
kaınutayda yeni yıl bOtçesi 
lllOzakereleri ne başlanmıştır. 
935 yılı blltçesi, 214 milyon 
liraya baliğ. olmuştur. 

• UL~USAL • Tnrkotis; on Ikiociteşrin 934 
de aktedileo 1,flrk · Yunan 

takas anlaşmasının f eshedil· 
diğioi bildirmektedir. 

........... lzmirde çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 
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lZını Kongre Kamutayda bOtçe mOzakereleri Deniz manevraları 

l'opıa~~~~~:!mi Ora! 935 yılı hütf_;esi 214 milyon iki Amerikan tor-
liraya baliğ olniaktadır pitosu f_;arpıştı 

Amerika donanma ve tayyare ma
nevraları, yakından takib olunuyor 



Sahife 2 

B. Receb P eker'in 
~ok öııemli söylevi 

- Dünkü nüshadan rniiLfit -

Kurultayda bakanların parti 
ile birlik çalışması ve dilek
lere verilen ehemmiyet gö
rüyorsunuz. Bundan demok
ratik manzaralar bulub gös
termek kolay değildir. 
Dahrsı herhangi bir devlet 
bilhassa bizim gibi çok yeni 
inkılab yapmış olan bir dev
let herhangi bir genel sevinç 
günbnde yurdun her kasaba 
ve şehrinde yüzlerce halk 
kürsüsü kurubta canı istiyen 
buraya gelsin düşüncelerini 
söylesin demeğe cesaret 
eder. (Alkışlar.) 

Evet yüzlerce halk kürsü
sü adından Halk Fırkasının 
kürsüleri anlaşılmasın. Tabii 
siz böyle anlamıyacaksınız. 

Böyle anlaşılması ihtimali 
için söylüyorum. Bu kürsü
lerde binlerce onbinlerce 
nutuk ve konferans verildi. 
Umumi tezahüre göre ulu
sumuzun fikirlerimizi aqla
mada ve bunlara inanmada 
uygunlaşmasını gösterir. 

Arkadaşlar; 
Bütün bunlar hakikaten 

derinden demokrasi tezahür
leridir. Burada bir şeye da
ha dokunacağım, yeni pro
grama göre de Türkiye'de 
intihab iki dereceli olacaktır. 
Biz saylav seçimini bir de
receli yapmak yolundaki sa
mimi emelimiz bundan ev· 
velki programda kaydetmiş 

tik. Yeni programda yurdun 
genel şartlarına göre iki 
dereceli intibah sistemine 
devam edeceğimizi söylüyo· 
ruz, günün haline göre se· 

çici saylav namzedinin şah· 

sı hakkında hiçbir fikir el
de edinmiş değildir. Bir 
yurddaşı hiç tanımad'ığı, bil

mediği, ufaktan gelmiş bir 
ses üzerine bir isim üzerine 
evet hayır demeğe sevkediş 

mi daha demokratikdir, 
yoksa şahsını tanıdığı ikinci 
kademede insanlar seçib 
de onlara, biz size güveni
yoruz, reyımızı veriyoruz. 
Siz de adımıza olarak gü · 
vendiklerinize verio, onlar 
Kamutaya gitsin demek mi 
daha iyidir? 

Arkadaşlar; 
İ.ııviçrede Refarandum sis

temi vardır. Millet toplanır 

ve kanuna reyini verir, el
bette demokrasinin en ileri 
tatbiki budur. Mesela Fran· 
san bunu neye yapmıyor? 

Elbette lsviçrenin şartlarına 
uyan bu usulün Fransada 
tatbik imkanı bulunmıyor. 
Biz de kendi şartlarımıza 
göre bugün ondan bir fazla 
derece ile seçimi yapmak 
vaziyetinde bulunuyoruz. 

Demokrasi; bir nas, bir 
iyet değildir. Bir espro ve 
bir manadır. Yapılan işler, 

akıl denilen bir süzgeçten 
geçirildikten sonra, muhit 
denilen bir icaba uydurulduk 
tan sonra tatbik edilirsa fay
da verir, kök tutar. Zığana 
dağının üzerine portakal a
ğaçı dikilmez. Biz filan mil· 
Jet veyahud filan yerde böyle 
yapmışlar. Biz de aynini tat
bik edelim diyenlerden de
ğiliz. Biz memleketimize uy
gun olan uluı işine elvereni 

tatbik ederiz. Ve ulus işle
rinde taklit ve dış görüşle 
genedirme yerine hayata uy· 
gun yolları doğru buluruz. 
( Alkışlar ) 

Şimdi yeni nizamnamede 
geçen bazı ufak tefek yeni 
şeylerden bahsediyorum . 
Programda olduğu gibi yeni 
nizamname değişmelerin.de 
gecen dört yılın tecrübele· 
rinden çok faydalandık. 
Parti hesab murakabesi de· 
nen iç sistemlendirilmiştir. 

Dıştan merkezde tatbik etti
ğimiz murakabe usultlbü vi
JayerJere de tatbik edeceğiz. 

Arkadaşlar, 

Bilirsiniz ki, siyasal parti 
için hesab işi çok önemlidir. 
Bunu söylemekte ve ele al· 
makta fayda vardır. Herşeyi 
iyi idare ediniz. Politikada 
muvaffak olunur. Fakat he
sabınızda bir kuruş bozuk· 
luk varsa her işinizi fena 
görürler. Bu sebeble partide 
hesa bları sıkı bir nizam al· 

mak çok yerindedir. Yeni 
nizamname bu yeri almıştır. 

Arkadaşlar; 

Dilekler tezkeresinin ba-
şında da tebarüz ettirdiği

miz gibi geçen dört yıl her
hangi bir partinin kendi hü
kumeti ile teması işinde ya· 
pamıyacağı derecede bir uy 
gunluk ve öğünülece bir dil
le söyleme değer bir ahenk 
ve kaynaşma içinde geçmiş
tir. Bunu yavaş yavaş vila· 

yetlerdeki arkadaşlara da 

sindirmek önemli bir iştir. 
Onun için bir kaç satırlık 

temas esası ı,oyduk. Sahibi 

partide olan gazetelerin dik· 
kat noktalarını çekecek hu
susları izah ettik. Burada 
cazai inzibat maddeleri de 
göreceksiniz. Günlük çalış
malara ait bazı ehmmiyetli 
noktaları da değiştirdik. Par· 
tiye giriş için takdim usul
lerini ve yeni partılilerin 
bağlantılarını kuvvetlendir
dik. Parti sayJavlarının meş
guliyetlerini yeni niza~name 
daha dikkatle gözönüne alı· 
yor. 

Haşılı arkadaşlarım bütün 
bunlarla her geçen yıldan 
sonra o ieçen yılın görgüsü 
ile öndeki yıl için daha gör· 
gülü, daha tecrübeli, daha 
kuvvetli olmayı gözönUnde 
tutan partimiz tıpkı böyle 
çalışan hükumetimiz ve dev
letimizin yanında tetkikler 
yaptıktan sonra vücude ge
tireceği eserle önümüzdeki 
dört yıl için daha çok de· 
ğere çıkaracaktır. 

Arkadaşlar, 

Ortada gözle görülmiyen 
ulusal bir kuvvet vardır. Bu 
gözle görülmez elle tutulmaz 
eni boyu ölçülmez birşeydir. 
Fakat insanlığın medeni ya
şayışında tutunan koruyan 
alıb götüren maddi ve ma
nevi her işte devletlere des
tek olan en büyük tılsım bu 
kuvvettedir. Bu ulusal birlik 
kuvvetidir. Biz bu kuvveti 
bergün b'raz daha besliye· 
ceğiz. ( Varol sesleri, alkış
lar.) 

Bitti 

(UluıalBlrllk) 2~ Mayıı 

Roma'da 
Gftvercinlerle mftca

dele açtılar 
Roma'nın en yüksek bi

naları üzerinde yuva yapan 
güvercinlerin, her gün biraz 

daha çoğaldığı ve resmi bi
naların en çoğunu pisledik· 

leri gibi güzelliğini de boz
dukları anlaşıldığından, bun· 
dan sonra güvercinlerin 
muntazam bir surette imhası 
kararlaştırılmıştır. 

Venedik'te milyonlara ba
liğ olan güvercinlerin muh
telif surette öldürülmesine 
başlanmıştır. 

-------~---
Bir Macar 

Karısı saçlarını kesti di 
ye yere düştü ve öldü 

Kadınların saç kesmek 
modası, Avrupa'da ve bil· 
hassa Macaristan'da geçmiş
tir. Macar'lar, kadınların saç 
kesmelerini artık ayıb te
lakki ediyorlar. Geçen hafta, 
seyahattan dönen bir Macar, 
karısının saçlarını tekrar 
kesmiş olduğunu gorunce 
yere düşmüş ve ölmüştür. 

Her fiata satış 
Azimet dolayısile acele 

Müzayede ile satış 
Önümüzdeki Cuma günü 

yani Mayısın yirmi dördüncü 
günü sabahleyin alafranga 
saat onda Karataş tramvay 
caddesinde Salhane makası· 
nı geçince deniz kenarında 
544 numarada maruf bir 
aileye ait bilcümle lüks mo· 
bilyalar bilmüzayede satıla· 
caktır. 

Gerek maroken koltuk ta· 
kımı, kübik kadife koltuk 
takımı, Fransız piyano, şem
siyelik, duvar saatı, 4 köşe 
anahtarlı masa, lüks mavun 
saybur, büyük ayna, 3 adet 
lüks mavun ve ceviz 2 kanatlı 
aynalı dolaplar, lavuman tu
valet ve servisi, 2 adet bir 
buçuk kişilik bronz kesme 
karyolalar sumyalarile, bir 
adet aynalı şifonyera, bir 
bronz kesme çocuk karyo· 
lası, hasır takımı, bronz por· 
tatif karyola, komodino, ha· 
Jı ve seccade Isparta veGör
des ve sair bir çok lüks mo
bilyalar bilmüzayede satıla

caktır. 

Satış peşindir. 
Büyük Kardiçalı İbrahim 

bey hanında Emniyet müza
yede salonu müdüriyeti. D.2 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik ıiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar R~dü Öktem 

Neşriyat miidürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone ~artları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi !linlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası -------·· 

'~L~H~ TTit-ı 
E YYV.l!li..~, 

23 Mayıs • 1935 .. Yazan: M· 
Tefrika No. 60 

Selçuki heyi Yağıhasan'a harb etmiş ve nikabı 
tısına mukabil Malatya'yı zaptetmişti .. 

Fakat bir dağ geçidinde 
ansızın, arkadan ve önden 
iki tazyik karşısında kaldı· 

lar: 
Basılmışlardı. 
Baskını veren de, Yağı

basan beydi.. 
En kahraman tanıdığı 

otuz süvari, bir domuz to· 
pu halinde gelin alayının 

içine dalacak ve hiç bir şey
le uğraşmıyarak, sadece ge
lini alıb kaçıracaktı. Diğer
leri de icabederse döğüşe· 
ceklerdi. 

Alay, neye uğradığını an· 
lıyamamıştı. 

Bu, olsa olsa, Bir çapul
cuİuk, bir kervan soyguncu· 
luğudur. 

Dediler ve kılıçlara dav· 
randılar... Fakat vaziyet 
çar ·çabuk anlaşıldı : 

Gelenler haydut değil, adam 
akıllı cengaverlerdi. Hepsi de 
baştan aşağı zırh içindeydi-
ler. Zorlu, rü..ı:gar gibi uçan 
atlara binmişlerdi. 

Artık kılınç kılınca, gırt· 

lak gırtlağa çarpışıyorlardı. 

Fakat alay, dar bir boğazda 
çok fe~a vaziyette sıkıştırıl
mıştı. 

Sağdaki, soldaki tepede 
kayaların arkasını siper al· 
mış bir takım insanlar da, 
kendilerine mütemadiyen ok 
savuruyorlardı. 

Japonya 
iç ve dış siyasası 

• • • 

ıçın program 
yapıyor 

Pariı - Tokyodan haber 
verildiğine göre, Japonya 
kabinesi, Japon devletinin 
uzun müddcet devam edecek 
olan iç ve dış siyasası hak
kında yeni bir program tan· 
zim etmektedir. Bu program 
konuşulurken Japonya askeri 
şürası üyeleri de hazır bulu· 
nuyorlar. Programın mahiyeti 
bugünlerde anlaşılacaktır. 

Bir gürültü koptu : 
- Gelini kaçırıyorlar !... 

Gelini kaçırıyorlar!.. Dayanın 
namusumuza el uzatıyorlar. 

Filhakika, Yağı basanın seç· 
tiği müfreze, etrafındakileri 
çil yavrusu gibi dağıtarak 
geline doğru sarkıyordu. 
Yağıbasan, bütün dikkatile 

bu otuz atlıyı tetkik ediyor 
idi. Nihayet geline yaklaş
mışlardı. Burada son bir çar· 
pışma veren ,otuz atlılar, ni
hayet gelini aralarına almış 

ve sağ taraftan tepeye, Ya
ğıbasanın bulunduğu yere 
dolu dizgin atlarını sürmeğe 
başlamışlardı. 
Ve Kılınç Arslanın nikah

lısı elden gitmişti. 
Şimdi boğazda baskını ve

renlerden lıimse kalmamıştı. 
Erzurum hikimi ile ikinci 
Kılınç Arslanın cengaverleri 
bir araya toplanmışlardı. 
Ne büyük felaketti bu ? .. 
Beylerinin karısını kaptır

mışlardı .. 
Hepsi de anlamışlardı ki, 

gelini kaçıran, Yağıbasan 
beydi. Bu hadise iki memle· 
ket arasında bir barba 
vesile olabilirdi. 

Fakat kaç para eder, kız 
gitmişti!. 

Selçuk beyi bu haberi 
alınca, yıldırımla vurulmuşa 

dönmüş, danalar gibi bağı
rarak; 

- O serseri; nikahlı bir 
kızı, bir gelini, haydud gibi 
yolda basarak kaçırmanın 
cezasını çekecektir! 

Diye bağırmış ve hemen 
bir ordu ile yürümüştü .. 

Yağıbasan, bu neticeyi 
bekliyordu ve o da barba 
hazırlanmıştı. Çok zorlu bir 

Londra 
Qzftm piyasası 

Londra üzüm piyasası bu 
haftanın ilk günlerinde biraz 
sakin ve değişiksiz geçmiş

tir. Yalnız Türkiye mahsu· 
lünün Sultani nevinde hisse· 
dilecek derecede bir kıpır· 
dama görülmüştür. 

Buğday durumu 

Nevyork, Liverpol 
piyasaları düşkün 

Fransa, Almanya, ltalya ve Roman-
yada hu yıl Buğday ekimi eyidiı· 
Nevyork ve Liverpol piya· 

salarından gelen haberler, 
buğday fiatlarının, Mayıs 
başlanğıcından beri tedrici 
surette ve azar azar düştü· 
ğünü bildiriyor. 

Arjantin ve Avusturalya 
malları için son günlerde az 
talih vardır. Nevyork'ta hü· 
küm süren kanaata göre, 
buğday fiatları (biraz daha 
düşecektir. Bunun sebebi, 

bu yıl mahsulünun müsaid 
olacağı ümidinden ileri ge
liyor. 

Frann, Almanya, Italya, 
Romanya gibi ülkelerde bu 
yıl buğdayları iyi olduğu 
gibi, Rusyanın da, 14 milyon 
280 bin dönüm arazi üzerin· 
de buğday ekmiş bulunduğu 
ve ekimlerin bu yıl için kor
kulu bir durumda olmadığı 
tesbit edilmiıtir . 

harptan sonra Yağı 
mağlüb olmuş, Malıt1' 
kaybetmişti. Fakat Yıi' 
san; . 

- Malatya'yı kaybetti 
kızı aldım, bu yeter! 

Diyerek aldırış etme 
Salahaddini Eyyubioio. 

zarak söylediği vak'a 
bu idi. Rum Selçukinin, k 
di toprağına girmesi, 
çok sinirlendirmişti .. 
şini : Şamda bırakarak 
ordu ile yürüdü. Ve 111 

lif alayları önden sevketl> 
Kılınç Arslan, Salib 

nin ne kadar kuvvetli 
ğunu tahmin edememiıtL 
kuvvetlerin çarpışmaıı11• 
lüzum kalmadı.. Salih 
ileri kuvvetleri, hudut 
sinde düşmanla karşıl 
va onu perişan 
kaçırmışlardı ... 

Saliheddin, gerek ~i 
sevgisi, gerekse Ebb 
karşı toplu bulunmak d 
cesile, işi daha ileriye . 

dü.. ...id 
Fakat bu hadisenin İr 
başka bir sebep, bir 
macerası vardı ki, buoll 
)enler pek azdı. Asıl 
bundan doğmuştu . ~ 

ikinci kılıoç Arslanıll 
cum ettiği kale, bir • 
değildi . Civarındaki b~ 
kasabaları da almak istı 
ve bu arazi, gerçi doğ. 
doğruya Saliheddine aıt 
ğildi. Fakat onun billl1 

sinde ve müttefiki bo 
Hısnıgif hakimi Nur 
Mehmed'e aitti. 

- Arkası 

Yoklama 
• 

Ih ti yat zabiti eti 

okusun 
Askerlik şubesindeo:,ıf 
1 - 1 Haziran 935 t ~( 

hinde:30·6-935 tarihine •Jt 
yıth yerli ve yabancı 1 f 
yat su baylarla hiç lı'~ 
olunmamış ihtiyat sul>'j 
rı bu müddet zarfında bİ' 
ni nüfus cüzdanlarile ttf 
likte yoklamalarını y•P ~ 
mak üzere her gün şub' 
müracaatları. ( 

2 • Şubemize kaytlı ~ 
lupta vazifeten ve{;;I._ 
muhtelif suretlerle ",I 
mahallerde bulunao1' I 
bulundukları mıntak• ,ti 
kerlik şubeleri vasıt ı~İdi' 
yoklamalarını şubeye bı 
mel eri. I 

3 - Bu müddet zarfı• ( 
yoklamaya müracaat ets"
yenlerin haklarında ... k•:ı, 
ni muamele yapılacagı 
olunur. 

* •• f 
Giimrilk muhafaza al•t, 

nın lzmir ve Bodrulll b" 
burJarı için iki iaşe •050' 
yına ihtiyaç vardır. . ,,,,;. 
iki sene zarfında sitaJI~ 
bitirmiş levazım sub•Y ·~ 
dan istekli vaıııa vet••~ 
şubeye gelmeleri iliD 
nur. 
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kitaplannıza Gtızel Bir 

Cilt' Baüralannıza Şık 
Bir Albtım, Ve sair 

Cilt f~leri Yaptır· 
mak isterseniz : 

• YENı KAV AFLAR * 
Wşısında 34 Numarada 

lzmir ithalat gnnırOğü müdürlü· Olivier ve şOrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI ğnnden : sı Limitet vapur 

" CERES " vapuru 16 mayısta gelip y6kllnll bo
ıalttıktan sonra Burgaı, V arna ve Köstence limaalan 
İçin yllk alacaktır. 

Gümrük idaresine borcu bulunan velespitci Kaçzade Os· 
man'a ait olup gümrükte mahcuz bulunan 12-15 beygir kıw-

vetinde tek silindirJi 420 devirli 2261 No. lu lambalı ve ma· 

zotla çalışan Belçika mamulatı bir adet kara motörü 15 

güu müddetle müzayedeye konulmuş olduğundan 3·6-935 

gününe rasthyan Pazartesi günü açık arttırma ile sathrıla

caktır. Almak istiyenlerin müdürlüğümüz satış komisyonuna 
baş vurmaları ilin olunur. 1451 • 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tfirk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

• Taze temiz ııcuz 
ilac; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

yük alcaktır. 

THE EXPO~T STEAMSHİP 
COF PORATION 

"EXARCH,, vapuru 2 ha· 

!lml•D~O!ll!K~TımO•ıımııııııR-• 

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet Kabul edilmez. 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
1 

11 irıci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 .................. -

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon 

Tl:J Q K iYE 

llRı ıAT 
BAN~ASI 

\ 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
u ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte
dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük ~acaktır. 

" POLO ,, vapCıru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"OPORTO,, vapuru ma
yıs nihayetinde Liverpo) ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

" GANYMEDES " vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları içia 
yük alacaktır. 

" CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvera, 
Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

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

Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Goteb-urg, Oslo ve lıkandi~ 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

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

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 
"ADJUTANT,, vapuru 7 

mayısta Londra için yük 
alacaktır. 

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

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

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

Deutsache Levante Linie 
"ULM., vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

"ANGORA,, vapuru ba
len limanımızda yük boşalt
maktadır. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mea'uliyet 
kabul edilmez. 

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

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

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına milracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
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llzmir yün mensucatıl 
~Türk Anonim şirketil 

....... Jılılıo"I------•• := Bu mftessese, iki yilz bin lira sermaye ile § 
Satılık Piyano - teşekkOI etmiş \ ' C Di Oryental Karpet Manu-~ 

:= fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait § 
= fzmirdt:. Halknpınardaki kumaş fabrikasını satın § 

l
= almıştır. fabrika hilUln teşkilat ve tesisat ve mfls· ~ 

tır. 
Almak arzu edenler her 1 tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· := 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık· 

gün sabahdan akşama ka- = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ 
dar ULOSAL BİRLiK ı= ~ektedir. Her • nevi y~n ipli~leri, kumaş, hatta· ~ 

1 gazetesi idarehanesine mü· = nıye ve çorap ımal edılecektır. Mamulatın emsa- 5E 
caat etmelidirler. = line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,ıir. ae 

.. ~-------•• := · Bu: mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak §! 
ÔksOrenler! Mut· := iuisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah· § 
laka (Okamentol) 

Oksflrnk ~ekerle· 

rini tecrObe edi 

niz .. 

Ve POrjen ~abapın 

en Ostno bir mtls· 

bil ~ekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtlshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgnn 

haplarını Maruf ~ ~ 
ecza depolarından 00 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 

= rika içinde yapılmaktadır. § = Poıta kutusu: 127 § 
~ Telgraf adresi: lzmir;-:.Alsa ıcak § = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
•. 11111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111111 l l l l l l l il l il l l l l il llll il l llllU-

.-Sümer Bank--
• 

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 

Hamza Rüstem beyin f oıograftıaneıi, iz mirde en iyi 
foıograf çekmekle şlJhret bulan bir ıan'aı ocağıdır. En 
mü,külpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'QAl-IAT ~ ~ D~Q 

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kpllanılmıı 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanemize m&raca
atlanilln olunur. 

Hamza Rıüıem beyin, fotograı malremesi satan ma· 
ga:wı da muhterem milfterilerinin ince zevklerine glJre 
her ,61iı malları, foıograı makinelerini bulundurma/cıa. 
dır, Bir :ııyaret her ıeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Batturak caddesi, Refik 
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ltalya - Habeşistan ihtilafı ve Londra gazetelerinin neşriyatı -. 
bır Italyan - Hahes 

' 
harbi, bütün 
sokacak? atese 

' 
acunu • 

mı 

"Deyli Meyi" gazetesi ile diğer Londra gazeteleri, lngiltere'nin Ital-
yan-Habes mes'elesinde daha fazla alakadar olmasını istemektedirler 

Istanhul 23 ( Hususi)- ltalya • Habeşistan ihtilafı gazetesi, bu hususta yazdıAı bir makalede, Jogiltere 
Jıakkındn uzun makaleler yazan Loodra gazeteleri, iki hnkumetinin daha fazla alaka göstermesini istemek-: 
devlet arasında çıkacak olan bir harbıo, biUOn acu· tedir. Diğer gazetelerde buna yakan mOlalealarda bu· 
ııu saracağım ileri silrmckte \'e bunun ônilnc geçil· lunarak Italya askeri scvkiyatmın önOne geçilmesi için 
mcsi lilzumunda ısrar cylemektedirler . (Deyli l\leyl ) Silveyş kanalının kapatılmasını istiyorlar. 

Matbuat 
Kongresi iç hakanlığı 
binasında toplanacak 

Ankara, 22 (A.A) - Ma· 
yısın 25 nci Cumartesi günü 
Ankara' da Kırmıııay genel 
merkezinde toplanacak olan 
basın kurultayının yine Cu· 
martesi günü saat 11 de iç 
bakanlığı yeni yapısındaki 
konferans salonunda toplan
ması kararlaştırılmıştır. 

Bursa 
Ziraat mektebi ta
lebesi Manisaya 

• • 
gıttı 

Evvelki gün şehrimize gel
miş olan Bursa ziraat mek· 
te'bi son sınıf talebesi, bu 
sabah trenle Manisaya git
mişlerdidir. Orada tetkikat 
yapacak olan talebe, akş .. m 
tekrar öğretmenleri ile şeb· 
rimize dönecekler ve yarın 

sabah Balıkesire hareket 
edeceklerdir . 

ödemiş'te 
Kadın yüzünden bir 

cinayet oldu 
Ödemiş Uçebaylığında Yeni· 

köy'de bir cinayet olmuı ve 
çoban llawza oğlu ylrmlbeş 

yaşlarında İzzet; baynn eürü· 
ınn6n başında ölft olarak: ho· 
lonmuştor. Jandarmalar taraflD· 
dan yapılan araştarma ve eoruı · 

turmada lzzet'io öldürüldü~ü 
anlaşılmış ve kısa bir zamanda 
.kaılller tutulmuıtor. Bunlar 
Ôdemlş'ln Yağla mahallulndeo 
Demlrclli Haeanbaı oğollarlD · 

dın Mehmed, Y enlköy'den Arif 
oğla Muetaf11 Ali ve Tlre'nln 
KıııJcaavlo köyünden Hasınd.r. 

Tahkikata göre öldürülen 
ı;obınla euçlolar1D arası bir 
kadın yüzOoden önceden açıl· 

mışllr. Cinayet bo yftzden ol 
moıtor. Suçlular Ödemlı ad 
llyeıtoe verllmlelerdlr. 

Bay Halit 
C. H. Partisi dördüncü Ku

rultayına iştirak için An· 
karaya gitmiş olan Burdur 
uylavı ve C. H. Partisinin 
Meraı vilayeti idare hey'eti 
başkanı hemşehrimiz bay 
Halit, dün akşam refikası 
ile birlikte Ankaradan şeh
rimh~e g"elmiştir. Bay Halit 
IMırada bir hafta kadar otur
duktan sonra Maraş'a gide· 
ıcelitir . Hemıehrimize bot 
geldin deriz . 

Kamutayda bütçe 
müzakereleri 

Başıarafı 1 inci salıijede -
aylık tahsilatının 11,650,000 
liraya vardığını ve denildiği 
gibi aşağı bir miktarda kal
madığını, yine hayvan ver
gilerinin bir kısmının da ayni 
noksanlığı göstermekte ol
duğunu söyliyen Hüsnü Ki
tapçı'nın ileri sürdüğü mü
taleaların son sayım rakam· 
farına dayanarak yerinde 
olmadığını söylemiştir. 

Buğday koruma vergisinin 
konulduğu maksattan gayri 
maksatlara sarfedilmek is· 
tenildiği hakkında mütaleaya 
karşıiık:oıarak Fuad Ağralı 
muvazene kanununa böyle bir 
madde konmuştur, orada bu 
verginin sarf mahalli olarak 
göteriJen hususatın içinde 
belli başlı olarak muhacir 
iskanı vardır. Bu vergi geli· 
rinin bir kısmının zirai olan 
ve müstahsili koruma esası
na uyan yerlere sarfetmekte . 
kanunun derpiş ettiği mak
sattan gayri maksatlara sar
fedilmekte olduğunu anlatan 
bir mana yoktur. Bunların 
hepsi de birdir ve lizımdtr. 

Bir kısım bakanlıklar ma: 
aşatında toptan bir buçuk 
milyon lira kadar bir fazlalık 
görülmekte olduğunu ve bu
nun ne!en ileri geldiği hak
kında ğene Hüsnü Kitapçi 
tarafından sorulmuş olan su
ale karşılık olarak ta finans 
bakanı .demiştir ki: 

Finaans bakanlığı kısmın
daki fark yeni teşkilat ka· 
nunundan ileri gelmektedir. 
Bu farkın karşılıklarını da 
bulduk ve bunu · mazbataya 
ilave ettik. Diğer bakanlık
lardaki farka: gelince, her 
bakan kendi bütçesinin mü
zakeresinde bu ciheti izah . 
eder. Barem kanununun ta-
dili için yapılmış olan temen
niye karşı da, bu hususta 
hazırlanan muaddel kanunun 
kamutaya verilmek üzere 
olduğunu bildirmiş ve Refik 
ince tarafından mübadil bo· 
noJarı için ileri sürülen mü· 
talealara cevab vermiıtir. 

Fuad Ağrah bu karşılığın· 
da mübadil bonolarile devlet 
kredisine taalluk eden bo· 
nolar arasındaki farkı işaret 
elmiş ve bono hamillerinin 
vaziyeti sıkıntılı bulunuyorsa 
bunun doğrudan doğruya 
kendilerine bırakılmıı olan 
işleri şu veya bu tesir al
tında sürüncemede bırak
mıı olmalarından il~ri gel-

diğini işaret ederek mali 
kanunların ve vergilerin is· 
lahı yolunda çalışmakta bu· 
lunduğunu ıöylemiş ve De
nizli saylavı Mazhar Müfid 
kanunun memurin maaşları 
ilerinde ki vergileri indire· 
rek asıl maaş ne ise onu 
verelim, sözüne cevab ola· 
rak biz bunun aksini düşü· 
nüyoruz, çünkü bunların 

muvakkat olduğu hakkında· 
ki hükme sadık kalmaktayız 
demiştir. 

Afyon saylavı Türker'e de 
gözettiği maksadın bütçe 
yekunu ile tedavülde bulu
nan altın stokunu kullanma· 
yı ve bunun için maliye ba· 
kanlığı ile devlet bankası 
vazifesini gören devlet ban· 
kasının vaziyeti tetkik etme-
sini istihdaf eylediğini, yok
sa iskanbil kağıdı basar gibi 
banknot basmayı gözetmedi· 
ğini işaret eylemiştir. Bütçe 
heyetiumumiye üzerinde ge
çen bu müzakereler esnasın 
da buğday koruma kanunu
nun tafbikinden alınan ne
ticelerle lstanbulda yapılan 
suiistimal tahkikatı etrafından 
sorulan suallere karşı da ta
rım bakanı Muhlisi Erkmen 
Ziraat bankasının şimdiye 
kadar 200 milyon ton~ buğ
day aldığını, bunun 100 mil· 
yon tonunun harice gönde· 
rildiğini, 100 milyon tonu
nun da stok olarak bulun· 
doğunu, buna bağlanmış oJan 
paranın 6· 7 milyon arasında 
olduğunu lstanbul suiistima· 
li tahkikatı neticesini şurai 
devlete verilmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Bu izahattan sonra bütçe 
bey' eti umumiyesi üzerinde 
görüşmeler kafi görülerek 
fasıllara ıreçilmesi kabul 
edilmiş, Kamutay masraf 
bütçesi 2,895,712, Riyaseti
cümhur bütcesi 400,880, di • 
vanı muhasebat bütcesi 593 
bin 668, başvekalet bütçesi 
1,099,062, şurai devlet büt· 
çesi 217,8131 istatistik umum 
müdürlüğü bütçesi 563,072, 
diyanet işleri bütçesi de610 
bin 616 lira olarak kabul 
edilmiştir. Kamutay yarın 
toplanacaktır. 

Göring 
Sof ya ve Belgrada 

gidecek 
lstanbul - Alman hava 

Nazırı General Göring, Pa-
zar günü Sofyaya gelecek 
ve oradan da Belıırada ge· 
çecektir. 

Takas 
Anlaşması fes

hedildi 
Ankara, 22 ( A.A ) -

Türkofis başkanlığından bil
dirilmiştir: 

10 lkinciteşrin 1934 Türk· 
Yunan takas anlaşması fes
hedilmiştir. 

ücretli 
Memurlar hakkında 

Ankara - Ücretli devlet 
memurları için Bareme yeni 
bir maddde ilive olunacak 
va bu madde ile ücretli me
murlar tekaütlükten başka 
diğer maaşlı memurların haiz 
oldukları haklara aahib ola· 
caklardır. 

imam 
Halkı kandırmağa 

çalışıyor muş! 
lıtanbul - Kadınlar çar· 

ıaflarıoı çıkarmalarının, er· 
keklerin bıyık kesmelerinin 
aleyhinde atıp tutan, · cami
lerde vaz eden lranlı bir 

imam cürmü meıhud halin
de yakalanmıştır. 

Tork 
Yunan donanması ma· 

nevra yapacak mı? 
lstanbul - Yunan donan

ması amirali Dosmanis; 
Türk • Yunan donanmasının 
müşterek bir manevra yap· 
maları şayiası üzerine fikrini 
soran gazetecilere demiş
tir ki: 

· - Türk - Yunan donan· 
malarının Akdeniz' de müı-

terek bir manevra yapmaları 
gereklidir. 

Alman gazetelerinin 
mfttaleaları 

fından daha ilersine gidilmi
yeceği vazih ve açık çizgi
lerle bunu belirtmiıtir. 

Berlin 22 (A.A) - Bay 
Hitlerin söylevinden sonra 
Rayiştağ başkanı Bay Gö· 
rinğ, Rayiştağ tarafından it
tifakla kabul. edilmiı olan 
aıağıdaki karar suretini oku· 
muştur. 

"Rayiştai kurumu Führer 
ve başbakan Hitlerin diyevi· 
ni ittifak ile tasvip ve Al· 
manyanın şerefini ve hukuk 
müsavatını müdafaa ettikle· 
rinden dolayı devlet baıka· 
nına ve bütün hilkumet er
kanına minnet ve 1llkranını 
beyan eder.,, 

Yarın Halk sahasında 
yapılacak maçlar 

Dün de yazdığımız gibi ri idare edecektir. 
Burnova - Eşrefpaşa gibi Son günlerde takımların• 
Halkevi turnovasının finalist· sağlamlaıtıran Bornova ,e 
leri sayılan ve gayri federe· Eşrefpaşanın yapacakları bll 
lerin en kuvvetli takımların- maç gayri federeler mubi· 
dan ;bulunan Burnova ve tinde alaka ile beklenmek· 
Eşrefpaşa takımları, yarın tedir. 
Halkevi spor komitesinin Bu maçtan evvel kuvfetli 
koyduğu kupa için karşıla- takımlar arasında muhtelif 
şacaklardır. maçlar yapılacaktır. Bilba" 

Demiryolu ile birlikte fi- geçen hafta Bayraklı spor 
nale kalan bu takımlar ara· kulübunun bayramda kırı•· 
sındaki resmi maç bir müd- laşan Hacıhüseyinler·Kabr•· 
det için Cgeri bırakılmııtı. manlar o gün berabere kal· 
Takımların hazırlıklı bulun· mışlardı. Bu maçın revaDI 
malarını düşünen spor ko· olmak üzere bu takımlar a· 
mitesi turnovanın namzetleri rasındaki iddialı maçta yarıo 
olan bu takımları karşı kar- tekrar edilecektir. 
şıya getirmeği muvafik gör- Bu hafta için bazırlaaı•11 

müş ve bu maçta galib ola· programı aynen neşrediyoros: 
cak takıma bir kupa koy· Halk Alanında 
muştur. Yarın saat 16,30da Saat 13 te H. Hüseyial•" 
başlıyacak olan bu mühim Kahramanlar revanş, saat 
maça her iki takım lisanslı 15 te Dokuz EyliU • Aydı• 
oyuncularile çıkacak ve ma- demiryolu, 16,30 da Eşref 
çı hakemlerimizden bay Sab- paşa-Bornova kupa maçı -------···· .. 

lzmirde 
'fftrkkuşu kulübft 

Ankarada açılan Türkkuşu 
kulübünün bir şubesi de şeb· 
rimizde açılacaktır. Alaka· 
darlar hazırlıklara başlamış
lardır. Pek yakında üye ya
zımına da baılanacaktır. 

Çadır basanlar 
Meğer ezelden hay· 

dud imişler 
Seferf hlsar'lı Comaovaeı ar.· 

sındı Yör1lk Bay Oamın 'ın çı · 
dmnı buın Ye karm Bayan 
G6llft'ya ooeeldı yerinden hı· 

çakla yarılıyın çıpulculardın 

6çQn6o totoldoğono y11mıotık. 
Bunlar Seferlhtear'ın Esen çift· 
liğlnden Emtoclk oğlu İıımıU 
ile Keleme kôytlndeo Yoeof 
'e ırkadıoı Eyft.p'ıu. EyOp he· 
o6z tutulmamu,ıtır. Bunlardan 
lemıll'in önceden yapılın bıı · 
ka bir soygunda llgUt (AIAkah) 
olduğu anlıeılmııtır. O nklt 
İsmail 105 altın lira gubelll· 
ğlnl ve bir kişiyi de GldOrdft 
ğftntı eöylemlıtlr. 

Böylece dıhı iki önemli 
(Ehemmiyetli) nk'ayı dı yap· 
tığı meydanı çıkarılmıo ve ken· 
dlııt de ııuçono itiraf eımlttlr. 

Bay Oeman'ın çadırından gaa· 
beltllderl dörtyftz lirayı orman· 
da çalılar arHında kazdıkları 

bir çukorı gömdtlklerlnl de 
eôy lemlşleree de parılar oradı 

bolonımımıot1r. P1ralırın, ka· 
rıları tarafından ıhndığa tıh· 

mln ediliyor. Soçlolar, Seferi· 
hlıar .adllyeıılne verllmlıler ve 
eoçlaranı itiraf etmltlerdlr. Hık· 
larıuda tnklf kararı verllmlotlr. 

Normandi 
Vapurunu yaka

caklardı 
lstanbul - Dünyanın en 

büyük vapuru Normaodide 
Amerikaya ilk seferini ya· 
parken yangın çıkmıştır. 
Yangının kasten yapıldığı 
ve yerlere benzin d6küldük· 
ten ıonra ateş verildiği an
laıılmııtır. iki kişi tevkif 
edilmiştir. 

Venizelos 
Palastirasla görflşmftş 

Iıtanbul - Giritli isi Ve· 
nizeloa'uQ Kan'da oturan 
Palaıtiraı'la görllıttığn ıöy· 
Jeniyor. 

J öztftrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyortı• 

-6-
1 .. Tadil etmek - 1. Değir 

mek, 2, Azaltmak 
Tadil • Değişke 
Örnekler: 
Kanunları ancak Ka11111· 
tay değiştirebilir. 
Son parti programıadl 
pek önemli değişkel•' 
vardır. 

2 • Takdir etmek • Dei•" 
Jemek 
Örnekler: 
Halk, kendiıi için çaJı• 
şanları ergeç değerler· 
Bu iı için çektiğiniz ,.. 
kıntıyı değerlemiyor dl' 
ğilim. 

3 • Merhale - Yüj'rüm 
4 • Safha • Evre 
S - Tekamül - Evrim · 

Teklmül etmek - Evrio· 
mek 
Örnekler: 
Dil işi bilyilk hareketi' 
yeni bir yllğrllmüdUr. 

Şimdi biz inkişafı iklİ' 
sadinin eıı nazik safb•' 
ıında bulunuyoruz- tidl' 
di biz ekonomi gelitİ' 

· 'k ·od1 
mın en nazı evreıı 

bulunuyoruz. 
Biz inkilapçıyız, tekt' 
millcü değiliz - Biz de~· 
rimciyiz, evrimci dejili•· 
Maarif mileııeaelerioJİ" 
her glln, yeni hatfelet' 
le, tekamül etmektedi'' 
Kültilr "urumlarımıı,b'' 

f' giln, yeni adımlarla • 
rinmektedir. 

Semiha SultaJJ 
, 

Şehrimizden geçt• 
Bu sabah lıkeaderiyed" 

limanımıza gelea deni~l. 
Jarı iıletmeıinin lzmir v• , 
ile, Pi ııır hanedanı kr ~;,." 
ıından Semiha Hüseyİll ~ 
tan ıebrimize gelmiftir. ' 

Semiha sultan, bu ait 
ayni vapurla Iıtanbtlla ~ 
cek ve yazı orada geÇ1 

ceklerdir . 

Bay Necib Ali 
Ankara - C. H. P~~ 

matbuat bllroıu ıefJ~ 
Denizli aaylavı Bay f'ieV 
Ali aeçilmiıtir. 


