1 30·6-935 tarihine ka

ıQI· 
'htt 1

' askerlik şubesinde 
' Ye •• ru ve yabancı ihti-

yat subaylarla biç kaydo
lunmamış ihtiyat subayları 

bu müddet zarfında yeni 

cüzdanları ile birlikte yok
lamalarını yaptırmak üzere 

liyet kabul edilmeı. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 

lerde bulunanlar da bulun
dukları mıntak askerlik şu· 
heleri vasıtalarile yoklama· 
laranı şubeye bildirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 
her gün şubeye müracaatları. 

2 -· Şubemize kayıtla olub yoklamıyan müracaat etmi
ta vazifeten veyahud mubte- yenlerin haklarında kanuni 
lif suretlerle başka mahal· muamele yapılacağı ilin olunur. 

Tt:J R K iYE 

llR~t,~T 
BANl ASI 

-DAoA 
BiRiKT iREN 
'RA~T--l;Dl;Q 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel • 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
0 THURSO ,, vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN,, vapuru ha
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. .. -
Satılık Piyano 

Alman marka her feyi 
sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satdık-

tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün ıabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Kitaplannıza 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albdm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

ma k isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 

" SATURNUS " vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo-
şalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence için yük 
alacaktır. 

" UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An-
vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 

yilk alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LlNIEN 

"NORDLAND" motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ROLAND ,, motörü 22 haziranda Rotterdaı.ıı , Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN . 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haıiranda 
Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir . 

" PELEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" TAMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev
yorka hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez.. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda T abmil ve Tahliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

& .. 

Taze temiz ııcuz 
iliic 

" 
Her tüı·lü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: -37 

• 

:
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Mücellithaneline uğrayınız. ~lzmir yün mensucatı 

Çarşuınıla 34 Num<ırada 

1•-ök-sor-enı-erı-M-ut---•~-~Türk Anonim şirketi 
~ Bu mOessese, iki yoz bin lira sermaye ile lak~ (Okamentol) 

öksdrnk şekerle· ~ 
rini tecrdbe edi· ~ 

niz .. ~ 
~ 
~ 

\'e Pflrjen ~ahapın 

en Qstnn bir müs· 

bil şekeri olduğu-

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mdshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgnn: 

haplarını l\laruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

=: teşekkOI etmiş ve Di Ory ental Karpet Manu--
§§ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait -= İzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasmı sntın -

E almıştır . .Fabrika bOtnn teşkilat ve tesisat ve mOs· -
~ tahdimini ile eskisi gibi ~l kanunusani 1935 ta· 
~ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· 
§ mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta-
=: niye ve çorap imal edilecektir. l\taınnlatın emsa· = line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir . 
:= Bu mamulat Peştcmalcılar başında eski Orozdibuk 

= ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fob- = 
:= rika içinde yapılmaktadır. ::: 
- Posta kutusu: 127 -- -= Telgraf adresi: izmir~-:Alsancak = = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ;;;;; 
ii.11111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııu• 

·-Sümer Bank-· 
F'abrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar"' 
lzmir şubesinde b11lurs1ınuz ~'·inci Beyler SOkağı N. 6H 

Telefon 3452 
... _ .. llİll .......... 
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Irakta bir müddet evvel söndOrOlmilş olan isyan tekrar baş gösterdi 

Ingiliz tayyareleri, asilerin tesis ettik-
leri bölgeyi homhardım ediyorlar 

-. - ........ .......... 

Irak hükumeti, asi Seyitlerin bütün metalihatını reddetmiş ve kendile-
rini itaata rlavet eylemiştir. isyan hu sefer tamamen söndürülecektir 
istanbul, 14· (Özel) - Paristen gelen telsiz ha· (nuntaka) tayyarelerle bombardıman edilmi~tir. 

berleriııe göre, lrakta baş gösteren isyan, hntnn şid· Irak hnkumeti, asi Seyid'lerin hntnn metalibatmı 
delile de\•am etmektedir. Irak hükumeıi, lngiliz ma· reddetmiş ,.e kendilerini itaata davet eylemiştir. 
kamatından yardım istemiş Ye bu isıek derhal kabul Asilerin pek yakında tamamen tenkil edilmeleri 

edilerek asilerin llamarada tesis etmiş oldukları bôlgc mukarrerdir . 

Elen 
Milli bankasında 

kambiyo kalma· 
dı gibi 

İstanbul 14 (Özel) - Yu· 
nan milli bankasının kambi· 
yosu çok azalmıştır. Bunun 
sebebi, dıı memleketlerden 
para yerine mütemadiyen it· 
halit eşyası gelmesindendir. 
Elen hükumeti, ithalat eua
sı için fazla gümrük resmi 
koymağı ve bu suretle kam
biyo kurumunu kurtarmağı 

düşünüyor. 

Kalimnos 
Rumlarından 72 kişi 

mahkOm oldu 
.tstanbul, 14 (Özel) - İtal

yan adalanndaki Rumlar, 
İtalya hükumetinin · aldığı 
şiddetli tedbirler sonunda 

dehıet içinde kalmış bir du
rumdadır. 

Mahalli mahkemeler, şim· 
diye kadar muhtelif sebep· 
lerle hapsedilmiş olan Rum 
ahaliyi türlü cezalarla mah· 
kum etmektedir. Son hafta 
için 72 Rum mahkum ol
muıtor. 

ilbay 
Ve Knhnr direktörn 
mektepleri gezdiler 
ilbay general Kazım Dirik, 

bu sabah beraberinde kül· 
tür direktörü bay Hikmet 
olduğu halde bazı mektep
leri gezmişler ve talebe ta
rafından sene sonu müna-
ıebetile hazırlanan sergileri 
görmüşlerdir. 

ilbay ve Kültür direktörü 
imtihanlara da girmiıler ve 
talebeye sualJer sormuılardır. 

20 yaşında 
Olupta okumıyanlar 

Ankara - Kültür bakan· 
lığı 20 yaıına kadar oku
mamış olanlar için ilk mek
tepler açmağı kararlaştır· 
mıştır. 

Geçmişi bozuk 
Çuvalları aşırıyordu 

Alipaşa meydanında araba 
tamirciliği yapan demirci Arif 
oğlu Hüseynin dükkanı önün
den 15 boş çuvalı aıırmak 
istiyen geçmişi bozuklardan 
Niyazi, cürmümeşhut halinde 
yakalaomııtır . 

........ 
Yeni tecim andlas-

' 
Kılık 

I • 

masının metnı Kanunu meriyete 
girdi 

- Başıarafı birinci sahi/ede -
5 - Anlaımaya merbut 

A. listesine dair logiltere 
menşeli mallar serbestçe, B. 
listesine dahil logiltere men
şeli mallar ise her madde
nin hizasında gösterilen kon
tenjan dahilinde Türkiyeye 
girebilecektir. 

6 - Gümrüklerde bulu
nan lngiltere menşeli malla
rın ithali hususunda tarafı
mızdan bazı kolaylıklar göı
terilmeıi kabul edilmiştir. 

A) 16 Mayıs 1935 tarihin· 
den evvel Türk gümrükle
rine girmiş olup ta mer'i 
2-2004 aayılı kontenjan ka
rarnamesinin V. listesine 
dahil olmıyan. 

8) 15 Mayıs 1935 ile anlaı
manan mer'iyete girdiği tarih 
arasında Türk gümrüklerine 
gelen ve ithali mer'i 2·2004 
sayılı kontenjan kararname· 
site memnu olmayan v_ya 
ayni kararnamenin V. liıte· 

ıine dahil bulunmayan logil
tere menıeli mallar, anlaı

manın mer'iyete girdiği ta· 
rihten itibaren lürkiyeye 
serbestçe girebilecektir. A. 
ve B. fıkralarından yazılı 
olan mallardan mer'i konten· 
jan kararnamesinin B. liste
sine dahil bulunanların ithali 
alakadar Vekaletin müsaa
desine bağlıdır. A. ve B. 
fıkralarındaki mallar ile an· 
laımanın mer'iyete girdiği 
tarihten ıonra Türkiyeye it
hal olunan lngiltere menıeli 
malların bedeUeri T. C. mer 
kez bankasındaki Klering 
hesabına yatırılmak ıuretile 
ödenecektir • 

7 - Anlatmaya iliıik d6rt 
listede yazılı Türk malları 
halı ve kilim, kuru sebzeler, 
yumurta, taze meyva kitre, 
afyon, tütün, nebati boya 
maddeleri, ıarap ve likör, 
mukabilinde lngiltere men
ıeli mallar kontenjanda ise
ler kontenjan miktarları da
hilinde hususi takas yolu ile 
ithal olunabilecektir. Ancak 
bu suretle ithal olunabilecek 
lngiltere menıeli malların 
fob kıymeti ihraç olunan 
Türk malının fob kıymetinin 
yüzde yetmiıini geçemez. 
Aradaki yüzde otuz {ark 
logiliz tüccarları tarafından 
T.C. Merkez bankaıınıa ln
giJterede serbeıtçe emrine 
amade bulunaa B. Henbına 

lngiliz lirası olarak yatırıla· 
caktır. 

8 • Anlaşma muvakkaten 
20 Haziran 1935 de meriye
te girecek ve 9 ay müddet· 
le meriyette kalacaktır. 

9 - Anlaşmanın 12 inci 
maddesi ile 1 Mart 1935 
tarihli ticaret ve seyrisefain 
muahedesinin şartsız en zi
yade naili müsaade millet 
kaydını ihtiva eden 16 ıncı 

maddesinin kaldırılması ve 
müddete dair olan 39 uncu 
maddesinin tadili ile merı • 
yette kalması kabul olun· 
muıtur. 

lngiltere 
Sefarethanesi muha· 

faza altında 
lstanbul 14 (Özel) - Ro· 

madan haber veriliyor: ln
giltere ile ltalya arasında 
baı gösteren ihtilaf yüzün· 
den Roma'da lngiJtere aley
hine bir galeyan baılamııtır. 
Bu sebeple lngiltere'nin Ro· 
ma sefarethanesi muhafaza 
altına alınmııtır. 

•• 
Araya gireni 

yaraladı 
Çukur çeşmede oturan ve 

eskicilik yapan Mustafa, dün 
gece karısı ile kavga eder· 
ken, ayırmak için araya gi
ren komıuları Ahmed karısı 
Zehrayı kolundan yaralamış 
ve kaçmııtır. 

Kisve kanunu dünden iti· 
baren mevkii meriyete gir
miştir. Dün sabah, ıehrimiıde 
bulunan bütün papaslar 
dışarı çıkarlarken sivil elbise 
giymişler ve ibadethanelerde 
gine ruhani kisvelerini kul· 
Jan mı ılardır. 

Şehrimiz papasları bu ka· 
nundan çok memnun olduk
larını söylemektedirler. 
istanbulda: 

lstanbul, 14 ( Hususi ) 
Kisve kanununun tatbikine 
dün baılandığından bütün 
pa paslar kiliıe dııında sivil 
gezmmiılerdir. 

Deli olduğu anlı.ıılan bir 
papas, ruh•ni kıyafetile so· 
kakta dolaşırken yakalanmış 
ve derhal hastahaneye gön· 
derilmiıtir. 

Londra'da 
Prenses l\lari na 'nın 
mOcevherat sergisi 

Geçenlerde lngiliz pren· 
slerinden Jorjla evlenen ve 
Çar ailesinin yegine varisi 
olduğu sabit olan Elen pren· 
sesi Marina, Londrada Bel· 
kıran Sakanoel sarayında aç
tığı sergide, Çar ailesinden 
kendisine intikal eden bütün 
mücevherleri teşhir eylemiı
tir. Bu mücevherlerin de
ğeri pek çoktur. 

Mücevherler arasında Kle· 
opatranın incilerinden biri 
olduğu söylenen bir inci 
vardır ki sade bunun değeri 
iki milyon Fransız Franğıdır. --. -· 

SON DAKiKA: 
................................ 

Y ugoslavyada As-
k~eri hazırlıklar var 
20 bin kişilik bir nıahzen yapıldı. 

Yevtiç'in Ankara seyahatı geri kaldı 
lstanbul 14 (Özel) - Belgraddan haber veriliyor: 
Yugoslavya Salibiabmer kurumu, halkı zehirli gazlardan 

korumak için Belgrad içinde 20 bin kişinin barınabileceği 
bir mahzen yapmağa karar vermiş ve acele inşaata başla
mıştır. Yugoslavya hükumeti, tayyare kuvvetlerini çoğaltmak 
için esaslı tedbirlere baı vurmuıtur. Yugoslavya'nın her 
tarafında bu İf için hummalı bir faaliyet vardır. Baıbakan 
Bay Yevtiç, çok mlihim itlerle meıgul olduiundan bahisle 
Ankara ıeyabatını AiU1toıa talik ettijini Belgrad ıefiri· 
mize bildirmiftir. 

Kazanç vergisi kanun 
dün ilbay lığa geldi 

Serbest meslek erbabı kazanç "er· 
gisini ne şekilde verecek? 

k•'"' baytırl.r, doktorlar, avu ,,ı 2:l95 sayıh kazaoç Yergisi 
kanunun bazı hükOmlerlol de 

ğlştiren yeni kanon Flnanı Bı· 
kanlığından llbaylığa gelmlttlr. 

Yeni kanona göre :!395 H· 

yıh kanunun t 9 uncu maade· 
elle 34 Oocü maddeılolo (B) 
ve (1) fıkraları · ıtığıdald te· 

kilde değl~tirllmlttlr. 

Değiteo oodokuzuocu madde: 

S~rbeet Wf'elek erbabı lıjgal 

eyledlklnl yaııhane, idarehane 

ve muayenehanelerinin ıafl 

hatları Ozerlndeo •ergl1e ta · 
bldirler. Serbest meslekler 

erbabı yukarıdaki nrglye ill· 
veteo bolondukları şehirlere ve 

ıınıf tara göre bir numaralı 

cednle göre maktu vergi •er· 
mekle mükellef tirler. 

Bir yazıhane n muayeneha· 
ne •~ ldareh.ııede çahıan 

birden ziyade ııerbeet mealek 

l'ıhıbınm herblrlodeu yukarıda 

yazıla obbi ve maktu vergileri 

ayrı ayrı ılınır. Ancak ayol 

yazıhane, moayeuehaoe ve 

tdarehanede taheanlar, lede 

lttlraklerlol lııbat ettlldtrl tak· 

dlrde berblri için olsbi nrgi 
miktarından yOzde otDzar ten· 
ıilAt yapılar. 

Serbest meslekler erbabıom 

ıııuıf farı bulundukları tehirler· 

de barolar ve etlbba odaları 

gibi meeleki teıekk:Oller varııa 

onlar tarafından, bu gibi te,ek· 

küller yoksa belediye heyetle· 
rlnce it ve kazanç olebetlerloe 

gôre her eene kAnunusanl ayın· 
dı tayin olunur. Meeleki tefek· 

kOller, bu teıe~kftllere kayıtla 

bolonmıyan •eya bouoen ka· 

yıt edilmeleri mdmkün olmı· 

yan mOm111l ıerbeıt mealek:ler 

erbabı hakkındı da ka11r Ter· 

meğe ıalihlyetlidhler. 

mühendisler, mnşavlrler •0 
; 

tf'haeıılıler ve bu gibi uoıt " 
meıılekt lbtleaalarlle ka.,o~ 
mln eyleyen diğer eerbe•~ 
lekler erbabı gayri ealf " 
rınm yOzde 50 ıl ve e•ıer,; 
bir kısmını yazıhane, mo•1 ' 
hane ve idarehane itdb .. ti. 
mit olanların nyabud 111 ~ 
yen yert olmaksızın çahtaO. -

ikametgahlarının Iradı g•1'1 

ftlerinln yftzde ylrmlbeflı 

1: Ahın n zikıymet 1114t'; 
berat &atanlar, antikacı~_.. 
7 inci madde haricinde V' 

ıarraf lar gayri ııaf 1 Iradı"' 
yQzde yftıO. 

Kazanç kınunundakt .,1 
l~lnde beyannameye tibi ,JI 
laranı iıtemek bıkları DJ~ 
dur. 

Munkkat madde - l 
ta~vlm yah muameleleri 

den 1935 malt yılı tçla 

numaralı kannn bOkmGof 
tuhedllmlı olan vergt1erlf-

kanuola kabul edilen 

dareıılode tadfll neticeıladl 

giden indirilmesi veya ye 
ıbom•eı lcab eden mlk 

milkellef lere ayrıca tırlı 
tebliğ olunur. 

Bu kanon l ·b11lrao· 1 

tarihinden muteberdir. 

Ced•tle göre dava yek 

Ue avukrtlar, maheodlılef• 

111ar Ye biUOn serbeıt mo.' 
ler ve mQteh11111lar, dokl 
diş tablblerl ve dltçller t' 

lerln nOfua nzlyetlerlae 
fe .kalide eınıf la dördoncO 
aruındı 10 liradan ıooo 
kadar maktu vergi nrece .. le 

Dlt tıblblerluden ve 

lerdeo fnkılAde sınıfa • 
cak olınlar bu cedveldeld 

34 Oocil maddenin değloen nrglnln taman.ını, dlğtr 
(B) •e (I) fıkraları : lara ayrılacak olanlar bll 

B: İdarehane •e muayene· veldl'ki maktu verginin y• 
hıorltrlode n nlerlnde Pan'at vereceklerdir. 

ve mealeklerlol yıpın dit ta· Ncıfuau 10 binden a~gı 

blblerl "' dloçller, dava nkll· lerdekl aerbeat meslek er 

lerl, mimarlar, kimyagerler, maktu vergiden mftet,,sP•dJ' ................. ______ _ 
Yugoslav 

Mekteb Gemisi 
Linıanımızda 
Yugoslavya mektep gemisi 

olan (Villa Belivilda) ge
misi, dün akıam üzeri lstan-
bul' dan limanımıza gelmiştir. 

Gemide, Yugoslavya'h bir 
kaç profesörle, Yugoslavya 
tic.ueti bahriye mektebi di-
rektör ve öğretmenleri, 87 
kaptan namzedi talebe 
vardır. 

Profesörler, dün akıam 
gemiden çıkarak şehrimizin 
muhtelif yerlerini gezmiıler· 
dir. 

Bu sabah saat 8,30 da 
kaptan namzedi talebe de 
öğretmenleri ile birlikte ka
raya çıkmışlar ve doğruca 
Cumuriyet meydanına gide
rek Atatürk'ün heykelini zi
yaret etmişler ve heykel ö-
nünde bir dakika sukut et
mişlerdir. 

Talebe, bundan aonra mll
zeyi ve milli kütüphaneyi 
ziyaret etmiıler ve çarııyı 
gezmiılerdir. 

Gemi, bu,an nat oabeıte 

Kadına 
Tokat atılır ını? 

Peıtemalcılar caddesiod 
geçmekte olan Mehmed 
rıaı Servet'in peşini t 
eden Mustafa oğlu Abdi 
yolda harfendazhğa bati 
ve Servet'in "'utanmıyor 
sun!" demesi üzerine k• 
bir de tokat atmıştır· 
mütecaviz zabıtaca yak 
mııtır. 

Hırsızlık 
Küçük Salepci oğlll 

nında yatan berber Meb. 
oğlu Hamdi'nin ceket! 
23 lirasını çalan geç111İ~ 
zuklardan Tevfik oğlu iP 

dub yakalanmııtır . 

Italy -Habeşisl 
İstanbul - ltalya " 

bet harbının ağustoıt• 
layacağı muhakkak add 
mektedir. 

ItaJya'yı lngiltere'oill 
dığı durumdan ıonra, S 
kanalını kapamak ihtiıll 
bikaen, Somaliye mübiıll 
tarda erzak ve cephao• 
dermeğe baılamııtır. 

Patraıa müteveccibeo 
aımııdaa hareket ed• 


