
~tina'dan gelen haberlere 
~6re, Kalimnos'ta yeniden 
!8Yan çıkmıştır. Yerli Rumlar 
ile zabıta arasında kanlı vu· 

• ULUSAL • Avusturya-Macaristan milli 
takımları Budapeşte'de kar· 
şılaşmışlardır. Çok heyecanlı 
geçen bu maçı ~lacar milli 
takımı 6-3 kazanmıştır. !!!nıalar olmuştur. 

Kanlı 

öln 
vuruşmalar oldu. Beş 

seksen yaralı vardıı· 
Istanbul 19 ( Hususi ) - ölmüt ve 80 kiti yaralanmıı· 

Atinadan haber veriliyor : br. Birçok kimseler tevkif 
Kalimnos adasında yeniden edilmiştir. Sokaklarda dev

isyan çıkmııhr. Yerli Rum· riyeler gezmektedir. isyan
lar ile zabıta arasında kanlı cılardan bazıları sandalla a· 
çarpıtmalar olmuı beş kişi dadan firar etmişlerdir. 

---~---------.-ı•~·~----~---------
A vusturya • Macuristan karşılaşması 

Macar milli takımı 
hu maçı6-3kazandı 
Saruşi, fevkalade bir oyunla takı-

mının galibiyetini:temin etti 
... Budapeşteden bildiriliyor: 

Avusturya-Macaristan mil
li takımları dün Budapeşte
de kalabalık bir seyirci kit
lesi önünde karşılaşmıılardır. 
Maç 6-3 Macaristanın gale· 
besile neticelenmiştir 

Macar milli takımı; lsviç-
re mağlübiyc tinden sonra 
oyuncular arasında yapmış 
olduğu değitiklikte büyük 
bir isabet göstermiş ve dün 
Avusturyaya karşı temamen 
haki~ oynamııtır. 

Macar orta muhacimi Sa· 
ruıi fevkalide güzel bir o
yun oynamıt ve takımının 

lıtaabul 19 ( Huıuıt) - ialibiyetini temin etmiıtir. 

Sahife mes 'elesi 

·• P~~;i;:eı divanı~n;n ~tebttği ~ -=s+u-• 

Yeni secilen il-_, 

ler başkanları 
B.A.Doğan;lzmir başkanlığı rla üstün 
de kalmak üzereManisaya seçilmiştir 
....-----~ ~----- öu va zıteler bugün ilgili· 

Bay Aı:n i Doğun 

lere bildirilmiştir. Eski ba
i ı yındırhk bakanı Seyhan say· 

lavı Hilmi Uran lstanbula , 
Çorum saylavı AJi Riza 
Özenç Çoruma, Denizli say· 
lavı Dr. Hamdi Berkman 
Denizliye, Zonguldak sayla· 
vı HaliJ Karatavsu Kocaeli· 

Ankara - Matbuat kon· Ankara 18 (A.A) - C.H. 
gresinde sıazeteler sabifele· Partisi genel başkanlık di· 

ye, Kütahya saylavı Dr.Lüt
fi Kırdar Balıkesire, Samsun 
say lavı Mehmet Ali Yörü • 
ker Samsuna, Malatya Hy· 
lavı general Osman Kopta· 
gel Erzuruma, lzmir parti 
baıkanı ve Y ozgad ıayla•ı 
Avni Doğan lzmir batkan
Jığı da üstünde kalmak Oıe
re Maniıaya. 

riuin tesbiti hakkındaki li· vanı bazt iller başkanlığına 
yiba projeti de konuşulacak· aıaiıda isimleri yazılı arka· 
tir. daıları seçmiştir: -------·· ............ ·------~-

Almanya 'nın yeni deniz inşaat programı 

20 hin tonluk iki zırhlı ve 
iki kruvazör yapacak 

Bunlardan başka; 12 mubrib, 10 takih gemisi., 6 kru-
vazör ve bir çok tahtelbahir de inşa edecekmiş 

il Giornale d'ltalia gaze
tesinden terciime edilmiıtir: 

Almanya hükumeti OD iki 
deniz altı gemisi inıa ede· 
ceğini, IDgiliz deniz ataşesine 
bildirmişti. Almanyanın Ver· 
say muahedesi mucibince 
1934-1935 deniz inşaatı 
programı (Deutschland) ti
pinde on bin tonluk 2 adet 
zırhlı ve (Leipzig) tipinde 6 
bin tonluk bir adet kruva· 
zör ve 800 tonluk 4 muhrip 
ve 600 tonluk 8 adet takib 

\ 

gemisinden ibaret idi. Hal· 
buki bu proiramın 6 bin ton· 

luk kruvazörden gayri kısmı 
tatbik edilmedi. 

Mevsuk bir kaynaktan öğ
rendiğimize göre; Alman hü
kümetinin 1935-36 için tertip 
ettiği yeni deniz inşaatı prog· 
ramı şimdiye kadar neıredi
len biitün tahminlerin üstün· 
dedir. Almanya kudretli bir 
filo inşasına hazırlanmakta· 
dır. Almanyanın inıa edeceği 
harp gemileri şunlardır : 

20,000 tonluk 2 adet zırhla 
9 ve 10,000 tonluk arasında .

1 2 adet kruvazör 6 bin ton-
1 luk 1 kruvazör 1400 tonluk 

16 muhrip, 800 tonluk 10 
adet takip gemisi. Bu yeni 
inıaatın mecmuu 95,400 tonu 
bulacaktır . 

Bundan maada, Almanya, 
müteaddit deniz alb gemi· 
leri inşa edecektir. Alman
ya, tertip ettiği bu proiram· 
la 1935-1936 programını llç 
misli yükseltmiştir. Bu inıa· 
at 1938 yılının yazında ta· 
mamlanacaktır. 

Bu gemiler Kielde De-
ulscb Verke ve Hambursı'da 
Blolimm tezgiblarında inıa 
olunacaktır. 

Bu suretle Almanyanın fi· 
losu aşağıdaki kıt'alardan 
mürekkeb olacaktır. Her biri 
280 milimetrelik 9 topla mil· 
cehhez olmak üzere 20 bin 
tonluk iki zırhlı; her biri 
280 milimetrelik 6 ıar topla 
mücehhez OD bin tonluk 3 
aaffı harb krovazörll ve aene 
203 milimetrelik toplarla mil· 
cehhez ve dokuz • OD bin 
ton arasında 2 adet krova· 
zör, 6 bin tonluk 6 adet kro 
vazör, 1400 tonluk 16 muh
rip, 800 tonluk 12 muhrip, 
800 tonluk 10 adet takip 
gemiıi . 

Bay Kenan 
Ankara'rlan dlJndO 
izinli olarak Ankara'ya ri· 

den defterdar Bay Kenaa 
İzmir' e dönmüş ve vazifesine 
batlamııtır. 



Sabite 2 (UluaalU_ır_Hk_J _________________________ ı_9_M_a .... yı_•~ 

B. Receh P ek~er'in Paris .. &-,_-... ,.;::;:~-- . 

ilOk. Önemli söylevi El~ktrik yıldöntt-
~ milnü kutlulayor 

l~L~H~TTi~ 
- Dunkü nüshadan mabat - Paris - Bütün Paris hal

kı, bugünlerde büyük bir 

şenlik için hazırhklarda bu
lunuyor. Bu şenlik elektrik 
şenliğidir, 1876 yılında 3 

beygir kuvvetinde ufacık bir 

motörle evvela Fransa par

lamento binası elektrikle 

ışıklandmlmış, 1878 ve 1879 
yıllarında elektrik istihsal 
eden motörler çoğalmış ve 

8 YYV8i.~~' 
Bunun için grev lükavt'ı ya- hakiki kuvvetine dayanıyorsa 
sak eden yeni programımız bir gece içinde mahvolabilir. 
onun yanında işçi ile iş ve- Bir millet tehlike içinde iken 
renin münasebetlerinde an- her hangi hakiki bir vatan-

19 Mayıs - 1935 .. Yazan: M· .~ 
Tefrika No. 56 

Jaşmalarını esas olarak ko- daşın bu umumi tehlikeden 
yuyar. Şu halde acaba kor- masum knlmasına imkan 

Batıniler, ~Salaheddini Eyyubiye suikast hazırlaıııı~· 
lar: fakat bı1 emellerinde muvaffak olamamışlardı poratif bir devlet düşünce-

si mi hakimdir? Fikri hatıra yoktur. Ulusal bir tehlike Saliheddin bütün bu ha
diselerden sonra artık yeni 
bir karar vermişti . 

kurmuş oluyordu. Bundan 
evvelki gelişte Salabeddini 
oklarla, mızraklarla, kılıçla 
karşılıyan Haleb, şimdi onu 
istikbal için donanıyor, bü
yük şenlikler yapıyordu. 

geJebilir. 
Bunu da karşılamak için 

programımızda bir önemli 
madde vardır. Onu hatırla
tayım. "Türkiye'de istismarcı 
yolda çalışacak tröstler ve 
karteller de yasak olacak
tır.,, Bilirsiniz, nasıl marki
zist, sosyalist fikri bir ulusu 
içinde sınıf duygusu ile bes
liyecek parça parça çatışma 
saflarına ayırır. Bir sınıfı 
öteki sınıf aleyhine uğraşa 
sürükler, telkinler yaparsa 
müstahsillerin aralarında bir
leşmeleri ve el-ele vermeleri 
ve bu suretle müstehlikler 
aleyhine ilk bakışta bariz 
görünmiyen fakat hakikatta 
zararı olan bir başka çeşid 
sJDıf mucadelesine yol açar. 

Halbuki biz Türk varlı
ğında bu müstahsiller, müs
tehlikler çatışmasına da yer 
vermiyeceğiz. Her gün kan
disine maliyet fiatından kat 
kat fazla bir fiat empoze 
edilmek vaziyetinde bulunan 
ve istismar edenlere karşı 
yüreği nefretle dolu bir 
müstehlik kütlesi meydana 
çıkmasının da önüne geç
meyi esaslı bir prensib tut
muş oluyoruz. (Alkışlar} 

Arkadaşlar 

Türkiye'de teklerin men
faati umumun menfaati sı
nırı içinde bulunacaktır. Bu 
sade bir edebiyat değildir. 

Bu günkü hayatta ger
çekle gerek olan bir 
düsturun tam ifadesidir. Bu 
günkü dünya durumunda 
genel varlığın düşkün olan 
bir devlet ve ulus içinde 
kendisini gerçekten o ulusa 
o devlete bağlı sayan bir 
yurddaşın ne kadar şahsi 

varlığı, ne kadar parası o
lursa olsu kendi başına me
sud olmasına imkan yoktur. 

Arkadaşlar, bugünkü zen
ginlik ferdi olmaktan çık
mıtıtır. En büyük varlık 

sahibi kazanmış olanların 
bile parası milli paranın 
durumuna bağlıdır. Şahsın 

parası devletin ve ulusun 

Ulusal 

Birlik 
Cündelik siya<1a} gazete 

Sahibi: llaydnr Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
llamtli Nıizhf't 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

herkese tesirini yapacaktır. 

Bunu, anlayışı kıt olanlar 

için anlatıyorum. Yoksa si-

tedrici surette bütün Paris 

sokak ve caddeleri elektrikle 
tenvir edilmiştir. 

Paris halkı, her sene elek
trik yıl dönümünü şenlikle 
kutlulamakta ve bugünü 
unutmamaktadırlar. 

tsmaili tahtında bırakacak 

fakat Şam'ı ona iade etmi
yecekti. Şam, kendi hüku
metinin merkezi olacaktı . 

- O da Halep'te Atabey 
olarak kalsın! 

Diyordu. Bu karar, tarih
te Türk Eyyubiler devletini 

Halk kale dışına çıkmıştı. 
Atabey, kale kapısına ka

dar gelmişti. 

zin bu sözlere ihtiyacınız 

yoktur. Devrimizde başının 

bağlı olduğu ulusun ' umumi 

şartları düzgün gitmeksizin 

tek adamın ne huzur ve ne 

de şeref noktasından güler 

yüzlü olmasına imkan yok-
tur. Amerika'da pamukçuluk 

Ve ileri gelenlerden teşe
kkül eden bir heyet te bir 
saatlık mesafeye kadar gel· 
mişti. 

Şu halde programda tek 

adam menfaatini umumi 

menfaatin sınırı içinde gös

termekle bir hakikati ifa et· 
miş oluyorum. 

Piyasa, gittikçe yüksel
mekte devam ediyor 

Salahaddin sade, temiz 
kıyafeti, mütevazi vaziyeti 
ile o kadar nazarı dikkati 
celbediyordu ki, her gören; 

- Tuhaf şey, bu adam 
hiçte azamet takınmamış, 

asaleti buradan belli!. -------
Loudı·a 

Bimayei lıayvauut ku· 
rumu neler düşünüyor 

Londrada, hastalanacak ve 
kana muhtaç olacak köpek-

Pamuk ekiminin deıık]eştirilmesi 

için ağır vergiler tarhediliyor 
Diyorlardı.. Gine gök atı

nın üstündeydi, arkasındaki 
müfreze de gine gök atlılar 
müfrezesi idi.. 

lere kan vermek üzere bir 

köpek müessesesi tesis olun-

muştur Bu müessese, Hima

yei hayvanat kurumu tara

fından tesis olunmuştur. Mü· 
esseseye, 500,000 lngiliz li
rası sarf olunmuştur . 

~~D~O!!lll!IK~1~,•ol!!!im!R~•• 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11 inci Beyler Sokagı N. 68 

Tcl"fon 3452 

Acun pamuk piyasası 

hakkında yapılan son tet
kiklere göre, bu yıl pamuk 
rekoltesinin noksan olması 

ihtimali çok kuvvetlidir. 
Gerçe acunun her tarafında 
mebzul yağmurlar yağmıştır. 
Ancak bazı yerlerde bu 
yağmurların fazla olması 

yüzünden mahsula zarar 
verdiği görülmüştür. 

Amerika pamuk müstah
sillerine hükumetçe bu yıl 

için paraca yardım edilip e
dilmiyeceği henüz belli de
ğildir. Bununla beraber pa
muk müstahsilleri ellerinde 
kalan az mıktardaki pamuğu 

ve 'frak'ya 
Şeker Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 

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

• lzmir Muhasebei Hususiye Müdür-
lüğün~den: 

935 mali senesine alt nakdi yol par1&1 maktoan 6 lira olup 
temmuz ve birlnct teşrin aylaraoda olmak ftzere lkt takeltte 

tediye edilecektir, Bedeni yol mü'lellef lyetl sekiz gün olup eylül 
l inci ve ikinci teşrin ile mart ve nlean ayları içinde ifası 

grnd kurultayın 24 4 935 tarlb!I ve on ilçüocil toplaot111nda 
onaylar:ımış olduğu UAn olııu·. 1429 

ucuz fiatla satmaktan çeki· 
niyorlar. Bu sebeple pamuk 
fiatlarının daha fazla yük

selmesi ihtimali çok kuvvet

lidir. 
Amerika hükumeti; pamuk 

ekimini muvazeneneli bir 

şekle sokmak için pamuk 

müstahsillerioi fazla rüsum· 

larla mükellef kılmıştır. Bu

nun için Amerikada pamuk 

istihsalatı önemli bir devre 

geçirmektedir. FiatJarın ne 
raddeye kadar yükseleceğini 
şimdiden tahmin etmek müm
kün değildir. 

Kudurmuş bir ihtiyar 
Yuoanistanın Patras kasa

basında 73 yaşlarında bir 
ihtiyar, komşularından 16 
yaşlarında bir kıza tarlasında 
tecavüz etmiş ve kızın fer
yadı üzerine yetişen diğer 
köylüler tarafından çıplak 
olarak yakalanmıştır. İhtiyar, 
köylülerin elinden güç halle 
kurtulabilmiştir. 

Şehre ayak basarken 
atından indi ve Atabeyi 
hürmetle selamladı, o da, 
onun elini öptü. Yan yana 
yürüdüler .. 

Halk bağrışıyor, minare-

lerden müezzinlerin gür ses
leri etrafı sarsıyordu. 

Salaheddio, Halep'te an

cak bir kaç gün kaldı. Beri 
taraftan Seyfiddin'io ordusu 
Fırat nehrinin şark tarafına 
çekilmişti .. Fakat bu darbe, 
Musul Atabeyi'ne çok acı 
gelmişti. 

Halep'te fevkalide müza
kereler başlamıştı. Salahed
dio, fikrini açıkca söyledi: 

- istiklalimi tanıyacaksı
nız!. 

Buna, diğerleri çoktao ra
zı idiler.. Hiç olmazsa Hale· 
bi tehlikeden kurtarmış ola
caklar ve İsmail Salih, Haleb 
Atabeyi olarak kalacaktı. 

Salahaddin de Şam ve 
Mısır bükumdarı olarak ta· 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 

Tepecik mektep sokağında 24 taj numaralı 114-93 
metre murabbaı arsa 

Tepecik kiğıthane caddesinde bahçe sokağında 9-11 
eski numaralı 70 metre murabbaı arsa 

aTepecik hamam sokağında 7 numaralı 46,86 metrej 

L. K. 

100 

------------------ murabbaı arsa 
zmİr ıni)Jj emlak müdürlüğünden: Kahramanlar aydınlı 11 13 11 68,75 metre 

60 

46,86 

35 murabbaı arsa 
B~rdadkcılbarda saf ah at sokağında 15-17 numaralı dükki- Avavukla firk1tt 1 _3 ,, 173,50 metre 

nın ıçin e ulunan 500 lira muhammen kıymetli motör ve " barakalı arsa 173,50 
teferruatı 22-5-935 çarşamba günü saat on dörtte mahal
linde satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o 
saatte mahallinde hazır bulunmaları. 8-19 1340 

• Taze temiz ucu;' 
iia~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: :37 

Salh'lnede 9 eylül ve mansur zade sokağında 2 ili 
8 numaralı olup kadastroca 676 adanın 1 parsel nu

marasında mukayyet 185 metre arsa 
Reşadiye üçkuyular urla caddesinde 1039 sayılı ev ve 
kahvehane yerinden müfrez 1 sayılı 189,86 metre mu

rabbaı arsa 

2 " 241,22 11 n " 

Karşıyaka osmanzade yalı caddesinde 22 parsel 

60 

75,94 
96,48 

numaralı 99,98 metre murabbaı arsa 249,96 
Karşıyaka osmanzade yalı caddesinde 20 parsel 

numarala 73,40 metre murabbaı arsa 183,50 
Ayavuklada çolak sokağında32eski ve taj numaralı ev 150 
Üçüncü karataş balil rifat sokağında 327 ila 335 nu-
maralı olup kadastroca 649 adanın 9 parselini teşkil 
eden arsadan müfrez 10 parsel numaralı arsaya mut-
tasıl arzen 16,25 tulen 15 ceman 243,70 arsa 61 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden· 

mek üzere 23-5-935 perşembe günü saat 14 te ihale edilmek 
üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte milli 
emlak müdürlüğüne müracaatları. 9-19 1339 

nınacaktı .. 
Bu neticeyi, Bağdad ti~!: 

fesine yazmakla ber~ 
Salahaddin de Şama d t • 
ayrıldı .. Fakat Musul A ; . 
beyi, bu kararı taoımalllf b' 
Büyük bir ordu ile Frat ll~r' 
rini geçerek Şama dol 
yürüdü, ~ 

Saliheddin, derhal ı~ 
dönerek Hama civarı• 
Musul Atabeyi ile tanı~ 
Musul Atabeyi, partiyi ge , 
kaybetmişti. Saliheddio,bO.:, 
dan istifade ederek 00

4. 
Musul kapılarına kadar 18, 
rebilirdi. Fakat vaziyet -
said değildi. , ~ 

Ata beyden gelen be)' 
1

11
, 

kabul etti ve arada bir ~e· 
ahede akdedildi. Bu oıu• L 

deye göre; Musul ordol•' , 
Fırat nehrinin - soluna geç' 
miyeceklerdi. , er 

Fakat Saliheddin'e dıi,ı· 
bir kabile, mezheb kavl'bir 
nın verdiği husumetle, 

1
, 

suikasd hazırlamıştı.. B~~:ı 
Batınilerdi.. Bazı mürı 'o' 
fedai olarak bu işi üstler• , 
almışlardı. Salihed 1io, b~11 

dan hiç haberdar değild•~. 
Birgüo, Salaheddin çdıl 

rında, yalınız oturuyor ef 
Bir kitap karıştırmakla Ol 

guldü.. )İ' 
Çadırın kapısı açıldı, di" 

risi göründü • Salib~d·b" 
herkese, hürmet ve ıtı t 
gösterir, hükümdar ~ld~ 
halde ayağa kalkar, oıı,. ,1 
yer gösterirdi . Tebaasıll~ ., 
kendi huzuruna dilek '", 
çıkacak her hangi bir i~S~, 
misafir telakki ederdı. ..il 
liheddin, bugün de 61• 
yaptı : , 

- Buyurun ·dedi· ne fi 
ne istiyorsun!. bit 

Bu adamın vaziyetinde d"' 
tuhafhk vardı. Kekeliyor 1~ 
Bakışları, gizli bir pırı 
içindeydi: r'' 

- Bir ıey için yalv• 
caktım ya emir!... 'f 

- Söyle.!.. Hak ve t•'~ı 
dairesinde bir şey istet• 
muhakkak olur... ~ 

Salahaddin, bu a~•;,, 
kıyafetinden ve şiveııll f 
batıni olduğunu anlal01 

11 
Batınilerin kendisine dilt~,ı 
olduklarını biliyordu. f' ti 
hiç bir zaman, bir suik~•' 
maruz kalacağını hatırın 
geçirmemişti. ,. 

Meçhul adam , bir k•Ç I 
dım daha yaklaştı ve 119 er 
zın kuşağından bir b•~_. 
çekerek atıldı.. Salih•d 

- Alçak! • -
Diye bağırdı ve çad1~1 

sağ tarafma doğru fır~'jıı' 
Fakat ıuiikastçı, darbeY1 td' 
dirmiş ve onu vur1111Jf ,.~ 
Yalnız, bu darbe öldOr'd.t 
ve onu yere (yıkacak k• J' 
teıir yapamamıştı. SaJAb t~ 
din ayni zamanda ııbb' tı' 
güçlü bir kahramandı. s:~ 
nioin bileğinden ya~• ,1 
ve. o kadar sıktı ki, ıu~_M' 
çı, hançerini elinden dllY 
dü ve diz çökerek; 



,. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
)QAJ-IAT--~D~Q 

niz .• · 

Ve POrjen Şahapın 

en Ostnn bir mOs 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn 

haplarını lUaruf ,, ~ 
ecza depolarından '-' -' 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmıt 

bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize m6raca·· 
atlanilin olaaar. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburı, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, OsJo ve lıkandi• 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni gilnde ıaat 18 
de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

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

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı·' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hanın Rwıem beyin foıo&rafhanesi, lzmirde en 
f o&o!Taf çekmelcle Jljhreı bulan bir san• aı ocağıdır. 
m~külpeıenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıolır•J· 
lardan memnun kal1m1lardır. 

Ham:a Rüstem beyin, foıopaı malremeai tcııan ma
Rcuwı da muhıerem müşterilerinin ince sevklerine glJre 
her çe,i.ı malları, f oıopar makinelerini bulundurmakta· 
ılır, Bir ı:ıyaret her ıeyi iıpata k8fulir. 

· (fzmir • Ba,turak caddesi, Refik 



19 Mayıs ~.S 
(UlusaJ Birlik, 

Bulgaristan'la ~lacaristan'ın silahlanmasına müsaade edildiği takdirde 

Boğazlar mes'elesinde lngiltere nok
tai nazarımıza yaklaşıyor 

Bulgaı istan'Ja Macaristan'ın sil~hlanması işinde Italya'nın m11vafakat gös
terdiği söyleniyor. Küçük itilaf~ Boğttzlar davasında bizi haklı görüyor 

Jsıaobul l 9 ( Hususi ) - Bulgaristanla Macaristaoın lif karşısında İngilterenin bizi haklı görerek noktai 

ilılhlanmalarına Jtalyaoın da muvafakat ettiği sôyle· nazarımıza iştirak edeceği bildiriliyor. 
Boğazları tahkim etmek mes'clesiode, Balkan itti· 

niyor. Bu takdirde boğazların tahkimi için hO.kume· fakına dahil devletlerle beraber kilçftk itilaf devletle· 
timizce uluslar kurumuna vokubulacak ikinci bir tek· rioin de bizi hakla gôrdnkleri sôyleniyor . 

Delegeler döooyorıar Yunan donanması 
Dün Süel fa~rika- Izmir'e geliyor 

ları gezdıler 
Kırıkkale'deki ~üel 

mızın teşkilatı 

fahrikalaı·ı

tükeldir 
Ankara 18 (A.A) - C. 

H. Partisi bildirdiği: 
Büyük Kurultayın delgele-

ri bu sabah özel katarla Kı· 
rıkkaleye giderek oradaki 
süel fabrikaları gezmişlerdir. 
Üyelerle birlikte süel fabri· 
kalar genel direktörü de git 
miş ve her fabrikayı ayrı 

ayrı gezdirerek izahat ver
miştir. 

Üyeler yurd koruma iıinin ·-Sarhoş 

temel direklerinde olan bü
yük kurumun tükelliği kar
şısında, devletin buralara 
harcetmiş olduğu emekleri 
takdir ederek ayrılmış ve 
18 de Ankaraya dönmüşler· 
dir. 

Kurultay üyeleri bu ak· 
şam yeni sinemada partinin 
kurultayın açılış günü al
dığı filmi görmüılerdir. 

Delegeler yerlerine dönü
yorlar. 

Atatürk 
Yoldan geçeni dövme· Norveç Kralını tebrik 

ğe kalkmış ettiler 
Dün gece fazla sarhoş 

olan Mebmed Sırrı oğlu 

Kenan, iki çeşmelik cadde· 
sinden geçerken yolda rast 
geldiği Seyfiddin oğlu Ab
dullah 'ı dövmeğe başlamış 

ve bıçakta çekmiştir. Kenan 
zabıta tarafından yakalan· 
mıştır. 

Batı 
Anadolu turuus 

Ankara, 18 (A.A) - Batı 
Anadolu turuna çıkan An
kara Güvenç spor kulübün· 
den Türkiye bisiklet şampi
yonu T alit bugün Arifi ye· 
den hareketle İzmit' e varmış 
ve orada Izmit bisikletçile· 
rile temaslar yapmak üzere 
yoluna devam etmiyerek lz
mit'te kalmıştır. 

Feyfor 
Otomobilini Hnseyin'e 

çarptırdı 
Aydın bira fabrikası di

rektörll Jozef oğlu Feyfor, 
idare ettiği hususi otomobi· 
lini dün gece Güzelyalı'da 
Hüseyin oğlu Mustafa'ya 
çarptırmış ve yaralanmasına 
ıebebiyet vermiştir. Zabıta 
tahkikata baflamııtır· 

aka! 
lkiçemelikle oturan lsmıil 

oğlu Hüseyin ile Ali oğlu 

Ankara 18 (A.A) - Nor· 
veç'in ulusa) bayramı oldu
ğundan, Reisicümhur Kamil 
Atatürk ile Norveç Kralı 

Haakon arasında şu tel ya· 
zıları çekilmiştir. 

Norveç Kralı Samajeste 
Yedinci Haakon 

Oslo 
Norveç'in ulusal bayramı 

münasebetile zatı İıaşmeta
nelerine en samimi tebrik-
lerimi sunmakla son derece 
bahtiyarım. Zatı haşmetane

lerinden şahsi saadetleri ve · 

memleketlerinin refahı için 
olan temennilerime itimad 
buyurmalarını rica ederim. 

Kamil Atatürk 
Son Ekselans Reisicümhur 

Atatürk Ankara 
Zatı devletlerinin dostane 

temennilerinden çok müte-
hassis olduğum halde yürek
ten teşekkür ederim. 

Ha ak on 

Sucular 
Birbirlerini yaraladı 

Salepçi oğlu hanında sucu 
Ali oğlu lsmail ile Hasan 
oğlu Mümin arasında su iç
mek meselesinden kavga çık
mıı ve ikiside birbirlerini 
yaralamışlardır. 

ImtiyazlJ 
Şirketler memurları 

Averot, Elli, Kılkış kruvazörleri 
ile bir tahtelbahir gelecek 

lstanbul 19 ( Hususi ) -
Atinadan haber veriliyor: 

Averof, Elli v e Kılkış 
kruvazörleri ile bir Tahtel-

bahir, Mayısın sonlarına doğ· 
ru lzmire gelecektir. Donan· 
ma lzmirde üç gün kadar 
kalacaktır. 

~~~~-----~~·1•·-~~-----~~~~ 
Feci bir kaza 

Bir itfaiye oto
mobili devrildi 

--·--Efraddan ikisi ağır ve ikisi de 
hatif surette yaralandılar 

Dün, lzmir - Karşıyaka şo· 
sesi üzerinde feci bir kaza 
olmuş ve lzmir belediyesine 
ait bir itfaiye otomobili dev
rilerek dört kişi yaralanmış
tır. Yaptığımız tahkikata 
göre, vak'a şöyle olmuştur: 

Dün akşam Karşıyakada 
Fahreddin paşa caddesinde 
bir yangın olmuş ve yangın 
dan haberdar edilen lzmir 

itfaiyesi derhal Karşıyakaya 
hareket etmiştir. 

Otomobil son sür'atle Kar· 
şıyakaya gelirken, Turan yağ 
fabrikasının biraz ilerisinde 
şoför, yolun üzerinde büyük 
bir taş görmüş ve makinayı 
taşa çarptırmamak için yo
lun kenarını takip etmek is· 
temişse de; otomobil birden· 
bire kenardaki çukura sap· 
lanmış ve devrilmiştir. 

içinde bulunan efrattan 
Mebmed oğlu Ziya ile Bilal 
oğlu Hüseyin ağır surette, 
Edib oğlu Fehmi ile Meh
med oğlu Hasan da hafif 
ıurette yaralanmışlardır. Ya-

ralılar derhal hastahaneye 
kaldırılmışlardır. Kazanın ne 
tekilde olduğu tahkik edil
mektedir. 

Boğazların 
Askerileştirilmesini 

istedik 
Istanbul - Avrupa gaze· 

teleri, ,..acıristan ve Bulga
ristanın silahlanması tahak
kuk ederse, bogazlar mua· 
hedesinin tadilini resmen is
tiyeceğimizi ve bu hususta 
uluslar kurumuna dahil dev
letlere bir nota verdiğimizi 
yazıyorlar. 

Markoni 
Yeni bir keşifte 

bulundu 
lstanbul • İtalyan mucidi 

Markoni, barb ve yolcu 
tayyarelerini durduracak bir 
elektrik şüaı keşfetmiştir. 
ltalya Kralı Viktor Emano
el'in huzurunda yapılan ilk 
tecrübeler iyi neticeler ver· 
miştir. 

~~~~~----..... .---. ........ --~~~~~ 
A tatürk'üiı Samsun'a 
ayak bastıkları gün· 

--·-· Bugün Halkevindc şenlik yapıla
cak. Halkımız oraya davetlidir 
1ımlr Bılkevlnden: men okulu direktörü Refet Tok 

tarafındın bir eöylev vertler.ek, 
ı6el muzlka bulunacaktır. Ay 
rıcı ıkoımı da mozlka bahçede 

Afyon 
Kaçakçı la fınıo 
Muhakemeleri 

Dün öileden sonra şehri· 
miz ihtisas mahkemesinde, 
derince vapurile Havanaya 
Afyon kaçırmak isteyenlerin 
muhakemesine devam edil
miştir. 

Dünkü duruşmada maznun
ların avukatları müdafaalarını 
yapmışlardır. Vaktin geçmiş 
olması hasebile dün yarım 
bırakılan duruşmaya busabah 
saat onda tekrar devam edil
miş ve öğleye kadar avu· 
katların müdafaaları dinlen
miştir. 

Bugün öğleden sonra ka
rarın tefhim edilmesi muhte· 
meldir. 

Köy Muhtarları 

için kurs açıldı 
Köy Muhtar ve katipleri 

için llbaylıkca açılması ka
rarlaştırılan kurs bu sabah 
saat sekizde ilbay . general 
Kazım Dirik tarafından ve
rilen bir söylevle açılmıştır. 
Kursa yüzden fazla köy 
muhtarı ile birçok köy kiti· 
bi i ştirak etmişti. Bu muh-
tarlarla katiplerin çoğunu 
örnek köylerinkiler teşkil 
ediyordu. 

ilbay General; söylevinde 
Cumhuriyet idaresinin köy· 
lüyü yükseltmek ve refaha 
ulaştırmak için elden gelen 
her şeyi yaptığını ve yapa· 
cağını, köy lüyü yükseltmek 
ve köyleri bayındırlandırmak 
ehemmiyetli bir yüküm ol· 
duğu, köylü ile ıarlının el 
ele, kalb kalbe hararetle 
çalışacağını, köylere ve köy· 
lüye aid yasalann tatbiki 
ıayesinde her teşebbüsün 

verimli bir şekilde baıarıla· 
cağını anlatmıştır. llbayhğın 
söylevi; kursta bulunanlar 
tarafından hararetle alkış· 
lanmıı ve sonra hep bir 
arada resim çektirilmiştir. 

llbaydan sonra Aıilbay 
Bay Sedad Erim, mektupçu 
Bay Baha Koldaş, hukuk iı· 
leri müdürü bay Fuad Yurd· 

daş tarafından köycülllğe ve 

köy itlerine aid dersler ve

rilmiştir. Öğleden sonra 
baytar mlidürü Bay Adil, ve 
Evkaf müdürü Bay Halim 

Baki tarafından dersler ve· 
rilecektir. Kura dört rDn sü
recektir. 

Karısını 
Ve kızını döğmtlş 
Karşıyakada Süleymaniye 

sokağında 17 numaralı evde 
oturan Veli oğlu Muharrem, 
dün gece saat ikide karısı 
ile bazı sebeplerden dolayı 
kavga etmiş ve döğmüştllr. 

Muharrem, bu kavga eı· 
nasında korkudan komşuya 
kaçan kızını da takibe baş
lamış ve gece yarısı komşu~ 
nun evine girerek kızı Şefi· 
kayı orada döğmüştür. Mu~ 
barrem zabıtaca yakalanmıı· 
tır. 

Habeş kralı 
<:epheyi gezmiş 
lstanbul - Habeş Kralı 

Haile Selise cepheyi gezmiş 
ve harp duasını okumuştur. 

r ar.is 'te kar 

Mustafa birilerile ıakalaşır· 
ken, Hüaeyia yerden aldığı 
bir taşı arkadaşının kafasına 
atmış ve Mustafanın başıoı 

yarmıştır. Hüseyin zabıtaca 
)'akalanmıştır. 

Ankara - Maliye Vekile· 
tinin hazırladığı bir kanun 
liyihasına göre, imtiyazlı şir· 
ketler memurları da Barem 
uıulilne tabi tutulacaklardır. 

Bugtıo 19 mayHtır. AtatOr

k'tımOıGn Sameun'a tik ayık 
haahkları n devrimin ilk 
bııladığı gOndar. Bo kutaal 
gtınUmtıztı eaat 17 de Halke.1-
mlıde yataıaeagıı. Erkek ftArel· 

lkf eaat çalacakllr. Bllıtın yurd· ı lstanbul - Paris'te kar 
daıları bu törene (Merulme) yaimıttır. Her taraf bembe-
çatarıyonJz. yazdır. 

4 Sablf•~ 

,-------------------; 
Yoklama 

ihtiyat zabitleri 
okusun 

Askerlik şubesinden: 
1 • 1 Haziran 935 tari· 

binde 30-6-935 tarihine k•· 
yıtlı yerli ve yabancı ibti· 
yat su baylarla hiç kayt 
olunmamış ihtiyat subayla· 
rı bu müddet zarfında ye· 
ni nüfus cüzdanlarile bir· 
likte yoklamalarını yaptır· 
mak üzere her gün şubeye 
müracaatları. 

2 • Şubemize kayth o· 
lupta vazifeten veyahut 
muhtelif suretlerle batk• 
mahallerde bulunanlard• 
bulundukları mıntaka aı· 
kerlik şubeleri vasıt ılarile 
yoklamalarını şubeye bildir· 
mel eri. 

3 - Bu müddet zarfıad• 
yoklamaya müracaat etaıe· 
yenlerin haklarında kaau· 
ni muamele yapılacağı iflO 
olunur. 

* • • 
Gümrük muhafaza alayı· 

nın lzmir ve Bodrum ta· 
borları için iki iaşe subı· 
yına ihtiyaç vardır. So• 
iki sene zarfında sitajları•1 

bitirmiş levazım! subayları• 
dan istekli.;varsa vesaikil• 
şubeye gelmeleri ilin ohr 
nur. 

Kıskançlık 
Kar•sını halta ile 

yaraladı 
Kareıyaka'da Baca BaaeyloJtr 

köyGnde Y ab ıokağaada 18 

numaralı evde oturan iıçl 8'1' 
Hm; kar111 Bayan Merye111'f 
kııkançhk yazanden kafa 11· 

ıandaa balta ile ağır ıurelf' 
varalamı11ır. Vak'a Cuma ık· 
ıamı 11at 19 ıularında 0Ja1Pf' 
tar. O urada ıokakta kt...,. 
yokmoı. v.ı~'• bu yaıde• 
kimıe tarafından g~rQlea1eııoff 
'fe naeıl olduğa anlaoılımııoJt 
tır, Tahkikata göre, Bayrt~ 
uıun zamaadınbert brı11• 
kııkaaıyormuı. Komıalırıo•' 
ıöyledlAlne göre k1r111; Kt1'11111 

adandı hirile göra1ayorOJPf· 
Cuma akıamı geç Takıl efe 

·ıe gelen Meryem: kapıda koc"1 

karıılaomıı n 1ralarındaa kıtl 
bir mGaakatı geçmfttlr. OodıO 
ıonra Bayram; eakJadığı bılf• 
sını çıkarıb karuunıa bat10' 

'farmuı n ağır ıurette 1•'' 
lamııtır. Bayram mQnıkaı•IP' 

•• bir tekilde oldogono eaklıot 
maktadır. 

Yaralı haıtahanededJr •e •61 
o· ıöyllyememektedlr. Suçla 1 

ıolmaıtar. Vak'a 1abktb•:::ı 
mClddelumuml muulol B•Y 
tarafından dev::~ 

Bay Bet 
;;ehrimize geldi .,. 

Elektrik ve tramvay f1 
1 

keti idare meclisi baıkb•~, 
Bay Bet; Belçika'dan ıe 't 
mize gelmiştir. Bay s:: 
Kordon ve Kemer' e yap• ol 
cak olan hatlar itile 111et~t• 
olacak ve burada bir b• 
kalacaktır. ~ 

lımir Ahkimı şahsiye sol~ 
hukuk mahkemesinden : I•' 
İzmir birinci Kahra111•9 ti' 

Emin bey meydanında 1 ,, 1., 
yılı evde oturan Halil;:,,_
Alinin 17 yaşlarında b -" 
kız kardeıi Müıerrefİll ~ 
ve babası ölmlit olduiaall ,
kendisine ayni evde olfl,; 
dif er kardeşi HOınO ~. 
aasp ve tayin oluaoııı 
ilin olunur . 14 
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