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V eliahtı Ankara'ya Geliyor • 
ıcaz 

Varolsun lzmir'liler 
~ . 

bu sabah yapılan 
harar~tli toplantı 
~"ukat, tecimen ;,e doktorlar ile iş
[.çiler ttye"yazılmağa karar verdiler 

• 

J,Uıırene 

mamıetır. 

Şimdi o zamınkl zabıta ta· 

klbıta da ortaya çıkınca Liv· 

renı'Jn öldOAOne ktmıe inan· 
mımıkta n ıon gOnlerde ka · 

bileler araıındı çıkın lıyanın 

1 
dı Lhrenı tarafındın tertip 
edildiği tDpheel ırtmıktıdır. 

' 

Moskova bUyük elçimiz 
Vasıf Çınar'ın ölümü hak
kında sabah arkadaıları· 
mızda çıkan ajanı haberi, 
lzmir'i teessür içinde bı· 
rakmıştır. Vasıf Çınar, 
İzmir'io öz çocuğu ve Türk 
devrimlerinin fedakar bir 
yolcusu idi. Vasıf Çınar'ıo 
temiz ve asil ruhunu bilen· 

Sahtekarlık 

c 

Gerze'nin Hamidiye kö· 
yünden Hüseyin oğlu lsmail, 
lstanbul'da Un kapanında 
oturan Yusuf oğlu Ali kap· 
tanın hüviyet cllzdanına 
resmini yapııtırmak auretile 
kendinin imiı gibi kullandı· 
ğıodan zabıtaca yakalanmıı 
ve adliyeye verilmiıtir. 

Akki geçen yıl olduğu gi· 
bi bu yıl da Suryeden ltalyaya 
bir talebe kafilesinin gitmesi 

için teşebbilıler yapılmaktadır. 
Suryeli gençlerin ltalyada· 

ki bu gezintilerini mahzur· 
lu gören Şam üleması bir 
toplantı yap!ak mukabil pro· 

panğandaya geçmeğe ve ta· 
lehe babalarına karşı bir 

beyanname neşrederek ken· 

dilerini uyandırmağa karar 

vermiıtir. 

Berut - Vergilerin ağ1r· 
lığı ve gümrük resimlerinin 
yüksekliği yüzünden işlerine 
kesad geldiğini ileri silren 
0 Şuku Ayas ,, çarşısındaki 
tüccarlar, vergiler ve giimrilk 
resimleri indirilmediği tak· 
dirde mağazalarını kapıya· 
rak analıtarlarını ticaret oda· 
11nı vermete kırar vermiı· 

x:e;:::x;c::e::; 

Anıakyamn genel görünüşü 

ler ve bu kararlarını ticaret duğunu bildirerek bu teşeb
odasına bildirmiılerdir. büsatın sonunu beklemeleri· 

Ticaret odaıı bunlara ver- ni tavsiye etmiştir. 
diği cevapta, odanının bu Berut - Berut tecimenle· 

iıle meşgul olarak hUk6met ri vergilerin indirilmesini 
nezdinde teıebb011ttı bulun· -De11amı dördilncil sahifede -
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Yeni anlaşmalar 

Sovyet Rusya-çek
oslovaliya palitı -------

Prağda iınzalanan hu misak, .Rus
Fransız paktının müteınmimidir. 
"L'Ere Nouvelle" gazete

sinden: 
11Sovyet·Fransa paktının 

gerçek anlamını presize eden 
Moskova konuşmalraının er
tesinde ikinci bir karşıhkla 
yardım paktı imzalandı. Bu 
pakt da Çekoslovakya dış 
işleri bakanı bay Benesle 
Sovyetlerin Prağ elçisi bay 
Neksandrovski'nin imzala
dıkları paktır. 

Eğer ötedenberi Fransa 

ile Çekoslovakya 'yı birbirine 

bağlayan bağlar göz önünde 

bulundurulacak olursa bir

lik önemi işini, Fransa, Sov

yetler, Çekoslovakya ve bü

tün küçük anlaşma dev

letin koruyucu çalışmaları 

sayesinde gittikçe gerçekle

şen uluslar sosyetesi paktı 

prensiblerine uygun olarak 

düzenlendiren ve Fransa 

Sovyetler paktının değerini 
artıran bu paktın,, imzalan
ması ancak sevinç verebilir. 

Bay Laval'ın ve Moskova· 
da kendisile konuşmalarda 

P,ahtı imzaluyan Çek Hariciye 
'cızırı Ha,· Bcncs 

let adamları ile faydalı ko· 
nuşmalarda bulunacağı ve ya 
kmda bir dileğe de erişile
ceği umulabilir . 

Şimdilik, şüphe yok, gö· 
zönüne getirilebilecek olan 

pakt bir karşıhklı yardım 

paktı değiJ, birlikte yapılmış 

bir danışma, tecavüz etme· 

me ve tecavüz edeni kolla

mama palttıdır. Böyle bir 

pakta Polonya karşı gelmez. 

Polonya Sovyetlerle ve Al-

manya ile buna benzer 
bulunmuş olan Sovyet dev-
let adamlarmın dilekleri ba- tecavüz etmeme paktları 
rışı sürümlü kılmak ve ge- imzalamış bulunmuyor mu?. 
nel önemi düzenlendirmek- Almanya 'ya gelince, bundan 
tir · az zaman önce, iki yönlü 

Bu ise ikinci bir dileğin kar~ılıklı yardım andlaşma· 
gerekleşmesine bir mania larile tamamlanmış olmaları 

değildir. Bu ikinci dilek te da gözönünde bulundurula
doğu paktının ortaya çıka- cak tecavüz etmeme paktları 
rılmasıdır ki şimdi Varşovada imzasına istekli olduğunu 
bulunan dış işleri bakanımı- söylemiş olduğundan, doğu 
zm bu iş için Polonya dev- · Dev"mı 4 m:ı."l sahifede· .... ~·~·--· ....... --~-~~~ 

Pirin~ 
Piyasası çok sağ

lamdır 
Pirinç piyasası, dıı ülke

lelerde çok sağlam devam 
ediyor. ltalya'da yeni mah
sulün idraki zamaoı olan 

' Eylüle kadar fiatların ayni 
dereceyi muhafaza edeceği 
haber veriliyor. Amerika 
ve Mısır'da da durum ayni· 
dir. Geçen hafta ikinci eller 
vasıtasile Mısır piyasasında 
ufak tüfek muameleler ol· 
muştur. Büyük tecimenler, 
ellerindeki pirinci satmak 
istememektedir. 

öztüı·kçe : 

Jler gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-ıs -
1 - Muvafık - 1 Ovdaşık. 

2 - Onay 
3 - Yerinde, uygun 
Muvafakat etmek - Oy· 
daşmak 
Örnek: 
1 - Bu mes'elede sizinle 
Oydaşık değilim. 

2 - Bu önergeyi Onay 
bulanlar eJlerini kaldır· 
sın) ar. 
3 - Bu hareketiniz. be
nim ahlak anlayışına 

Uygun değildir. 
4 - Oydaşmak her za
man gönülden olmaz. 

2 • Muhalif - Ayrışık 
Muhalefet etmek - Ay· 
rışmak 
Örnekler: 
1 • Bizde ayrışık parti· 
ler yoktur. 
2 • Niçin her işte ayrış • 
mak hevesine kapılıyor
sunuz? 

3 · Zıt - Karşıt 
Tezat - Karşıtlık 
Örnekler: 
J - Bu iki fikir birbiri
ne karşıt değildir. 

' 

l~L~H~T 
EYY~-

~ 
3 Hazıran - 1935 .. Yazan: M· 

Tefrika N o. 69 
" 

Museviler, çingenelerin Ba'ıl 

mechuı· edilmişlerdiki, o sene 
mabuduna tapınnı , 
kıtlık baş gösterınİŞ~1' 

20 kilometre cenubi şır~ Salaheddin Eyyubi, düşma· 
nı burada tepelemiş, fakat 
uzak günlerde bu şehrin ge
ne düşman eline düşebile

ceğini, halbuki burasının as
keri noktadan mühim bir yer 
olduğunu düşünmüş, şehri 

Hahesler 
' Ne zaman askeri 

harekata başlı
yorlar 

Paris gazeteleri, Adis 
Ababaya gönderdikleri özel 
muhabirlerinden aldıkları 
mektupları neşrediyorlar. Bu 
mektuplara göre, Habeşis · 
tanın bir çok yerlerinde dai
ma bu mevsimde sürekli 
yağmurlar yağdığından ve 
ortalık göl haline geldiğin· 
den askeri hareketler yapı· 
lamamaktadır. Bu sebepten, 
Italyanın tedarikatına karşı 

Habeşlerin geniş mikyasta 
mukabele etmeleri şimdilik 

zordur. 
Söylendiğine göre, Habeş· 

lerin askeri hareketleri, asıl 

Eylülden sonra başlıyacaktır. 
Habeşistanın başlıca ma

mur yerlerinde, Nisan son· 
]arından beri fasılalı suret
te yağmur yağmaktadır. 

• Kitaplaranıza Gazel Bir 

yıkmıştı .. 
Kalkiliyeden hareketle Mel

bise gidecek bir adam, kum
lu ve etrafı bostan tarlala· 
rile çevrilmiş bir yoldan geç
mek mecburiyetindedir. Bu
rası eski Beyrut vilayetinin 
en cenubudur. Melbis Yahu· 
dilerin çok kesif bulunduk
ları bir yerdir ve şehrin ya
kınları oldukça iyi bakılmış
tır. Her iki tarafta yeşil çam· 
lar, ağaçlar, okaliptüsler var
dır. Rüzgar kokulu gibidir. 
Yol buraya doğru yaklaştıkça 
kırmızı bir renk alır. 

* • • 
Hayfa, Akki koyunun ce· 

nub kısmınm en sonunda· 
dır. Şehirin cenub ve cenu
bi garbisinde Kermel dağı 

vardır. Şehir Cebeli Marı 
İlyas etekinde ve 550 met
re irtifaındadır. Kasabanın 
şark tarafındaki Burcusse
lim dağı, şehire bir azamet 
verir. Burası çok yeşilliktir. 
Kermel dağı yolu dik bir 
yokuştur. 

Limanda fırtına şimal rüz
garı ile karışık doğarsa, 
ortalık alt üst olur, berbad 
bir gün geçirirler. Çünkü 
liman fenadır. Yalnız koyun 
cenub, şark ve garb cihet· 

leri biraz kayalık ve fırtına· 
dan, nisbeten masundur.Eb-

uzanı~ J 
etıı 

Kermel dağının cenup ~ 
lerinde yabani badelll ~ 
fıstık ağaçları bir keP ~ 
gösterir. Geceleri, ~ol~ 
çiğ yağar. Dağ, etrğıoe ar 
dar kalın bir yeşillikle 
tülüdÜr . ·~ 

Buraya ait ve dini t•;ifl 
lerin kaydettiği bir bi 
şudur : . tfi 

Vaktile beni Eıraıl ~ 
kümdarı Eşabın karısı Cet 
kocası üzerinde ısrar ed• V 
Musevilerin de Ba'ıl 111~ ~ 
duna tapınmalarını i•~1di' 
Bu mabut, FinikPlileriJI ,ti' 
Musevi halk, Hüküoıd t 

fermanı üzerine buna bl~1 
ğiyor. Fakat Tanrı, bO:,, 
gadaba geliyor. Yağııı ,. 
kesiyor, sular azalıyor, 0~ 
lar yanıp tutuşuyor, ai• ol' 
hastalanıyor. yeşillikler• ti~ 
yor ve korkunç bir k• 
başlıyor . ıf 

Museviler, sefaletten f 
ranmağa başlıyorlar. O·~ 
öyle geçiyor ikinci yıl 1 

( 

taşınan ümitler de bof1 

diyor. . ~ 
O sıralarda Ba 'ıl dıll il' 

kahinleri duaya çıkıyor 
Günlerce kapanarak ib•~ 
başlıyorlar. Fakat gene 11 
mur yağmıyol' ve kıllı~ ,i 
geçtikçe feci bir şekıl 
yor. t 

Bir [zah 
Bornova por kulo.bnnclen: 
( Vlusal Birlik) guzctesi miidiir
lüğüne: 

angalos 
4 

2 - Ekonomik girişim· 
ferle kamuğasığ arasın· 
da karşıtlık olmamahdır. 

- Telif etmek • Bağdamak 
Örnek: Bu iki fikri bir 
birile nasıl bağdayabi-

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albilm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mnk isterseniz : 

lisalib buraya Sikaminan 

derlerdi. 1187 de Salihed
din Eyyubi buradan Ehlisali
bi koğmuştu. 

Kermel dağı Hayfa'dan 

Mücadele 

Hayvanlar, yiyecek .
bulamamağa ve yavaş Y' J 
kırılmağa başlıyorlar. 14,of 
ta ayni vaziyette ölüıııe 6' 
ru gidiyor. Sağdan sol• $ 
başlıyor. 

1·6-935 tarih ve 451 sa-
yılı gazetenizin ikinci sayfa, 

ikinci sutünunda Ziraat mek

tebi Bornova takımını 2·0 
yenmiş ve galib gelmiştir 

diye yazılmıştır. 
Oyun sıfır - sıfır devam 

ederken Ziraat takımının 

hakem kararına itiraz ede

rek alandan çekilmesi yü· 
zünden oyunun bitmesine 

yirmi dakika kala bitirilme

den bırakılmıştır. 

Bu husustaki hakem rapo

runun suretini ilişik olarak 
gönderiyoruz. 

Gazetenize yanlış verilen 

bu haberin tashih etmek 

suretile ayni sütununda tav

zihini kanuni haklara da
yanarak diler ve sonsuz 
saygılarımızı sunarız. 

P apaslarııı ihtila
fı için ne diyiyor 

Son posta ile gelen Atina 
gazetelerinde okunduğuna 
göre; Elen papaslarınm dini 
takvim için çıkardıkları ih
tilaf, hergüo biraz daha il er· 
lemektedir. 

Eski diktatör general Pan-

galos, papasların bu hare

keti Uzerine kendisinden fi
kir istiyen gazetecilere di

yevde bulunmuş ve hülisa · 

ten demiştirki: 
" - Siyasal karışıklıklar azmış 

gibi şimdi de dini ihtilaflar 

baş gösterdi! Bu bal Een di· 

yarının ne acınacak bir halde 
bulunduğunu pek ili isbat 
ediyor. Korkulur ki bizi 
uçuruma sürükliyecek olan 
bu anormal durum daha zi· 
yade büyümesin!. 

f ULUSAL BİRLiK J Yu-
karıdaki tavzihten anlaşılı- laki bir zaaf göstermiştir. Bu 
yorki, bize bu haberi veren atırları okuyunca yaptığın-
2at, yalan söylemiş ve gaze- dan hicab duymıyacak mı 
leyi de aldatacdk kadar ah- dersiniz? .• 

---= 
İstanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları 1'ürk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000"füı·k lirası 

lstanbul Bahçe dördüncü Vakıf han 30-40 

Jirsiniz? 
5 - Tasvib etmek· Onamak 

Tasdik etmek - Onayla· 
mak 
Tasdik • Onaylama 
Örnekler: 
1 - Bu hareketinizi biç 
de onamıyorum 
2 - Cumur başkanı son 
kanunu onaylamıştır. ............... _ -

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanhcaları kullanıl· 

mamasını rica ederiz. ....... 

• YENı KAVAFLAR• 

Çnrşı.sınılu 34 Numarada 

· - Ali Rıza · .. 
Mücellithanesine uğrayınız. 

• ~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmış bir 
motör satıhktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlan 
ilan olunur . 

~lısırın siyasal durumu 

Sivri ve karasinek 
lerin imhası 

mukarrerdir 
Bu yıl sivrisinek mücade

lesi için geniş mikyasta ter
tibat alanmış bulunuyor. Be
lediye ile sağlık işleri direk
törlüğü, bütün hastalıkların 
sirayet vasıtası olan sivri ve 
karasineklerin imhası için 
müşterek ç1ahşmalarda bu
lunacaklar ve halkın da alı· 
nan sağlık tedbirleri kusur-

lngiltere, parlamento· 
nıın iadesine taraftardır 

suz olarak ta.tbik etmek su-. 
retile yardımını istiyecekler
dır. 

Yalanmış 

Veft firkası başkanı ile Nesimi pa· 
Yugoslavya'da yapılan say

lav seçiminden sonra Hırvat
ların ulusal bayraklarını 
çekerek Yugoslavya'ya karşı 
nümayişler yaptıkları ve za· 
bıta ile çarpışmalarda bulun
dukları hakkındaki haberler, 
Belgrad siyasal mabafilince 
yalana çıkarılmaktadır. 

şa arasındaki konuşmalar 
Elehram gazetesi yaııyor: 
Mısır ulusu, kanunu esasi 

mes'elesile meşguldür. Nesim 
Paşa kabinesi dahi bu mes' -
eleye büyük ehemmiyet ver
mektedir. Veft Partisi baş
kanı Mustafa Elnühas Paşa 
başvekil Nesimi Paşa ile u· 
zun mülakatta bulunmuş ve 

Mısır 1923 kanunu t:sasisini 
meriyete koyması mes'elesi 
h iki de ,l,at Jid mı IH'ftC"""" 

mevzuu bahsolmuştur. 

Resmi mahafillere göre, 
lngilizler dahi Mısırda Par
lementonun idesine, taraf-
tardırlar. Gerek Başvekil 
Nesimi paşa, gerekse Mı· Mevaşi ihracatı 
sır bütün bakanları ve ge- Dün şehrimizden Pire'ye 
rek logiliz yüksek komiseri bir miktar sığır gönderilmiş· 
Sir Lamson, Elveft partisinin/ tir. Elen mevaşi tüccarlar1, 
1923 kanunu esasisinin mer- Ayvalık ve Kuşudasından da 
iyete koyması talebini, tas- geçen hafta külliyetli me-
. i etmektedirlıar vaşi çekoıi lerdir. 

Ve Museviler: 
1
• 

- Linet olsun Ba'ıl O' lı" 
buduna!. Linet olsun , 

kahinlere!. Linet olsun ~r' 
liçeye!. 

11
,. 

Diyerek gizli gizli boll' 
daı~ıyorlardı.. flP' 

Üçüncü yıl olmuştu. 1 b'' 
rak ve gök bütün ıııer t' 
metsizlikleri ile halk• bİ' 
hayvanlara bir tutaııı, ~~ 
avuç yiyecek vermiyor 

- Arkası 

Ulusal 

Birlik 
Cfindclik eiyaw gazete ~ 

Sahibi: Haydar Riişdü ôkl 

Neşriyat müdürü: 
llanıdi Nüz.lıet 

Telefon: 2776 .ı 
ı. •·ist" Adres : lzmir 111> 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 u altı ayhlı 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : t 

Maarif cemiyeti il~ 
bürosuna müracaat e 
melidir. 

Hususi ilanlar : id•"' 
hanede kararJaştırılıt ı., 
Basıldığı yer: ANADO 
matbaası 
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,6T 
ASI 

N. V. 

H. Van 

Olivier ve şürekôli F a eıı· perco Vapur Acentası 
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
11 POLO 11 vapuru 30 ma

yısta Anvers, Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

11 OPORTO ,, vapuru S 
haziranda Liverpol ve Sven
seadan beklenmektedir. 

11 THURSO ., vapuru ha· 
ziran ortasında Hull, Anvers 

ve Londradan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
" CERES ,, vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

'· SA TURNUS ,, vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo
şalttıktan sonra 8urgas, V arna ve Köstence için yük 
alacaktır. 

" UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An· 
vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
11 NORDLAND,1 motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantııg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi

navya limanlarına hareket edecektir. 
11 ROLAND ,, motörü 22 hazira~da Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntaıam sefer 

"ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir, 

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

NATIONAL NAVIGATlON CO. OF GRECE 
,-Tayyare Piyaugo. u-~ lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

19 nucu Terlip Bi
letleri Satahvor .. 

J 

Büyüklkranıiye 

30000 lira 
-Mükafat-

20000 li 

" T AMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev· 

yorka hnreket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda TabmiJ ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
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z ıir yün mensucatı_ 

,~ ................. --ı•= · · rk Anonim şirketi_ 
Bu mOcs e e. iki ynz bin lira t'rmayc ile -

teşci kül "ımiş "'c Di Oryental Karpet Manu-_ 
ffi ..., .. 

Satılık Pivaııo 
.1 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık· 
hr, 

Almak arzu edenler her 

· takcörers Linıiled (Şark hah) şirketine ait _ - .. -
, lzmirdt llulkupmardaki kuma~ fabrika ıuı atm -= alnııŞhl'. l~abrika biltlln lf•şkilat ve tesisat ' 'e mfi'I· = 
' tahdimini ile c kisi gibi l kanunu!i'ani 1935 ta· -

l)er Z(~C 1 gün sabahdan akşama ka-"' 1 dar ULUSAL BiRLİK 

rihiuden itibaren yeni şirket tarafından işletil· _ 
mektedir. Her nevi yfin iplikleri, kuma~, batta- = 

- niye ve çorap imal edilecektir. 1\Iamulatm emsa- -- -= linc fuikiyeti her tarafta takdir ve kabul ediJmiştir. -
& Co. gazetesi idarehanesine mü· 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE caat etmelidirler. 
"AKKA,, vapuru 19 ma· 

yısta bekleniyor, Hamburg 

ve Bremenden yük çlkara
caktır. 

" ARTA ., vapuru 27 

mayısta beklen!yor, 30 ma

yısa kadar Anvers, Roter

dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 

ARMEMENT H, SCHULDT 

HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 21 
mayısta bekleniyor, Hamburg 
ve Anvcrsten yük çıkara
caktır. 

73 30 JOHNSTON V AREN LINES 
L TD LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 18 
mayısta gelip Liverpuldan 

1581 ... 
yük çıkarmıştır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"TISZA" vapuru 5 hazi

randa bekleniyor,Budapeşte, 

- Buc:r mamultit Pcştemalcılar başıııdn eski Orozdibak = 
ı•Öıı!!llk•s•O•re•ı•ıl•eı•·!llİllll'll\•t•ullt·llim-•• - iuisalindeki sergide te bir edilmekte ' 'e nhş fab- :: 

- rika içinde yapılmaktadır. § 
laka (Okamcntol) 

öksnı·n k şekerle- ~ 
rini tecrnhc edi- ~ 
niz .. 

1 
Ve Pürjen ~ahapın 

en ilstfln bir müs

hil ~ckcri oldu~u

nu unutmayınız. 

~ 
etS :a 

Posta kutusu: 127 E: 
_ Telgraf adresi: İzmir~·:.Alsancak ;;;; 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 :: 

• ıı ı 11111111111111111111111111111 111111ııı111111111111111111111111ııı1111111111111ıı1111111111 m• 

,.-.mSiimer Bank--1 
Fabrikaları ıııam ulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
n11, en ucu~u e ı güzeli 

Heı·eke kunıaşları 

F esaııe kumaşları 

Be}1k~oz kunduralaı·ı 

Bakırköy bezleri 
Sünıer Bank yerli ınallar pazaı 1 

lzmir şubesinde bulursunuz 
• aze temız ucuz 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 
"DUNA,, vapuru 30 hazi

randa bekleniyor. Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 

Kuv,.·etli milshil 

istiycıılcr Şahap 

Sıhhat snrgnn . 
mm•m ·~.. • •• 1 1 ~ • 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası ilac 

Eler türlü tuval:ı çeşitleri 
lfamdi Nüzhet 

.,ıhhat Eczanesi 
Raşturak 

THE E/.PORT STEAMSHIP 

COP PORATION 
"EXARCH,, vapuru 2 ha· 

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul cdilmeı., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 · 2008 

haplarını Maruf C\5 
ecza depolarından ·if:J 
ve ecznnclcrden 

arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11·wci Beyler Sokağı N. blJ 
f Telef 011 3452 

11111,! - ;ı 

Hamza Rıistem beyin foıografhaııesi, lzmirde en 
fotoğraf çekmehle şöhret bulan bir san'aı ocagıdır. 
müşkülpesent olanlar dalıi, burada çektirdikleri foıokraj

lardan memnun kaluır.şlardır. 
llamza Rüstem beyin, f oıoğraJ malrcrnesi satan ma-

ğazası da muhıerenı müşterilerinin ince zeıklerine göre 
her çeşit malları, Joı.ograr ma/,irıelerifli bulundurmakta• 
dır. Bir zıyareı her ~eyi ispata kôfidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 



(Olaaal Birlik) 

--------------·------

Yunanistan'da aylav seçimi mücadeleleri ve siyasal partiler 

General Me aksas, bir söylevinde hü
kfimetle cumurluğu tahkir etmiş. 

. 
General Pangalos, hilk.timete bir mektııb göndermiş, başbakanla muave-

ninin rejim hakkındaki kanaatlarını açıkca hildiremleriui dilemiştir 
lstanbul 3 (Hususi) - Atina'dnn haber 
HOkumel ile iya al partiler ara mdaki 

durum, gittikçe zorlu bir şekil almaktadır. 

veriliyor: mi olarak bildirmelerini aksi takdirde halkın kendi· 
ihtilRflt 

Eski cliktatôr general Pangalos, ba~bakan bay Çal· 
daris ile mua\''İni general Koqdili ·e bir mckıub gön· 

dererek. rejim hakkındaki, iyasal kanaatlnrını sami· 

lerinden kuşkulanmakta hakla olduğunu bildirmiştir. 

Son haberlere göre: Abrar partisi lideri general 
~lctaksas, eski Yunanistan'da propagandalarına devam 
ederken verdiği bir ôylevde hllkumetle Cumurlnğu 

tahkir eylemiştir. 

~~~~~~----... ~iııH+·•-.... ----~~~~~~ 

Var olsun 
lzmirliler ! 

- Baştarafı birinci salıifedc -
Etibba odosı ve Baro da 

Tecim ve Endüstri odası gi
bi birer toplantı yapacaklar 
ve onlar da kendi araların· 
da hava tehlikesini anlamış 
üye yazdırmak hususunda 
faaliyete geçeceklerdır. 

Bu sabahki toplantı çok 
hararetli ve çok verimli ol
muştur. 

Haber aldığımıza göre; 
tayyare kurumu genel direk· 
törü Rize saylavı bay Fuad 
lstanbul'dan Ankara'ya geç
miş ve birkaç gün sonra 
şehrimize geleceğini alaka· 
darlara bildirmiştir. 

Hava kurumuna yardım 
etmek ve üye yazılmak hu
susunda lzmiri'n birinciliği 
alacağı kuvvetle umulur. 

Arabada 
~arkı söyliyenler 
lzmirpalas oteli katiple

rinden Mehmed oğlu Muam
mer ile, ayni otelde yatan 
Kabekir oğlu Ahmed ve 
Cevded oğlu Necati; dün 
gece sarhoş olarak bir ara· 
baya binmişler ve birinci 
kordondan geçerken halkı 
rahatsız edecek derecede 
bağırarak şarkı söyledikle· 
rinden zabıtaca yakalanmış· 
lardır. 

Kadını 
1"'aşla yaralamış 

Turan'da Menemen cadde· 
sinde oturan Receb karısı 
Meryem; Osman oğlu Meb
med ile kavga eden çocu
ğunu kurtarmak için Meh
med'in yanına gitmiş, Fakat 
bu sırada Mchmed yerden 
aldığı taşlarla zavallı kadını 
başından ve vücudunun muh
telif yerlerinden yaralamış

tır. Mehmed, zabıtaca yaka
lanmıştır. 

Hırsız hizmetçi 
Karşıyakada Selimiye so· 

kağında oturan Hamid ka· 
rısı Şaziye, zabıtaya müra· 
caat ederek evinde hizmet· 
çilik yapmakta olan Nazmiye 
kadının, elli liralık bir kü· 
pesi ile iki entarisini çaldı· 
ğını söylemiştir. Zabıta; hır• 
sız hizmetçiyi aramaktadır. 

Fitil çektiriyordu 
itfaiye binası önünde ge· 

lib geçen halkı, fitil çekti
rerek dolandıran Abdi oğlu 
Ahmed yakalanmııtır. 

Bay Hulusi 
Liman işleri genel di· 
rektörlüğünden nİ· 

çin çekildi ? 
lzmir Körfez ve Liman it· 

leri genel direktörü doktor 
bay Hulusi, düıt akşam Af
yon yolile Ankara'dan şeh· 
rimize dönmüştür. Bay Hu
lusi, körfez ve liman işleri· 
nio aldığı son şekille kendi 
tasavvurat ve düşüncelerini 
telif edememiş ve çekilmeği 
tercih etmiş ise de, istifası· 
nın kabul edildiğine dair 
henüz bir bildirim gelme-
miştir. 

Sarhoş 
Polisi yaraladı 

Dün gece pek fazla sar· 
hoş olan Süleyman oğlu 
Hasan; Gaziler mahallesin
deki evine giderken, sokakta 
nara atmağa başlamıştır. 

Bunun üzerine orada bulu· 
nan nöbetci polislerden Bay 
Hakkı ile Kadri sarhoşun 
yanına yaklaşarak böyle ba· 
ğırmamasını ihtar etmişler 
ve Hasan'ın elinde bulunan 
bıçağını almak istemişlerdir. 
Fakat sarhoş Hasan, polis
lerin üzerine doğru yij_rü
düğünü görünce feryada 
başlamış: 

- "Yanaşmayın yakarıml11 
Diye bağırmıştır. Der hal 
üzerine atılan polislerimiz, 
bu mütecaviz sarhoşu ya· 
kalamışlar ve elinden bıça· 
ğını almışlardır. Yalnız, bı· 
çağı alırken polis Hakkı'nın 
elleri yaralanmıştır. Sarhoş 
Hasan adliyeye teslim edil
miştir. 

Kemeraltı 
Balkı susuz kaldı 
Kemeraltmda ikinci bey

ler sokağının ağzında şimdi
ye kadar daima akmış, civar 

esnaf ve halkının su ihtiyacını 
temin etmiş olan belediye 
çeşmesinin, bir haftadanberi 
kuruduğunu görüyoruz. Bu 
hal, halkın haklı şikayetle
rine sebebiyet vermektedir. 
Şarbayımız doktor bay Beh· 
çet Uz'un bu yazımızı na
zandikkate alacağını umarız. 

Salam on 
Ası·i sinemanın pulla

rını çaldı 
lrgad pazarındaki asri si

nemanın kişesinden 12 lira 
hk pul çalan, reklamci Ya· 
sef oğlu Salamon zabıtaca 

yakalanmıştır. Salamon, çal
dı§ı pulları derhal meydana 
çıkarmıştır. 

Ahmed l aml emir 
~i oluyor? 

-Baştarafı 1 inci sahifede 
birer mıntaka olacaktır. 

Bundan başka, şimdiki 
meclis reisi Suphi Bereket'in 
başkanlığına Vatant bir ka· 
bine teşkid edilerek, vata· 
nilerin bu yeni şekle muva· 
fakatlerine mukabil ve Fran· 
sızların Vatanilere bir taviz 
makamında olarak Tarablus 
mıntakası bu emirliğe ilhak 
olunacaktır. 
Gene (Ovar Hayom) muha· 

birine göre, bütün bu işleri 
perde arkasından çeviren 

Maroni patrikidir. Ve Lüb-' 
oandaki Müslümanlık müşkü-

lünden kurtulmak, burada 

kabir bir Moroni ekseriyetile 
bir Cümburiyet kurmak fik· 
rile Patrik Trablusun Suri· 
ye'ye terkedilmeıine muva· 

fakat etmiş bulunuyor. 

Berut - "Elnehar,, gaze· 

tesinin Filistinde çıkan "Pa· 
lasti Post,, gazetesinden nak· 
len yazdığına göre, Dömar-

tel Fransa hükumeti tara· 

fından Avrupa elçiliklerinden 

birine tayin olunacaktır. Bu 

gazetenin yazdığına inanmak 

lazımgelirse Konta, dış bakanı 

tarafından böyle bir teklif 
yapılmış 1. 

Yeni anlaşmalar 
- B~ıarafı 2 inci sahifede -
paktını ne diye onaylamıya· 
cağı sorulabilir. 

Demek oluyor ki Fransa 
ve Sovyetler böylece ister 
kendi aralarında, ister dost
larile işbirliği yaparak barı
şın bozulmaması için yaşasel 
bir şart olan önem işini ba· 
şarmış oldular. Bununla be· 
raber Fransa ve Sovyetler 
yalınız bu kadarla kalmakta 
değildirler. Barışın çetin ve 
ağırbaşlı temeller üzerinde 
düzenlemesi işini genişletmek 
ve bu kalkınma işinde elle· 
rinden gelen yardımda bulun 
malarını istedikleri iyi istekli 
devletlerin de iı birliğinde 
bulunmalarını aramaktadır· 

lar. 

~---------~~~ Yankesiciler 
Yakayı ele verdiler 

Bundan bir kaç gün evvel 
Fransız kilisesi civarında Ha· 
san oğlu Bayramın 95 lira 
parasını matarcılık ıuretile 
çalan, ve zabıtaca aranmak
ta olan geçmişi bozuklardan 
parlak Ali ile arkadaşı ya· 
kalanmııtır. 

Kontenjan 
Dışında memlekete gi· 

recek olan eşyalar 
Muhtelif clalre ve mOeeeeee· 

ler tarafından dıtarıdın getiril· 
mesl gerekil bazı eeyıoın Tür· 
ktyeye sokulması hakk.nda 
Bakanlar korolu tırafandao 

onanan kararname llbayhğa 

gelmlttfr. 80 kararnameye göre 
lnhfearlar genel dlrektôrlüğQ 

tarafından Ukör imali için 
Franea'dan bazı tekerli meY'a 
bOIAealırı ile muz patları, sün· 
ger avlımık için dalğıç elbise· 
lerl ve dalgıç malzemesi, lzmlr 
Ubaylak daimi encOmenl üyesi 
bay Mehmed Aldemlr'io Çeşme 
luyılaranda balık avcılığı için 
Yunanlstan'dan getlrtece~l elli 
tonluk motörlO bir kayık, Ame· 
rlkan Tobako tlrketloln Sam· 
sun'da yeniden açacağı 150, 
~00 kişilik tötüo tmılıtthınesl 

için Ttryeate oftbeslnden parasız 
getirteceği tahta eandık, sepet 
ve demir ayaklarlle ealr etya 
kontenjan dışındı memlekete 
eokulacaktır. 

Kazanç vergisi 
Haziran ayındayız Kazanç 

vergisi mOkellef lerl bo ay 
içinde finans tabelerlne mil· 
rıcaat ederek k1Zanç veeglıl 

ruoeat ve unvan tezkerelerlal 
ılmaladırlar. Bo ay içinde tez· 
kerelerlnl almıyaolar ıoora 
dört kat zeza vereceklerdir. 

Kazanç vergi elnfo ilk ta kel ti 

de gene bo ay içinde vetllmek 

lbımdır. Vermlyenlerden yozde 
lô nlıbetlnde ceza alınacaktır. 

Kazanç verglelle mOkellef olan 
okurlarımızı ikaz için bu 
izahatı IOzamlo buldok. 

Hicaz veJiabtı geliyor 
Baştarafı 1 inci .~ahijede .. 

protesto için iki saat dük
kanlarını kapamaları üzerine 
Şam, Huma, Antakya ve 
Humuz şehirleri de bu pro· 
testoyu teyid için iki saat 

mağazalarını kapamışlardır. 

Akki - Hicaz ve Necid 

Veliahtı Emir Suudun Avru· 
padan dönerken Ankaraya 
uğrayarak Atatürk'ü ziyaret 
edeceği ve ondan sonra Su· 
riyc yolile Mısıra gideceği 
haber verilmektedir. 

Veliahtın Suriyede büyük 
tezahüratla karşılanması için 
hazırlıklara başlanmııtır. 

Gazeteler; Hicaz Veliahdı· 
nın ltalyayı ziyareti dolayı
ıile Arabiatan hakkında uzun 
yazılar yazmakta ve lbniasu· 
dun Arabların Napolyonu, ol
dutuau kaydetmektedirler. 

4 Sablfy 

l(abutaj'ın onun-
cu yıl dönümü -Bu nıünasehetle gece ve gündüz şen· 

lik yapılacak, vapurlar donanacak 
1 Temmuı; kapuıajın onuncu yarııları, yüzme yarışları Jı• 

yıldônQmildftr. () gQn denizci · kemler önftnde yapıldıktan sD' 
terimiz ve denizciliği seven, ra btrlncillğl kazananlar• : 

~~;:•e:e ve;~•;!:;::!r. 8~~l ~:: ~ deniz tcclmlndekf değerli YP-· 
rfmlzl takdir eden her yurddaş 
bu boyok güoft kutlohyacakıır. 

(Asker) bütiln dt"nfzcller gfft 

bilecektir. Gece yapılacak et• 
Şarımızda o gilo büyOk deniz ı.U~ 

ilkler daha getıiş bir ıo 
fi~oliklerl yapılacaktır. GOndüz <>lacaktır. Bfttil~ denlzclter gO' 
ve gece yapılacak tenllkler için doz ve f?ece evlerini bayrakl•rl• 

e;enlt bir program hazırlanmak· yeşilliklerle sQıllyecek, gt 
tadır. Ba program henüz kat'f elektlrflde aydınlatacaktır. 
oekllol almamıetar. Evelkl giio Şatlar n romorkörlerle " 
buaon fı;fn vapurculuk tlrke· hflde gezintiler yıpılacalr, bl; 
tlnde bir toplanlı yapılmıştır. f ltelderl yıkılacak, denizde 
1.bayhkca tasdikinden sonra fener alayı tntfp f'dllect~ıJt 

Ulusal danfzcllllifn . kıl&.ıo-' pt<fgram keelo (Kat'i) leşecektlr. " 0 • 

GOndOzQn Kartıyaka•da deniz kararının onunca yılı çok fi' 
yarışlara yapılacaktır. Kayak geçecektir. 

~~~~----••M.--.•~·~~----~~~~-

Resmi devairde posta 
ücreti verecektir 

Dairelerden alı~;~ak posta ücretler 
senevi ve maktu olacaktır 

~ 
376 Numara ve 26.l 1.1339 kaddercll mektub, kıymetli 

tarihli postı kanununa ek olarak kıymetsiz poeta pıketlertode~ 
kamotayca onanan yısa Ubayh· bunlarla Uglll (Alıtkah) b• ...ıl 

ğa gelmtıtlr. Hu yaııaya göre posta isteme, adres değiştirme, f". 
idaresinin yaptığı lelerden dolayı alma b L il m• ,J , ao•• yere yo ı ı 

alınacak ücretler, bayındırhk 1 dl t ı ı rl çev rme ve ar ye ,, zmet e 
bakanlığınca hazırlanıb bakanlar 1ıt' 

üçte bir dcrel ve resim •- J 
· kurulunca tasdik olanacak tarl· caktır. Bakanlıkların tett&ll" 
feye göre ahnaeaktır. Genel mft- üzerine poeta, telgraf ve ıelt 

idaresinin vereceği lstatist1~1~ 
gare bu dairelerden ıbo• ~ 
posta O.cretlerl yıllık mıkt011~ mlkdar iizerlnden de abo•tı"' 
Bunun için mukavele f'r 
lmaea )Azamdır. 

vazeneye giren veya hususi btid· 

celerle idare edilen dairelerle be 
tediyeden postaya verilen mektob, 
ka~ t, gazete, mevkut rlsal.,, her 

tO.rlil baeılmıt kıtğıdlar, it Uğıd 
ları ve örneklerle kıymeti mu-

~~~~-----....... ·~··----------~~ 

Buhran vergisi ktı 
nununa ek .. 

--------·· ... b Buhran vergisi kanununa ek bakkuko için kızaocları01 ,e 
olan 2416 sayılı kanunun hl· beyanname ile bfldlrmtye fi~ 
rlocl madd,.slne aeağıda~I fık· burdorlar. Bo beyannalPelt f 
ralar eklenmiştir: a.ı 

tanzimi, verilmeel, tedkt.. -1 
A) 2395 eayıh kauunon beyanname vermlyeolere ı•' ~ 

QçQocCl maddesinin ' QncQ ve ı fi edilecek moımelelerle fi r •I 
5 inci fıkrasına dahli olanlar, d ' 

temyiz taleblerl hakkın • ıl 
B) Yalnız mukavelelerinde zınc vergisi kanonu bflkOoJ; 

hiçbir ıoretle vergi alınmayacak aynen tatbik olonor. 2sıO' 
veya ileride ihdas edilecek ver· 1 rJ' 

yıh Jskia kanonundak 
gllerden mtısteena tutulacağı ffyctler mıhfozdor. ~ 
zlkredilmlo olın usulane tevfl· ~· 
kan teslı edilmio ln.tlyaz.h olr Akhisar Sulh Hukuk 
ketler hariç olmak dzere ka· kimliğinden : i 
zanc vergisi kanuoonoo 3 Oncii Akhisar Orman idare ~ 
mıddeeinln 21 locl fıkrasında izafeten hazine vekili Of' 
eayılanlar kızanc verglel moa· Iımail Hakkı tarafılJ 'f 
f lyetl gene Ozerlerlnde durmak Şeyhler mahalJesindell ıı; 
tartile buhran zammına tabidir· Rasim oğlu lsmail '<le ,il 
ler. Bo milkellP.flerden f fnans veşli Ali oğlu Mustafa ,~ 
dairelerine kazınc beyannamesi !erine açılan tazminat d~ı 
vcrmtyenler buhran vergisi ta· üzerine ikametgibı 111 ,f 

kalan davalılara ilioeJI 1 ,~ 
lan tabliğata ra&"meD .-JI 
kemeye gelmedikf er•

0.f. 
Yaralamış 

Yeni müzayede bedeste· 
ninde oturan geçmişibozuk
lardan Esat oğlu Ahmet, Edip 
oğlu Hacı Mehmet ve Riza 
oğlu Enver aralarında kav· 
ga etmişler; bunlardan Ah
met, bıçakla Enver'i ayağı 
ile dizinden; kavgayı yatıştır 
mak istiyen Mehmed'i de sol 
a1ak ve göksünden yarala
mııtır. Yaralılar memleket 
hastanesine kaldırılmıı, ca· 
rih te yakalanmııtır. 

r• ı ' haklarında gıyap kar• 6,9f 
hazile mahkeme 18· 
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Salı gününe talik 1'•~.,,
olmakla o gün evra~ ~ili 
rak esas davaya gırıf el 
ğinden davalıların f,-' 
mezkiirde bizzat oıablı.1 f 
gelmeleri veya bir ·~~~ t 
dermeleri aksi takdır ,,ı 
yaben yapılacak ıJJU~~ 
lerin muteber addod ı'I 
ilinen tebliğ olunu • 


