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~-------------------ln gi li z Hava işleri btırosuna • ULUSAL • Cenevrede bulunmakta olan 
Sovyet Rusya dış işleri ha· 
kanı B. Litvinot Moskovaya 
dönmOşUlr. 

kaydolmak için dört giln zar· 
h11da yoz on bin kişi müra· 
caaı etmiştir. 

lzmirde çıkar, akpmcı aiyaıal gazetedir 

-------------------------------Telefon : 2776 - Pertembe - 30 Mayıs 1935 Fiab (100) Para 

unanistan yeniden karışıyor mu? 
~ y 55&53&s= ?' :Ç - • • 'i .. 

Cunıur Başkanımı?., Huva ~rehlikesioi Anlayanların Başındadır 

tatürl{, Türk Ha-
a Kurumuna On 

Lira Verdiler . • 
ın 

lu önderimiz diyorlar ki:_ "' 811 Ulus; en zor zaman
da memleket ödevlerine canla haşla koşmuştur. 

lllstediklerinden daha fazlasını başaracaklardır. ,, 

Ataııirk, Go::iemir'de ıayyarecilerimiz orasında 

C.. lstanbul 30 (Hususi)- romuna on bin lira ve· 
lll11rba,ka'1ımı:r. Kamal rerek; bava tehlikesini 

~l'lq Tftrk bava ku· bilenlerin batına geçmiş-
Bay Eden söylOyor 

lngiltere'nin Silahsız· 
lanması imkansızdır 

~lltnn uluslar, tepeden tırnağa si· 

~lanmışken, logiltere durıımaz 
~ alldra 29 (AA) Bay 

L "ı· lllubafazak~r kadınlar 
"it •ti.· 'it ı11 toplanbıında infirat 

lt ';'11 aleyhinde bulunmuı 
ıı •111i1tir ki: 

~ ; Diılerin& kadar ıiliblı 
1ı1.. l1ayada ve kollektif bir 
~ ...... 
~ ıçınde lnfilterenin si· 
ıc_'-. 1•1aınası imkinıızdı. Baı
'-• llın ıiliblanması göz 

ihdi~;k~ 
tı'1tında Mosko-

~ya gidiyor 
' bul 30 (Ôzel) - Ro· 
li~~'' dıı i,leri bakanı bay 
.. "''•le ' .,.otk 0 nun gelecek hafta 
"• ovaya gideceji ve 
~~et ricalile mlltabık kal· 
>l -:. I011ra Romanya· Ras• 

aı.. _ ~llcliferlerbaia iıleme· 
.._...Yacaldan Blkr9f'tea 

•eriliyor. 

J,ord Eden 

silahlarını arttırması bile li
zım gelir. Hem de bu silih
lanma oldukça kuvvetli ol· 
malıdır. Ti ki, lngiltere kol
lektif sistemin bir llyeıi ola· 
rak ödevini yapabilsin . 

lngilterenin ve dllnyanın 
menfaatları, ortaya çıkacak 
her tnrln zorlukları yenebi· 
lecek kuvvetli bir ulular 
sosyetesi tarafından korun· 

malıclar "" 

( lerdir. Atatflrk demişler· 
dir ki: 

- '~ Bu uluı; en zor 
7.amanlarda memleket ô· 
devlerine ( vazifelerine ) 
canla başla koşmuştur. 
f stedikleriuden daha faz-

lasını başaracaklardır. 

Tuttukları yol, do~ru· • 
dur .• , 

Ankara 30 (Huıusi ) -
Burada bir hava nllmayiti 
ve z~birli gazlardan korun• 
ma denemeleri yapılmaıı 
kararlattırılmıttır. Bu it 
için gereken hazırlıklar ya· 
pılmıttır. 

Her tarafta konferanılar 
verilecek, balkın zehirli gaz-
lardan ne suretle koruna· 
caklan a .. retilecektir. 

insaf! 
Knkorı ihtikarı 

yapanlar ceza
landırılacaklar 
ilbay Klzım Dirik; son 

teftiılerinde bazı uzak köy
lerde kooperatif giremiyen 
fakir köyllllere kükürdün 
beher çuvalının 500-520 ku
ruta satıldığını görmllı ve 
derhal li:ıım gelen tedbirle· 
ri almııtır. 

Memurin kooperatifinden 
340 kuruıa aldıkları kükllr
dll, fabiı bir fiatla köylllye 
satanlar derhal ibtikir ko· 
misyonuna verilmişlerdir. 

Memleketin ekonomik du
rumunu ilgilendiren itler il· 
zerinde ibtikira teve11ül 
edenler tiddetle cezalandırı· 
lacaklardır. 

Göz tepe 
Altınordu maçı 

Altınordu-Göztepe takım· 
ları yarın ha!kevi top ala· 
aında huıusi bir maç yapa
caklardır. Bu takımların B leri 
arasında da saat 14,30 da 
bir maç olacaktır. 

Birinci takımlar ıaat 17,30 
da maça baılıyacaklarından 
Demiryolu · Eırefpaıa arasın· 
daki d6mi final ıaat tam 16 
ela baıbyacaktar. 

Valera 
lrlanda'da genel ilbay· 

hğı kaldıracağını 

bildirdi 
Düblen 29 (A.A) - Baş

bakan bay Dö V alera lrlan· 
da diyetindeki diyevinde hll
kilmetin genel ilbaylığı kal-
dıracajını bildirmiıtir. Bu 
plinın gerçekleımesi ıçın 

ana yanda değitiklik yapıla· 
caktır. 

Ayrıı lideri ıimdiki genel 
ilbaylık ödevlerinin her hangi 
genç bir iıyar tarafından 

yapılabileceğini söyle mittir. 
Genel ilbay yalnız lngiltere 
ile lrlanda arasında irtibat 
vazifesini görmektedir. 

•• 
Makdonald 

Bu hafta çekiliyor 

Bay Makdonald 

lıtanbul , 30 (Ôzel) - Lon· 
drada çıkan Soaday Ekıpres 
gazetesi, Makdonald'ın kıral· 
la iki saat konuıtuğunu ve 
Haziranın 4 nllcll günll iıtifa 
ederek yerini Baldvine terk 

. Devamı 4 nca sahifede· 

:x:x tel< o 

Almanya'da asakerlik işleri 

Mecburi askerlik 
55 yaşına c;ıkarildı 
Prusya'nın müdafaası için, iki sınıf 

askerde silah altına alınmıştır 

Alman topçuları manevralarda 

Berlin 29 (A.A)- Mecburi ayni zamanda silih alt.ada 
askerlik hizmetinin ihtiyat bulundurulacaklardır . 
teıkilitı kara bakımından 

aouact.a yapalacaktir. 
Şimdilik her aıkerJik mın· 

takası ihtiyat kuvvetlerinin 
baflıeasını kendi mıntakala-
rıadan te6arik edeceklerdir. 
Fakat doiu Pruıyaıı gibi 
ana vatandan ayrılmıı ve 
kendi aavga11nı kendiıinin 
yapma11 lizım gelen ve nli· 
fuıu az olan bu mıntaka için 
Sil bakanbiı mecburi asker
liği SS yaıına kadar çıkar· 
mıı ve ikinci bir ıınıfı, 191 O 
sınıfını da ıilib altına çatır· 
mııtır. Ônllmlizdeki aeneler 
de 1915 liler ile 1911 liler, 
1916 lılarla 1912 liler ve 
1917 lilerle de 1913 UUer 

Amerika 
12 bin tayyare 

yapacak 
lstanbul - Nevyorktaa re· 

len haberlere göre; Ameri· 

ka yeniden 12 bin tayyare 
yapmağa karar vermiıtir. --Bay Laval 
Paris elçimizi kabul 

eyledi 
Pariı 29 (A.A)- Dıı itleri 

bakanı B. Laval Tllrkiye bl· 
yilk elçisi bay Suadı kabul 
etmiıtir . 

Yunanistan yeniden karışıyor galiba 

Atina' da arbede <:ikmış, diva
nı harh başkanı öldürülmüş 
~aylav seçimi başladı. Mocadelelerin çok çetin ola

cağı söyleniyor. Muhalifler iştirak etmiyorlar 

- . -- - -
Papulas'ı idamn mahkılm eden harb dfram; sagdcın ikinc.i, öldürüldiJAü MSy lenen ba,kandır 
lstanbul 30 (Özel) - Son met aleyhine nllmayiıler ya· mittir. Saylav seçimine bu 

alınan bazı haberlere göre, pılmak istenmiıtir. . ıabah baflanmııtır. Seçim 
Atina ile Pirede Vinzeliıt lstanbul 30 (Ôzel). - Atı- miicadeleainia çok çetin ola· 
ve bükümet taraftarlara ara· nada bat r&ıteren bır arbe- caiı söyleniyor. 

de neticeainde, General Pa· . . . . 
sında çarpıımalar olmuıtur. puJaı'ı idama mabkOm eden Muhalıflenn aeçıme ittirak 

Hükumet, itin bliyllmeıine Harb divanı baıkanının 61· etmemeleri kararlaıtmlmıı 
mani ol.nak için ıiddetli tecl- dllrlldOill ıöyleniyor. Ma· gibidir. Hllk6met, ba duru· 
birler almııtır. Buna ratmen haza bu haberi teyid edecek mu ibdaı eden muhaliflere 
Sellniktı ve Serııdı blk6· mltemmim malQmat ıılme· karfl aoa dtnee •atllmllr. 



Sahife 2 (UluıalBlrllk) 

Osmanlı Salta11atının son Sadrıazamı söylnyor 

ihtilalci V eniz los, meğer Os
manlı devleti • • • 

ın casusu ımıs 
'~L~H~TTi~ 

EY YU'Bi.~~1 
' 

\ 7 euizelos, daha genç yaşta iken politikaya Atılmış 30 Mayıs - 1935 .. Yazarı: M· 
4 

Tefrika N o. 66 ~~~~~~~~~~~~~İJS-;.1~~~~ 
Yahudi'ler, Isa'dan 800 yıl 

Filistin'den sürülüb 

haris, çap {JD ve bir casustu evvel bir defa dab9 

atılmışlardı 
lstanbulda haftada bir çı· 

kan ( Perşmbe ) mecmuası, 

Osmanlı saltanatının son 
Sadrazamı ( Tevfik paşa ) 
iJe yaptığı bir mülakatı neş
rediyor. Bu mülakatta Ve· 
nizelos'u ilgiliyen önemli par
çalar vardır. Giritli diploma
tın iç yüzünü alana vuran 
bu yazı,arı aynen aşağıya 

kaydediyoruz : 
93 yaşında başlı başına bir 

tarih ve daima temiz kalmış 
bir diplomat olan (Tevfik Pş.) 
(Perşembe) mecmuası yazga
nına Venizelos için bakınız 

ne diyor : 
"-Venizelos mu? .. Onu ben 

elli iki sene evvel tanıdım .. 
Ben o zaman Atina elçiliği 

katibi idim. Girid mes'elesi, 
bu, bilahare beni memuriyet 
hayatımda gerek elçi, gerek 
Hariciye nazırı ve Sadrazam 
sıfatile fakat her zaman uğ
raştıran, yoran derdin o va· 
kit yarım asırlık bir geçmişi 
vardı .. 

Venizelosa biz, o zaman 
( Lefter efendi ) derdik. Bi
zim Atinada casusumuzdu, 
O .. Her ay gelir, aylığı olan 
on beş lirayı benden alırdı. 

Çok çalışırdı, durup dinlen· 
mek bilmezdi, her yere girer 
çıkardı, gençti, fakat politika' 
işlerine atılmış, haris ve ce-

Bay Venizelos 

sur bir gençti.. Ve yaman 
bir casustu .. 

O sıradn Girid mes'elesi 
gene alevlenmişti. Giridden 
kaçan Rumlar, gizlice Yuna
nistana geliyorlar, yerleşmek 
istiyorlardı. Başlıyan bu mu· 
hacir akınının önüne geçmek 
lazımdı. Fakat kaçanları bu
lamıyorduk. Bunları da bize 

~-------------ımı~-..·~·~·--.. --~--------
Cuma günü yapılacak ınaçlar 

Demiryolu ile Eş-
ref paşa oynıyacak: ----9 Eylül sporcuları Cuma gün{i Aı·· 

mutluya giderek maç yapacaklar 
Halkevi spor komitesinin ramda demiryolu-Eşrefpaşa 

son defa tertib ~ttiği turno· takımları saat 16,30 da ha· 
va maçlarında demiryolu-Eş- kem bay Sabrinin idaresinde 
refpaşa takımları dömi finale karşılaşacaklardır. 

karş~laşmışlardı. Oyunun Geçen hafta Bornovaya 
v~~tınd.en evvel tatili ve karşı aldığı netice ile kupa· 
muteakıb hafta demiryolu- yı kazanan Eşrefpaşalılar 
nun vaktinde bulunmaması bu gayri federeler şampiyonu 
maçhakkında iki tarafça bazı demiryolunu yenebilecekler-
itirazların meydana gelmesi· midir?· Cuma günü yapıla-

ne sebebiyet vermişti. cak b~ .m~ç. bize bu netineyi 
. . . . verecegı gıbı turnovanın fi-

Spor komıtesı ıkı takım nalistler'ını· meydan k 
d k

. b ' 
1 

. a çı ara-
arasın a ı u mts e eyı bal cag· · · k .. l'd' . . ı ıçın ço onem ı ır. 

etmek ıçın Eşrefpaşa takı- • 
mından maçın tekrarını is· 9 EY J üJ 
tem işti. 

Bunu memnuniyetle ka-
• bul eden Eşref paşalı gençler, 

hükmen gaJib gelmek sure
tUe elde ettikleri neticeyi 
tatminkar görmediklerinden 
oyunun yeniden yapılması 

isteğinde olduklarını bir tez· 

Armutluya gidiyor 
Halkevi teşkilatında spor 

kollarından 9 Eylül takımı 
Cuma gün Armutluya gide
rek Armutlu gençlerile bir 
futbol maçı yapacaklardır. 

Deniz 
k~re. ile s~or komitesine bil- Sııorları ''Urdu aı-d • 
dırmışlerdır. J 1l" ıyoı 

Gayri federe takımlar ara· " Deniz Sporları Yurdu ,, 
sındaki vahdete b' . l adında teşekkül eden deniz 

1 b k .. ''k 'htı'r)"f mısda kulübünün önümüzdeki 1 
o an u uçu ı ı a ın a . 
b ti k dT·· d h 

1 
Hazıran Cumartesi günü ak-

d
u.lsure. de .. e~ f~ ıglı~ enk a şamı açılacağını haber aldık. 

e ı mesı omı ına ın te ra· M . 
rını icab ettirdiğinden önü- ÜSamere 
müzdeki Cuma günü demir- Yarın akşam Tilkilik Cüm-
yolu - Eşrefpaşa takımları huriyet Halk Partisi müsa· 
bu maç için karşılaıacakJar- mere salonunda, Hilal terbi-
dır. Spor komiteıince ha- yeibedeniye yurdu gençleri 
zırlanan bu haftaki prog- tarafından bir milaamare ve

~~-.!""....,,. 

Venizefos, birer birer haber 
verirdi. Hemen hergün elinde 
bir liste ile gelir, Giridden 
kaçarak Pire, Atina ve Yu· 
nanistanın her hangi köşesine 
gelmiş Giridlileri, adları ve 
sanları ile bildirirdi. Biz de 
Yunan hükumetine müracaat 
ederek bunları tekrar iade 
ettirirdik .. 

Venizelos, o zaman bile 
Yunan hükumetinin başına 
işler açardı.. Peşine birçok 
gençleri toplar, ellerinde 
bayraklar, sokaklarda nüma· 
yişler yapar, meydanları dol
dururlar, nezaretlere gider
ler, Girid için bağırırlar ça· 
ğırırlardı. Bir defasında Kra
lın sarayına kadar gitmişler, 
bütün mümanaatlara rağmen 
dağılmak istememişler .. Kralı 
balkona çıkartmışlar .. Ayak 
diremişler, ortalığı birbirine 
katmışlardı da nihayet itfaiye 
yetişmiş, hortumlarla su sı
karak, bunları güç halle da
ğıtabilmişti. Bir kelime ile 
elli iki sene evvel, o yaşta 
V cnizelos, bir gaile halini 
almıştı .. Hatta hiç unutmam, 
birgün ondan bahsederken 
Yunan başvekili, 0 bu çapkın 
- demişti • sizden yüz bulu· 
yorda böyle yapıyor. ,, 

Sırtlarında uzun entariler rek Kenan yaylasına gider· 
vardı erkeklerin saçları, sa- ken buradan geçmiş. Gide
kalları, bıyıkları biri birine ceği yer uzak ve mevsim de 
karışıktı. yaz olduğu için burada ihti· 

Bazı iddialara göre, bun- yar ve çok yıllar yaşamış 
lar an-asıl puta taparlarmış. bir ağacının altında çadırı· 
Filistin' de Samire denilen nı kurmuş, bir kaç gün kal-
mevkiide otururlarmış ve mış. 

kendilerine bu sebeple Sa· Samiriler, senelerce sonra 
miriler denilmiş. Yakub peygamberin de Bir· 

Diğer bir iddiaya göre de yetüşsamdan gelirken bu 
Asuri hükümdarlarındanbiri, civarda Salim namında bir 
Millattan sekiz yüz sene evvel, kasabayı civarındaki arazisi 
Filistin topraklarına hücum ile satın aldığını söyler ve 
etmiş ve Yahudilerin çoğu· derler ki: 
nu sürüb çıkarmış.. Arazi - İşte burası, bu satın 
boş kalınca, Kuta tarafların- alınan alınan yer Arzı lsrail· 
dan bu kabileyi getirmiş. dir.. Hatta Yakub Peygam
Onlar da, Yahudiliğin asılları berimizin kızı güzel Dinayı, 

ile şereflenmek ve tarihli bir Sişeme delikanlıları buradan 
millet olarak yaşamak için alıb kaçırdılar. 

Musevilere karışmışlar. Fa- Bundan başkaBi'ri Yakub 
kat Museviler, buna şiddetle (Yakub lcuyusu) denilen ve 
itiraz ediyorlarmış.. Peygamber Yakub tarafından 

ilk kurdukları payitaht açıldığı söylenen kuyu da 
(Şikem) dir ki, şimdiki Nab- buraya yakın Sişar mevkii 
lusun yerinde imiş .. Nabfusun civarındadır. Hristiyanlar bu 
tarihi eskidir. Ona, hristi- kuyuya (Samiriler kuyusu) 
yanlar Yen o polis diyorlar ve derler ve rivayet .. ederler ki: 
miJadı yedinci uırda impa- -~Bir' gün Peygamber isi 
rator Visposiyen tarafından buradan geçiyormuş. Açlık 
kurulduğunu iddia ediyorlar. ve susuzluk başlamış. Arka-

öztürkçe : Garizm dağları eteklerinde daşları yiyecek aramak için 
yeşil, gümüş sularile ruhu etrafa yayılınca, o da kuyu· 

Her gün okşayan Sişen vadisi, Sami· ya yaklaşmış. O sırada 
rilerin ilk yıllar da gözlerini S ~ b' k d k d Beş kelime yazıyoruz anurı ır a ın, uyu an 
kamaştırmıştı. Burada hava su doldurmağa gelmiş, isi, 

- 12 - da çok güzeldi. kadına; 
1 - Sukutu hayal - Umusa Kiliselerini, Nablusun ce- - Bana bir az su veri-

Sukutu hayale uğramak-! nubi garbisinde bunun için niz de içeyim! 
Umusanmak yapmışlardı. Gene onlara Diye yalvarmış, Kadın, 
Örnek : Kendisinden o göre; lbrahim peygamber, onu Yahudi sanmış ve esa
k adar iş beklediğimiz bu _H:'a_r_a_n_to...:p:...r_a_k_la_r.:.~n,..ı;...:.te:.:r~k::e::d::e~·-.:se:n:_,::S:a:m::i.:,:ri::,:ler, Y abudilerle 
zat, bizi ne çabuk umu· -
saya uğrattı. lzmir nıilJi emlak müdnrlüg"'ünden: 

~ - !esanüd - Dayanışma K · 
Örnek: En büyük kuv- arantına vapur iskelesi 60 

Köprü ,, ,, 30 
vet yurddaşlar arasında Salhane " 

11 
30 

dayanışmadır. K 
3 Seviye - Düzey D 

ar ataş ,, 
11 

60 

4 M k 
arağaç altın dağ 31 numara ev ile yanında 96 

• a sat • Erge 
O
.. k K l 33 eski 27 taJ· numaralı dükkin 36 

rne : ü tür işlerinde 
ergemiz, bütün yurddaş- Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 16·6·935 pazar 

· 1arı yüksek bilgi düzeyine günü saat 11 de ihale edilmek üzere müzayedeye konul-
çıkarmaktadır. muştur. Taliplerin o saatte milli emlik müdürlüğüne mü· 

5 - Rekabet - Önürdeşme racaatları. 30-31 1553 
Rekabet etmek - Önür-
deşınek lzınir milli Emlak müdürlüğünden: 
Rakib - Önürdeş 
Örnekler: 1 Ekonomi iş- Alsancak askeri inşaat anbarında mevcut hurda eşyalar 
)erinde lüzumsuz önür- ve l~komobiller ve buhar kazanı ve kamyon ve sair makina 
deşmelerin zararını çe- ve dınamo ve hurda eşyalar 3. 4-6-935 Pazartesi ve Salı 
kiyoruz. günleri saat 11 den 16 ya kadar iki günde parça parça 
2 - Ônürdeşmek, her mahallinde satılacaktır. Taliplerin o gün ve saatta mabal-
zaman faydalı değildir. linde hazır bulunmaları. 16 30 1414 
3 - Bay .... yüksek ze- Aydın demiryolu umum müdürlüğünden : 
kası ile bütün önürdeş- 1·6-1935 tarihinden iş'an ahire kadar aşağıdaki istas· 
melerini yıktı. yonla.rdan lzmire taşınacak buğday, bakla, daralar, susam, 

NOT: Gazetemize gönde- kendır to~umu, çitlembi~.. yulaf, çavdar ve arpanın tabi 
rilecek yazılarda bu kelime- alacağı tarıfeler berveçhızırdir. 
)erin Osmanhcaları kullanıl- Buğday, bakla, darılar, 
mamasını rica ederiz. kendir tohumu, çitlembik 

susam, yulaf, çavdar Arpa 
rileceklerdir. 

Temsil edilecek olan ( il
letli ) namındaki piyeste baş 
rolü, kıymetli san'atkarları
mızdan bay Said Kaya der
uhte eylemiştir. Bu piyesten 
sonra, bir perdelik bir de 
komedi temsil edilecektir. 

Müteşebbis san'atkarları· 
mıza muvaffakiyetler temen-
ni ederiz. 

istasyondan 
Ödemiş 
IJkkurşun 
Dere başı 
Tire 
Çatal 
Bayındır 
Çıplak 

Arık başı 

Tepek6y 

istasyona Beher tonu 
iz mir 526 

il 495 
" 450 
" 360 
" 360 
" 360 
" 315 
,, 315 

252 

Beher tonu 
405 
405 
405 
315 
315 
315 
306 
292 
252 

sevişmedikleri ıçm; · 
- Sen -demiş- bir Y• 

disin. Benim gibi bir Sı 
yeli kadından nasıl su i•~ 
sin?.. Bilmez misinki, , 
biribirimizle ihtilat etaıef 

Isa peygamber de eri 
ben: 

- Sen, Allahın kull•,; 
neler hediye ettiğini b~ 
din, senden su istiyeo " 
mın kim olduğunu anları 
ondan su isterdin ve o 
sana, bir abı bayat verird; 
Demiş ve şunları ilJ 

etmiş: 

- Bu sudan içen ,,,J. 
susar. Fakat benim '.sufJ 
içen asli susamaz!. 

Bir rivayete göre de, ~ 
rizm dağı üstünde tı 
mevki ve eserler daha ~ 
muş.. 860 metre yilk•' ~ 
ğinde olan bu dağın ce• 
şarki köşesinde bir yer ~ 
mış ki, lbrahim peygalll of 
burada, tanrı tarafındaO J 
lu lsmaili kurban etdl 
memur edilmiş. , b' 

Bu dağın üstü genif ,J 
meydanlık, yahud bir t•~ 
halindedir. Bugünkü v•11~ 
tini bilmiyoruz, fakat J{O" 

imparatoru Jüstinyen bu ·,f 
vaktile büyük bir kale ',;, 
ettirmiştir. Tarihin bO (İ 
akınları ve zamanları Y~ 
yavaş bu kaleyi yıkıp J~ 
miştir. Son zamanlara k• 

1 ~' birkaç harap dıvarı bu ~ 
yordu. Bu dağ tepe• ı 

genişliğin ortasındaki bO~ 
bir kayada Samiriler ar•~; 
da mukaddes telakki ed• ~ 
Giiya burada eskiden °i• 
rın bir mabedi varmış. il' 
mania o da yıkılmış ,e 1 
kaya parçası kalmış .. 8°~ 
dan bakılınca, gözlere 'ı 
pan ova hakikaten ıgoıel 

- Arkası var ""' 

Ulusal 

Birlik 
• 
Gtıodelik siyasal gazete , 

Sahibi: Haydar Rüşdıi ökl 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 . ·-' 
Adres : lzmir ılı• 

Beyler ıokağı 
Abone ~artları : 
700 kuruş senelik 
400 " altı ayhlı 

ilan şartlar• 
Resmi ilinlar için: 1t 

Maarif cemiyeti il:;ıı· 
blrosuna müracaat 
melidir. 

Haaaai ilinlar : id•t'' 
hanede kararlaştırılır ı,.V 
Basıldığı yer: AN AVO 
matbaası 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk H•stabkl•" 
M6tehauısı 1 

1L·inci Beylet SokaR' fi. 
Telefon 3452 

J 
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BiRiKTiQEN 

'RAl-IAT--bD~Q 

-

Büyüklkramiye 

30000 lira 

JVe POrjen ~abapın 

en Ostnn bir mfls· 

bil ~ekeri olduğu

nu unullı~ayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln~ >---. 
haplarını Maruf r ~ 
ecza depolarından lf1 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markala az kullanılmıı 

bir mot6r satılıktır. Taliple
rin idarellanemize m&raca
atlaniliD olunur. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAI N 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
" PELEŞ ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 

de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
"ALSA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 14 mayısta Izmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" TAMESIS ,, vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev-
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
.Bakırköy bezleri 

Sumer _Bank yerli mallaı· pazaı r 
lzmir şubesinde bıılursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin foıografhanui, /:mirde en ıyı 
f oıograf çekmekle ıiJhreı bulan bir san' al ocağıdır. En 
müşkülpe1enı ola11lar dahi, burada çektirdikleri foıokraj
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f oto!;r"aJ ma/1 eme1i ıatan ma-
pa&ı da muhterem mdfterilerinin ince zevklerine giJre 
her çeşit malları , f oıograr makinelerini bulundurmakta· 
dır, "Bir :ıyareı her ıeyi upaıa kdfidir. 

(İzmir • Batturak caddesi, Refik • 
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Herşeye rağmen Streza'da konuşulanların hozulmıyacağı söyleniyor 

Roma gazeteleri, Fransa'ya karşı şid-
detli makaleler yazmağa haşladılar 

"""""~..,,....,, ... 

ltalya ınatbuatı, Fransa'nın lüzumsuz yere Habeşistan'ı iltizam 
Italya'ya karışmağa hakkı olmadığını yazıyorlar • v. • 

ettıgını ve 
1 ıaohul 30 ( Hususi ) - Roma gazetderi, llalya · 

Habeşi lan işinde FraDHDln aldığı durumu ileri sn
rcrek çok şiddetli makaleler yazmaktadır. Bu gazete· 
ter; Frunsanm IOzumsuz ve lıaksız yere Habeşistanı 

iltizam ettiğini yazdıktan ~onra, Jtalyaoın iç i'lerine 

Basın kurultayından sonra 

kimsenin karı,mağa hakkı olmadığım yazmakta \.·e 
bOtQn hunlara rağmen ltalyanao Strt·zeda vermi~ oldu
ğu s~zn tutacağaoı iJilve eylemektedirler. 

Roma gazetelerinin bu hilcumu~ Paris ıiyasal ma· 
hafifini kuşkulaodcrmıştır . 

Frausa'da ne oluyor 

Ernıenice gazeteler de- FJanden büyük müş-
legesinin telgrafı kilat karşısında 

·-· --Hay Samlı, Aukara'rla gösterilen kar
deşlik muamelesine teşekkür ediyor 

Ankara 29 (A.A)- Türkiye 
birinci basın kurultayına Er· 
meni dilindeki Türk gazete· 
leri delegesi olarak iştirak 
etmiş olan bay Samlı basın 
genel direktörlüğüne ıu tel
grafı göndermiıtir : 

"Kurultayımız münasebetile 
bize karşı göstermiı oldu· 

ğunuz yüksek kardeılik mua· 
melesine candan teşkkür e
derken, yurd iılerinde Türk 
Ermeni gazetelerinin diğer 

hemşehrilerinden ayrılmama· 
yı prensib olarak kabul et· 
tiklerini yüce büyüklerimiz
le Ankara inkılib muhitinin 

bizde bıraktığı silinmez ha
tıra ve heyecanlarından hız 
alarak bundan sonra da Ö· 

devlerini daha büyük bir 
anlayışla ve bütün kabiliye
lerile ifa edeceklerinden bil· 
yük ıereflerimizi temin bu
yurmanızı derin saygılarımla 
dilerim. 

Ingiltere'de hava işleri filosuna dört 
günde ] 10 bin kişi müracaat etti 

Londra 29 (A.A) - lngiliz hava itleri filosu için yapı· 
lan kayıt işleri büyük bir başarımla yürümektedir. 

Fransız frangını kurtarahilecekleı

mi? Bir haftada kaçırılan altınlar. 
lstanbul, 30 ( ÖZEL ) -

Paris'ten haber veriJiyor: 
Flanden kabinesi, Fransız 

frangını kurhrmak için ya· 
rın (bugiin) toplanacak olan 
parlamentodan itimad reyi 
istiyecektir. Söylendiğine ve 
gazetelerin yazdıklarına göre, 
parlamento Flanden'e itimad 

Bir haftadan beri Paris 
para borsasında panik var• 
dır. HükQmet, frangı kur· 
tarmak için mevduatın faiz· 
ferini yüzde dört ziyadeleş
tirmiıtir. Buna rağmen, ka
pitaller, her gün çekiliyor. 

iki hafta içinde Fransız 
bankalarından 864 milyon 
altın frangı çekilmiş bulu· 

reyi vermiyecektir. nuyor. 
~~~~-----~~ ....... ·~·~,--------~~~~ 

Göriog Sofyada siyasi işlerle uğraş
mamış. Seyabatı özel imiş ! 

Sofya 29 (A.A) - Bulgar ajansı bildiriyor: 
General Göringin Sofya göreti dolayısile görüıüler yapıl

dığı hakkında yabanci gazetelerde çıkan haberler hayali
dir. Çünkü Prusya başbakanının Bulgaristana yaptığı göreti 
tamamen özel idi . ilk dört günde Londrada asker kayıt bllroıuna 20 bin 

kiıi ve pilot kayıt bürosuna 90 bin kişi baı vurmuştur. Habeşistanın Paris elçisi Cenevrede 
Halbuki bava filosuna ancak 22 bin 500 kiti alınacaktır. • 
Bunların 2500 Ü pilot ve 20 bin asker olacaktır. kaldı. Komısyon nerede toplanacak 
Konuşmalar 4 Haziranda başlıyac~k. 

Alman hey'eti Londra'ya gidiyor 
Berlin, 29 ( A.A ) - Haber verildiiine göre, donanma 

hakkında lngiltere ile Almanya arasında yapılacak müza
kerelerin tarihi 4 Haziran olarak belli ediJmiıtir Müzake
reler Londra'da yapılacak ve AlmRn murahhas bey'etine 
Bay Ribentrop başkanlık edecektir. Hey'eti murahhasaya 
Amiral Şuster, korvet kaptanı Fon Kiderlen ve Almanya· 
nın Londra Ataşenavah yllzbaıı Vaıner dahil bulunmak· 
tadır. Alman bey'eti murahhasası hafta sonunda Londra'ya 
gidecektir. 

Litvinot Moskovaya döndü 
Moskova 29 (A.A)- Bay Litvinof Cenevreden Mosko· 

vaya dönmüştür. 
~~~~-----~·~ .... -...... ~-~--~~~~ 
Serseri 

~arahı çekince çocuğu 
Uldllrm1lş 

lstanbul - Hammal Meh
med adında biri, Havanın 
fazla sıcak olmasına rağmen 
pek çok şarab içmiş ve sar
hoşlukla Hüsnü adında bir 
çocuğu bıçaklamış, öldürmüş· 

tür. Serseri sarhoı d"rbal 
yalanmııtır. 

Atatürk 
işe fabrikasını gez· 

diler 
lstanbul, 30 ( Hususi ) -

Reiıicumur Kamil Atatürk, 
beraberindeki zevatla bir· 
Jikte bugün Paıabahçedeki 
fite f•brikaıını ıeımiılerdir. 

Balkanlarda 
Dörtler misakı mı? 
Istanbul - Almanya, Le

histan, Bulgaristan ve Ma
caristan arasında dört ta. 
raflı bir misak akdedileceği 
söyleniyor . 

Masonluk 
kalkmıyor muş 

lıtanbul - Maaonlutun kal· 
dırılacağı haberleri tekzip 
edilmektedir. 

Ticaret 

Muahedesi 
lıtanbul - Franııı ·Türk 

ticaret muahedesi bir ay da· 
ha uzatdm11tır. 

Cenevre 29 (A.A) - Uluslar sosyetesi genel sekreteri 
hakemlik iıini düzeltmek için Cenevrede kalmıı olan Ha
beıiıtanın Pariı elçisi ile görütmilttiir. 

Genel sekreter hakem komisyonunun toplanma tarih ve 
yerinin kararlaştırılması hakkında her iki tarafa yardımda 
bulunmayı teklif eylemiıtir. 

····-Yeni bir konferans mı? 

Roma' da bir kez da 
ha toplanıyorlar 

Habsburg hanedanının Avusturyaya 
dönnb dönmiyecekleri görüşülecek 

Londra gazetelerinin ver
dikleri haberlere göre, ltalya· 
nın teklifile Romada bir kon
ferans daha toplanması ta· 
savvur olunuyor. Bu konfe
ransa, bilyilk devletlerden 
baıka 11 devlet daha ittirak 
edecek ve merkezi Avrupa
daki siyasal ve ekonomik du· 
rum bir kere daha konuşu
lacaktır. 

Budapeıte ıiyaaal mahafili· 
nin verdiği malQmata bakı· 
lırsa, bu konferansta Habis
burg Hanedanının tekrar A
vusturyaya dönilp dönmiye· 
cekleri mes'elesi de konuıu· 
lacak ve fakat bir karar ve· 
rilmiyecektir . 
Çekoılovakya ıiyaaalları, bu 

meı'eleDin anıuluıal bir mı· 

hiyette olduğunu ve bütün 
devletlerin muvafakatile hal
ledilebileceği hakkındaki ka· 
naatinde ısrar etmekte ve bu 
kanaat haricinde hiçbir ko· 
nuşmada yer almıyacağını 
bildirmektedirler. 

Zavallı Y avro! 
Orbıniye maballeıfode yokoo 

batı aokağıoda 25 oumanh 
evde otorau bayın Melek: Dip 
t · maeız olduğa halde ebelik 
yıptığındao ve bir çocuğun 

ôlOmOoe eebcbl,et verdiğinden 
adliyece tnklf edllmlttlr. Bayan 
Melek; komooeo bayın Vııfl· 
yenin doğumunda ebe olarak 

bolnnmoı, yeni doğan çocoAa 
fenı, uygoneaz bir tekilde al-
mııtır. Çocuk bu yaıden 61· 
mOtıtlr. 

Berlin piyasasında ii· 
rünlerinıizin durumu 
Talrkoflı Bedin ıabeılndeo 

ıoo hafta aahelara hakkında 
ıarım'z tecim ve eodQıtrl oda· 
11na aoağıdakl rapor gelmletlr: 

Bu hıf ta içinde Tftrk tırClo· 

teri 935 yıh rak.olteıl Gı.erln· 
den tahtlara bıtlanmıştlr. Ham 
barg koroGzQm piyasası bir 
hlf ta önceye gôre blru dur 
gonca geçmiştir. Donan ıebcbl; 
bu haf ta içinde Bamburg'a 
oldukça bayat parıllerln var· 
maaı ve buuı karoıhk çok. istek 
olmamasıd•r. Halbokt bazı ld 
hılit evleri yeni mallarını pa· 
raya çevlrebllmek için hemen 
Hllt benıılne dütmOt ve bu 
yOzden llatlerl hafifçe indir 
mlolerdlr. Bu indirme söze 
değer dertcede değildir. Ancak 
100 kilo baş1na orta heaabla 
yarım Türk lirası kadardır. Bn 
arada hazır malların ıOrQmO 
tabii bir halde llerlemlttlr. Fa· 
kat loler bOyOk değildir ve çok 
defa yakın ihtiyaçların kapa· 
tılmaaına bağlı kalmıttır. 

Hamburg plyasa11ndıkl bu 
dorumun izleri altında lzmlr 
lh11cıtçılırı da f lıtlerde kOçük 
indirmeler yapmışlardır. 

İzmlr'ce yapılan indirmeler· 
de gene orta heıap 100 kilo 
bıo•na cif Hamburg yarım Tork 
Jiraeı kadard1r. 

1935 Orantı üzerinden ılıt 

vcrlolere bo haf tı içinde bat 
lanm•ttır. Bu ılauda ilk işler 

Tdrk OzOmlerioe kartı dahı 
canb bir ilinti ( AIAka ) uyan· 

d11mııtır. Yeni rekolte O.zerin· 
dt'n maımelenln gltdlkce çoğa· 
lacagı koıkuıuzdor. lzmlr \bra· 
cıtcıları baha içinde yeni 6rün 
Ozeılnden aşa~ıdakl f latlerl 
tekUf etmltlerdlr: 

100 kilo henblle TOrk llruı 
olarak: 

7 numara ekıtlrlmı Kara· 
borun 14,5, 8 numara 15,5 
Türk Uraaı, 9 numara 16,5 
Un, 10 numara 19 Ura, 11 
numara 22 liradır. 

.nclr: stoklar hayli küçOI· 
mOotOr. Bamborg ply111ıtndıki 

mallardan Hht · bir haf tı ÖD· 

ceye göre · blnz dıba iyi f f. 
etlerle devam etmiştir. Hım· 

borg'da artık hazır mıl kılma· 

dığını bazı tecimenler keatfrl· 
yorlar. 

Haf ta içinde 1935 rekoltesi 
ürftnlerl ftzerlnden de gôrftşme· 
ler olmoo Ye ilk loler yıpıl· 
mııtır. 

incir ahı verlılerlnln yakın· 
da canlıaacığı bekleniyor. 
ÇftnkO birçok alıcılar ply11anın 

~ r 

ilk açılışı 1ırasıodı beoOS 

yapmağa pek yanaşma~: 
t latlerln ala~ağı gld•tl ~ 
iyi kavrıyabllmek bzere ti si 
ilk bekl~meyl dahı yeıl 
bulmaktadır. 

Pamuk: Kontrol dıirel 'foı\ 
pamuk flatleriol biraz 41 
y11keeltmlştlr. Fakat boaı ~~ 
Tftrklye piyasaları oda dı .~ 
lerln bir derece çıktığı 111"' 

veriliyor. Ufak parıi .,~ 
olmuşlar. Pamuk kontrol ~ 
reel oce ödenmesine mllll""" 
edilen flıtler pamoğan k, 

elne göre 100 kilo bat•°' 
Hamburg veya bremeo 95' 
mark iken Tiırklye'deo 'I 
100 mark ve daha faılı 

nlldlği aolatılm!~ 

Makdonald 
Bu hatta çekiliyol 

- Baştarafı birinci sahijJI 
edeceğini haber veriyor· 
ni kabinede bay Edell 
işleri bakanı olacak ve ~ 
Simon da daha büyük 
vazife kabul t.decektir. 

lnciraltı 
Ve llıcalara otobf 

işliyecek 
Otobüscüler birliği, ~ 

diyeye müracaat ed,,... 
lnciraltı ve Balçuva ıh~ 
araıında muntazam oto-;"· 
seferleri yapmak istedi, 
bildirmiıtir. _.j 

Belediye, bu miirıcr· 

kabul etmiı ve lizım ~ 
müsaadeyi vermiıtir. Y;,.;; 
dan itibaren lociraltı .,1 
Ilıcalar• günde Qç oto 
ıidib relecektir. 

Yarın 
Tire tenezznbn va ~ 

Turing ve otomobil kul~ 
tarafından yarın için t• . .ı. 
olunan Tire teneızübU af 
bütiln hazırlıklar yapıllll ~ 
Tenezzüh çok güzel ol•" 
tır. 

.. 

... 

Kadın kavgas• 
Tepecikte oturan Yako~ ' 

Neriman ile, ayni mab• i" l 
oturan Mehmet karııı rd~ı.t 
birbirlerile kavga et111ir, 
Neriman bu aırada elioe Jt 
çirdiği ekmek bıçağı iJe ,.J' 
nireyi sol kolundan yı 

mıştır. 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaı ve komprime· 

lerin üzerınde halısliğini tekeffül 

eden El:) markasını arayınız 


