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Sayın konuğumuz, Hoş geldin 

urultay başkanımız dün ak 
am sehrimize seref verdiler 

' ' urultay Başkanımız (;enera) Kazım özalp ~ ( lzmir'i 
ol se eriııı. lzmiı·'lileı· arasıı1da l1ulunmaktaıı dny

duğunı sevinç on uzdur. ) dediler 
Bilyük Uluı Kurultay• ba~· 

ı Balıkeıir 111ylavı Generı1l 

lzım Özalp dün aktım refl 

elle hirllkte Af yon tren ite 

kara'dıo gelerek: tr.brimizl 

ref lendlrdller. 

Sayın Geoerat, Baımahuıe 

aayonunda çok parlık n çok 

odao tczabQralla karşılanmış 
r. Bnao1n yağmurlu olma 

• rağmen, Baımabane bla! 
nunuo içi ve dı,ı Kurultay 

ıkıouııızı kareıhımıya, &elim. 
mıya gelen lzm\r'lilerl"' dol· 
uştu. 

Gann içinde polis vı- belrıdi 

e zabıt88ı uıOfrezdcrl yer al. 
ıttı Bunların yanı başında da 

ömlıurlyet Halk li'ırkuı l~çl 

r birlikleri bulunuyor \'e el 

rinde, General KAzım Özalp'a 

oacakları buketleri tutuyor 

Baba ileride de Va\l 

encral K.izını D:rik, Maide 

iıım Uirlk, oıQııtablı.em mevki 
umındını, vali muavini Bay 
dıd, belediye lıa~kaoı B y 

hçct Uz, lhhkeslr eaylavı Day 

uclm Mııblıldlrı. lzmlr ıııı)ID\ı 

yan 81"uol ı•\7.lld hıar, h 
ir eııyJavı llay Sadı.>ılrttu, 

ouya H} lavı " ~t nıüdılri 

mumi ba,ınuavlni bay Ali Hı 
, cOmhurlyet müddeiumumi 1 

eım, emniyet müdürü Akkor, llü)iik l /ıu Kurultayı B~kanı General Kd:cım ö~ulp 
caret Odı@ı başkanı bay Hak yeti lzmir başkam doktor bay l ay Akli ile C. B. f. 81 vil!yet 

ı lıalcıoAlu, Hiliillahmer cemi Cevdet Fuad, Türkof is müdürü idare heyeti üyeleri, bankalar ... ----------------------------------------~ 
Göriııg'in seyahati 

V arşovada Almapları 
sevmiyen mahaf il var ----rusya başbakanı Bremen ve stut

gartrla birer nutuk söyliyecek 

rusya Huşbakmıı Bcıy Görini 

Berlin 9 (A.A) - Pruıya 

Başbakanı General Göring 
büyük şehirlerde kış yardımı 

için bir seyahate çıkacak

tır. General bugün Dresdene 

hareket edecek ve sonra 

Bremen, Gensberi, Friburg, 

ve Stutgartda birer nutuk 
söyliyccektir. 

Berlin 9 (A.A) Angriff 

gazetesinin Varşova muha

birine göre, bay Göringin 
Varşova seyclhati Almanya ile 

devamlı bir anlaşma lehine 
efl.arı umumiyedeki düşünü
şü hız.laııdırmıştır. Bialovi· 
cada Rcisicümhur ile Gö
ringin beraber çıkarmış ol· 
dukları fotoğraflarda Alman· 
Iarı hiç sevmiyen halk üze- I 
rinde büyük bir tesir yap· 

müdürleri, muhtelif tetekkftllr.r 

namına gelen bPyr.tler bulu· 
oayorlardı. 

Cümhariyet Halk fırkaııı vlli 

yel hf'yctl haşkanı Yozgad HY· 

lavı Bay Avni Doğan, Kurultay 

başkanımızı karşılamak üzere 

t..tomobille Meoemen'e gltmlşdl. 

Bay Avni Do~ao, Men,.meo'de 

eayıo General'ı karşılamış ve 

berabPrce lzmir'e gelmiştir. 
Karşıyaka istasyonu de, Ki· 

zım Öıalp'ı karşılıunağa gell"D· 

lerle dolmuştu COmburlyet Halk 

fırka!ıı Karşıyaka başkanı Bay 

Tahir ile diğer birçok zevat 

ı:!CDeral Öıalp'ı kar::ılamıolar ve 

Kar'iıyakıı·lıların eaygılurıoı hll· 

d i rınişl,.rdi r. 

Saat 19.10... Tr«n Baeuıa· 

lıane l,ıta~yonıınn g,.lnıf ~ıi. Sev· 

glli ,... r.)'ın K ı.ırulrıy Başka· 

Dtıuız Genernl Kdzım Özalp 

katarın arka ına bağlanan hu 

sutıi t:a'onfl n hıNek k .. ndlle· 
- fJı,n11nı 4iiucii salıijf'dP -

mıştır. Şüphesiz ~oıoi;~a 
Almanyaya düşman mabafil 
vardır. Fakat ehemmiyetleri 
çok büyük deiildir. 

Halkevinde 
Avusturya -Italya 

---··---
Bugiln Saat 1 7 ,30 da 
Konf eraııs Verilecek. 

Tekirdağı l!laylavı ve C B.F. 
umumi idar,. heyeti üyesinden 

Bay Rahmi Apak bugQo Ma 

nlea'dao şehrimize gelerek: ea 
at 17,30 da lialkeflode genç 

Benito Mossolini
nin bir mak~alesi 

ilk mevzuu Qzerlode bir kon 
Cerans verecektir. Malum ol 

doğu üz.,re, Say Rahmi Apak 

geç"nlerde memleket içinde 

bir seyahat yaparak gt>nçlik 

teşekkQlleri üzerinde tedtl· 

kaıta hulunruueta. Hu itibarla 
B:1r Habml Apak'm verı>ceğl 

konferaııa çok nlikalı "" htl 
faddl ot:ıcakhr. Sayın lzmlr 
illerin hu konferanaı dlolı:ıne· 

Avusturya katoliktiı· ' 1e Ronıa 
kilisesine sayğı ile ıı1erbuttur 

~~rlnl öğOtler:z. ) 

Profesör ~laks 
87 yaşında öldD 

Berlin 9 (A.A) - Profesör 
ressam Maks Liberman dün 

ltalya başkanı Bay Benito 
Mussolini; " Le Journal " ga

zetesinde ( Avusturyanm ta
rihi vazifesi ) başlığı altında 
bir makale yazmıştır. Buma
kaleyi tercüme ve aşağı ya
zıyoruz: 

"Son günlerde Roma'da 
Avusturya cümhuriyeti baş
vekili ile yaptığım konuşma· 
!ardan sonra neşredilen 
resmi tebliğde, Avusturya'ya 

terettüp eden ve bu mem
leketin istiklal ve muhtari
yetine hürmet olunmasını 
mecburi kılan tarihi bir va
zifeden ima yolile bahsolun· 
maktadır. 87 yaşında ölmüştür. --·-----~eçinıler her tarafta bitti 

Vilayet gentJ kurultayı 
seçimi dün yapıldı 

-------.-ı~~~----~-~ 

Dün, Halkevinde kayde değer lıara-
retli ve heyecanlı bir seçiııı oldu 

l>üo, l'illyet grrıcl mecliiıi 

ın..ıları ı~c;tml de yapılmı~tır. 

Mcrk..,zdekl loılhabat, urlki 

gftnkü tıaylav Er.ı;iml gibi, llıılk 

nl a.1oalanoda yapılmıt ve 
yaksek (ırkamız bu ıeçlml ta 

mamlle ıerbeill bıraktığı içtn, 

ıeçlm e1aa1ıoda btlyClk bir fa · 

allyet \'C hararet görülmDttftr. 

1 kinci ıeçmenler, ıaat oo bir 
buçukta toplıınmıtlardır. Salon 

da ve binanın muhtelif kı11ım· 

larında gruplar g3ıük6yordu. 
Propaganda bıolımıştı, rllerde 
muhtelif Uateler dola~ıyor ve 

birçok kimseler namzed göıte. 

rlllyordu. Tabiatlle bu natmıed· 
Jcr, kioıilen fırk•lı arkadaş 

lerdandı. 

Fırka vllAyet idare heyeti 

uM Bay Avni Doğon, kısa bir 

kaç sözle, idare hryeılulo nam 

zed göaterrntş olmadığım vr bu 

eeçiwl serbest olarak taıoamHe 

ikinci sr:çrnenlerin arzu 'e ~u 

urlarına terketmlş bu1uoduğuoıı 

tl"yh ,.yledl. Yalnız genel ku· 
rultaya lzmlr merkezi namına 

Buyan üye de Peçilmr:ııl muva· 

fık olaca~ını blldh:di. Propa 

gandu faallyeıl başlamıştı. Bir 
az sonru, sıylav St'Çimlode ol · 

duğu gibi, isim ça~ırılmek su 
surt'tıle artık ikinci eeçmr.nlerfn 

reylerini kullanmaları ba~la· 

mıştı. 

Hlr ant eoııra eıra, reyltrlo 
tasnif iue gelml~tL Jl,..yl<'r c;ok 

dağıldığı için ıusnlf geç vekile 

hdar devam etil ve nihayet 

,u neticeye varıldı. 
T11nlf geç nkh bltmlıtlr. 

/Jdrıci scçmenlerc/,•u Bayatı I.,,•yUi 

Kaza merkezlerine er.çilen aza 

ve uy adedlerl aşağıdadır: 

Doktor K4mran 2 l 7, eczacı 

Ferid, 187, bııyao Maide Dlrlk 
12:l, doktor lzz ddio (huca) 

98, avukat Mustafa Münir 72, 

avukat Nuri J•ettab, 72, avukat 

Murad Çınar G9, avukat Ah 

med Şükrü 67, dokıor Oamao 

Yunue 6i. 

Yedek Azalar: 
Sabire Yuoue 66, avukut 

Envu, 66, Muıahbare Sarım 

0:3, avukat Nuri Sıtlu 59, avu · 

kat Tevfik t'lluet o7' ~CllCI 

Avusturyamn tarihi vazi
fesinden bahseden bu keli· 
meler, görünüşe nazaran, 
Avusturya vatandaşları Uze
rinde bazı tesirlerde bulun
muştur. Halbuki Avusturya 
vatandaşlarmdaıı bir çok 
kimseler, imparatorluk reji· 
minin sukutu ile memleket· 

Bay JJeniıo mu. olini 

lerinin hayat ve istikbalinin 
de sukut etmiş olduğunu 
zannetmiılerdir. 

* • • 
Demek oluyor ki, şimdi, 

ortaya böyle bir sual çık
maktadır: Avusturya, saadet 
ve refah anlarında nHfusu 
52 milyona çıkan bir impa
ratorluğun kalp ve dinıağı 

idi. Bugün bu vasfı haiz ol
mayan Avusturya için ya
pılacak bir tarihi vazife 
var mıdır? 

Bugün, kozmopolit bir 
merkez olan Viyana hariç 
tutulmak şartile, nüfusu yedi 
milyondan az olan bir mille· 
tin ırk bakımından mütecanis 
bir millet teıkil ettiği bir 
zamanda, bu sualin cevabı 
ne olabilir?. Topraklarının 

genişliği ve nüfusunun sayısı 
ne olursa olsun bir millete 
terettüp eden bir vazife 
olamaz. mı? .. Tarihi vazife" 
kelimelerinin kullamlmış of
masmm sebebi bu vazifenin 
bir çok asırlara şamil olabi· 
leceğinden ve vereceği neti
celerin dahili mahiyette ol
makla kalmıyacağmdandır. 

* • • 
Bu taktirde Avuılurya'ya 

terettüp eden bu tarihi vazife 
ne olabilir ? Bu suale bir 
cevap verebilmek için Avus· 
- Devamı 2 inci snlıifeJe -

~ 

Faık 56, dolltor Saada 53, 

doktor Şükrn Nuri u:l, doktor 

lı;mall 8akk1 50, bayan Bası"ne 
Nalan 50 

VllAyet grn.•l meclisinin yeol 

üyl·lrrlne muvaffakıyetler dt1erlz. 

Kazalarda 
Kauierda da ~lldyet genel 

-- ».vamı 4 iinca salıifıdB-
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Benito Mossolini- Japonlar savaşf;ı ~u ~~0!!~35-~!~~~~ 
nin bir mali.alesi bir Ulustur Ağır•ğırge 1::~.N~~:~·:ü::;~u~ --Avustuı·ya katoliktir ve Roma 
kilisesine sayğı ile merhuttur 

Başıarafi birinci salıifede -
turya'nın bir cermen devleti 
olduğunu farzedelim. Avus
turya, slav olduğu halde mu· 
aheren cermenleşmiş olan 
Prusya kadar cermendir. 

Avusturyanın haiz bulun· 
duğu cermenlik vasfını in· 
kar etmek kimsenin aklına 
gelmez ise de, bu hal Avus
turyalı Almanların itiy .. dla· 
rının ve hatta yaşayış tarz
larının Alman Prusyada ya
şayanlardan çok farklı ol
duğunu iddiaya bir sebep 
teşkil edemez. Filhakika bu 
iki memleket birbitiııden 
farklı iki yol takip etmek 
suretile inkişaf etmiş ve 
hatta harp meydanlarında 
birbirile çarpışmış olan mem
lekettir. 

* 
• • • 
imparatorluk zamanında 

Alman, Avusturya, bu im
paratorluk topraklarında ya-

şıyan 8 - 10 ırk arasında mftte
vassıt rolünü yapan bir kuv
vet idi. Avusturyanın haiE 
bulunduğu ehemmiyet, bil
hassa merkezi olan Viyana 
dolayısile daha ziyade hisso
lunuyordu. Almanya gibi Vi
yana dahi Slavların, Macar
ların ve Latinlerin tesiri al
tında kalmıştır. Binnetice 
coğrafi bakımdan değil ise 
de siyasi bakımdan tadil -
lere tabi bulunmuf olan 
Avusturya 'ya terettüp 

eden birinci vazife 
geçmiş asırlar devamınca 

meydana getirilmiş olan es
eri takipte, yani, Alman kül
türünü süzmek ve do'ayısiJe 
bu kültürü Tuna havzası ve 
Balkan milletlerince taham-

mül ve kabuİ edilebilecek 

bir hale ietirmek itine de
vamdır 

ister siyaset ve edebiyat 
ve hatta ister daha başka 

şeyle mevzuubahsolsun, Avus
turya ruhuna terettüp eden 
vazifelerden biri Alman mef
humundan bütün huşunetlerİ, 
eksklüziv'Jikleri, kabalıkları 
ve diğer milJetlere nefret 
hissi verebilecek olan her 
şeyi atmaktır. Bundan maada 
Avusturya Alman milleti ile 
doğmak üzere bulunan Tuna 
havzası kültürü arasındaki 
münasebetlerde en mükem
mel bir vasıta olabilir. 

* • • 
Avusturya'ya terettüp eden 

ikinci vazife ise Avusturya 
milletinin katolikJik itibarile 
haiz bulunduğu metanetten 
ve an'anelerinden doğmak
tadır. Avusturya katoJiktir, 
hararetle katoJiktir ve Roma 
katolik kilisesine karşı derin 
bir saygı beslemektedir. im
paratorluk zamanında bu 
katolikJik formalist ve siyasi 
Jüzumlara tabi kanaahnı ve
riyordu. Avusturya'nın haıp
ten sonraki katolikliği, 
kökleri bizzat Avusturya'nın 
ruhunda olan bir kutluluk)a 
tatbik olunan bir katoliklik
tir. Seipel ve Dollfüss gibi 
büyük başvekiller katoJik 
idiler. Hatta Seipel bir 

"Monsenyör,, idi. 
Bu günkü başvekil Sc· 

huschnigg fiylen katoliktir 
ve itikadatıoı açıkca ortaya 
atmaktadır ki, bu da seci
yesinin kuvvetini gösterir ve 
kendisi için bir şeref teşkil 
eder. Romadan ve diyanet 
bakı mile tetkik edilinceAvus
turye, katolikliğin müstah
kem bir sahası tesirini yap· 
maktadır. Bu saha etrafında 
Slav, ortodoks ve reforme 
edilmiş Alman dinleri taz
yiklerde bulunmaktadırlar. 
Avrupa mıntakasında kato
likliğin en kenardaki mali
kanelerini müdafaa etmek
tedir. Avusturya bu suretle 
kendi hikmeti vücudunu 
müdafaa etmekte ve 1633 
yılında hilalin tebditkir akı
nı kartısında Avrupa kato· 
likliğinin yapmıt olduklarını 
tekrar etmektedir. 

• • • 
Demek oluyor ki Avustur-

yaya terettüb eden vazifeler 
ikidir. Bunlardan biri, Latin 
kültür& ile temasları netice
sinde insani bir bal almış 
bulunan bir Alman kültürüne 
has olan hasletleri vikaye 
etmek ve diğeri de katolik
liğe, şimali şarkide ve orta 
Avrupada serhad nöbetçisi 
olarak işgal etmekte bulun
duğu vaziyeti ıııuhafaza et· 
tirmektir. 

Bu vazifeleri ifa ıuretile 
Avusturya kendi benliğini 
teyit ve takviye etmektedir: 
milli varlığına bir gaye ve 
şuur vermektedir; Avrupa 
medeniyetine göze çarpan 
bir hizmette bulunmaktadır. 

Almanya ile arasında mev
cut dil birliğine rağmen 
Avusturya'nın daima kendine 
mahsus bir edebiyatı, güzel 
san'atları ve musikisi vardı 
ve vardır. Bir Avusturya 

ruhu vardır ki, bunun cev· 
heri cermen değil ulusaldır. 
Bu ruh bütün tesirlerin fev-

kinde olmak üzere, İtalya 
tarafından temsil edilen La

tin şark kültürünün tesirini 
hissetmiştir. Zaten İtalya ile 
Avusturya arasındaki kül
türel münasebetler bir kaç 
asırlıktır. 

Avusturya'da renesans ha
kiki olarak, Petrark'ı ter
cüme eden Johann Von 
Ncumarkt ile başlamıştır. On 
yedinci ve on sekizinci asır
lar ltaJyan tesirlerinin kuıva 
derecesine vardıkları zaman
dır. İmparatorlar sarayındaki 
şairler Apostolo Zena ve 
Mestastasio gibi İtalyanlar 
idi. Herkes İtalyanca bili
yordu. 

Mozart ve Gluck gibi 
kompozitörler Italyan libre
tist'lerini tercih ediyorlardı. 

Giovani Gastiletti gibi üs
tatlar saray kilisesinin mu
siki cihetini idareye çağm
lıyorJardı. Per Martinl'nin 
Mozart üzerinde derin bir 
tesir yaptığını ve Scbbert ve 
Beethoven'e vokal musikiyi 
öiretenin Antonio Salieri 
olduğunu hatırlatmak gerek· 

riye döndü. Ta küçük menderel 
japonyanlll genel İşleri bir}eşikAme- Onda bu acı- rına indim.. .nv 
• k d d h • • • d J k d ~~ı.---- yı içinde tat· Sığır otlattığım ~ac 

rı a an a a ıyı 1 are o onma ta ır mış bir insan hali vardı. öyle garip bir göo• 
İtalya'da çıkan İl Popolo Japonyayı teşkil eden Yürlldüm, kendi kendime ile dolaştım ki... " 

d'İtalia gazetesinin Tokyo esas unsurlar şunlardır: kısıyorum: Her geçen köylilll.o 
muhabiri; Japonya'dan ga- 1 - Japonya savaşçı bir - Bir fırsat kaçırdım, zünde, eskilerden k•~na 
zetesine bir tetkik yazısı ulustur, Japonun evi basit- belki de tanırdı!.. nıdık bir iz, bir çiıl' .. 
göndermiştir. Bu yazıyı ter- tir ve bir çadıra benzemek- Dedim. bakış veya bir parıl~ 
cüme ve aşağıya yazıyoruz: tedir. Japon erkeği zahiren O günden sonra, ben, her Ben onlar için, olsa .ıa~ 

"Garb devletleri Japon- zarif ve nazik ise de haki- gün bu karşı evi gözetledim. ki bir komisyoncu, ~D 
ya'yı iyice tanımıyorlar. Bazı katta sert ve kabadır. Yaptığım işin kötülüğüne al- cardım. Sığırımı alı N 
Avrupa ulusları, Japonya'nın Japon kadını kocasının dırış etmiyordum. İçimde bir tütün mü, zahire aıL 
Turandot ve Butterfly melo sertlik hareketlerini sevmek- nevi hak hissi vardı. Emineyi değil.. Dikkatli dikkd " 
drammalarmda gördükleri tedir. Japon çocukları Samu- sık sık görüyordum . Her kıyorlardı · n 
gibi, çiçek açmış kiraz ağacı railerin kılıçlarını ve k:ıra- halde zengin bir aile kadını Konuşmak istedilll• " 
ve Cbescie dansözleri ile kırılarin hançerlerini tahay- idi. Evde hizmetçiler, üçten madım. İçim dışıma '~n 
dolu bir memleket olduğunu yül ediyorlardı. Bugün Japon aşağı değildi. Çok iyi giyi- Mendereste bir ihtiY 
zannetmektedirl'!r. Bazıları çocuklarının, kafalarını tay- niyordu. Ruhi bey büyük bir yatmış söğüt ağaçlar•-' 
da Japonya'yı ticari ve içti- yare, top ve denizaltı gemi- ticaret işi, daha doğruıu ko- tüne oturdum. EJkriıP~ " 
mai bir Dumping ulusu si doldurmaktadır. Japonun misyonculukla meşgulmüş. bulanık sulara sok• 
saymaktadırlar. Başkalarına gıdası mutfaksızdır ve hare- Eve otomobille g-elip gidiyor. yundan içtim. Gene 
göre Japonya Cengiz han kette bulunan bir ordunun Birgün Emine, pencereleri gibi karşı tarafa bir 
ve Timürlenk'in hareketle- ğıdasına benzemektedir. Ja- açıyordu. Ansızın beni gördü. attım. Çamurda bele 
rini tekrar etmekte bulunan pon ulusal şarkıları, aşk'tan Yüzünün kızardığını ve göz- camuzun yağlı, ka 
bir millettir. deiiJ, harb hadiıelerinden lerinin vahşi iki ceylan gibi sert, kap • kara 11r 

Hakikat şudur ki, Japonya bahseder. Japonyanın ede- kaçtığını hissettim. Beni mu- şadım. 
bütün bu düşüncelerin ye- biyatı "kahramanlığı tavsir- hakkak tanıyamamıştı. Geriye dönerken, 
ridir. eden,. manzumelerden iba- O günden sonra artık onu bir ağrıyordu ki.. 

Japonyanm siyasal, içti- rettir. çok az görmeğe baıladım. Ah, köye silrdüııı. 
mai, aakeri, dini, fenni, sı- 2 - Japon ulusu fazla Demek ki şüphelenmişti ve bir tarla içindeki ç• 
nai, ticari ve mali amillerini vatanperverdir. Japonyada her namuslu kadın gibi ka- gür, parlak bir ses 
tetkik etmeden önce, bu komünistler ve müebbet çınıyordu. Hem sevindim, 
ulusun asıl unsurlarını tes- hapse mahkum olanlar dahi içim rahatladı, hem de kal- söylüyor. Ben de 
bit etmek icabeder. vatanperverdirler. bimde başka bir kırıklık bunu. Bir çınar ağacı 

Japonyanın büyük bir 3 - Japonyada Impara- duydum. Biri birine hiç uy- binde durdum. Yavaf 
ulus olduğunu kimse inkar tor, yalnız hükümdar değiJ- mıyan yabancı iki duygu .. 
edemez. Japon ulusunun dir. Japonya İmparatoru ilah- insan ruhu ne tuhaftır ha-
yüksek kaliteleri vardır. Jandırılmış bir şahsiyettir. kikaten ? . 
Bunlara karşılık bu milJetin 4 - Japon ulusu, gayet Artık bu evin havası be-
birçok noksanları da mev- disiplinlidir. Di~iplin, Japon- ni sıkıyordu. Yavaş yavaş bu 
cuttur. 

midir? 
Bina inşaatı şöyle dursun, 

Monümantal miymaride de 
ayni tesirler görülmektedir. 

Şimali ltalya'dan ailelerile 
birlikte Avusturya'ya hicret 
eden bir çok ustalar artistik 
harekete geniş bir surette 
yardımda bulunmuşlardır. 

Birçok eserler bunlar sa-

yesinde meydana gelmiıtir 
ki, bunların başlıcaları Vi
yanadaki Cizvitler kilisesi, 
Kajetaner kilise ve Kated
rali, Theresianum kolleji, 
Viyana'da Graben'deki Tri
nite ıütunlarıdır. 

• • • 
Geçmiı zamanların ışıklar 

yada bir adet, bir tabiattır. atalet kemiklerime işliyordu. 
5 - Japonlar mütecanis Bir kaç defa lstanbula git

bir ulustur. Bu teeanüs yal- meği düşündüm. Fakat Nec
nız ırki değil, fakat düşün- det Amerikadan yazdığı 
ce, duygu, adet, ahlak, zevk mektuplarda, benim lzmirden 
gıda, metod ve hayat siste- ayrılmakhğımı biç doğru bul
mi noktai nazarından da madığını, emlake, eraziye 
mevcuttur. Formozahlar 4 ait işlerin yüz üstü kalaca-
milyon ve Korealılar 24 ğını bildiriyordu. 
milyondur. Bunlar yabancı ~ir gün ansızın Tireyi ve 
unsurdur. Japonya bu iki doğduğum köyü hatırladım. 
unıuru mütecanis bir ıekle Trene bindim, Tireye gittim. 
koymak için bütün gayreti- Ne kadar da değişmiş?. Bü· 
ni aarfetmektedir. yük bir yangın, ilk günleri-

6 - Japonya kuvvetli bir mi geçirdiğim evleri ıilip 
devlettir. japonya'da her süpürmüş. Şehirin ortası, 
şey devletin kontrolu altın- müthiş bir illetten ar ta ka
dadır. lan, porsuk, çıbanlı, yaralı 

7 - Japonya'lı vatana bir insan yüıünü andmyor
taalluk eden her şey hak- du. Şehrin pazarında köylü
kında idealistir. Diğer itlerde lere bakıyordum. 
japonya'h pozitif, maddi ye Beni tanımıyorlardı .. Ben-
hesapçıdır. se, onların içinde aşina bir 

8 _ Japonya'Jı ahlikhdır. çehre arıyordum. Bir at ki· 
9 _ Japonlar 'fakir bir raladım. Doğduğum köye 

millettir. gittim .. 
10 - Japonların garplı- Toprakta gene o koku; 

!aşması zahiridir. J dağlaran rüzgarında gene o 
ulusu, Asya'lı ve apon orman havası.. Çayı geçer-

Asya'ya ken, gözlerimde yaşlar top
mensup bir ulustur. 

ben de mırıldandım 

içimden bir hıçkır 
geliyordu sesim ... 

Güme dağlarının d 
tepelerine baka bak• 

yürüdüm.. Hayat, d 
çay gibi akıyor. Kiıııi 
ye attığı ve nereden 
sürükledir i belli değ' 
de iıte bu köyün pı 
kaynayan bir daııı 
Sonra aktım, bir çayıo 
ğından geçerek dolat' 
şa lzmire vardım, or• 
bütün kayıp olup gi 

Köy bile çok de 
Bizim eski çamur 11v .. 
etrafında, ıeıdirmede' 
)aştım .. 

Sanıyordum ki, kAb 
karısı gene bağıracak: 

- Olen domuzun 
gene mi sığırları çı 

dın!.. 

Ve ayrılırken, bu 
nim doğru çıktı: 

- Arka~ı ıınf 

Satılık Motl> 
12 beygir kuvvetind• 

zel) markalı az kull 
bir motör satılıktır. 1 
rin idarehanemize 
atları ilin olunur. 

arasında Avusturya ve ltal
ya kültürleri arasında mev
cut bağların daha ziyadeleş· 
tirilmesinin kabil olduğu 
aşikar olarak görülür; bun
dan mada Avusturyanın 
muhtelif Avrupa külltirleri 
arasındaki münasebetlerde 
bir tevassut kuvveti halini 
alabilmesinin kabul olduğu 

da görülür. 
Avusturya ile Almanya 

arasındaki dil birliği mühim 
bir vakıa ise Avusturya ile 
İtalya arasındaki din birliği
nin de o kadar mühim bir 
vakıa olduğunu işaret etmek 
gerek değil midir ? Viyana 
şimale, cen~be, ıarka ve 
garba bakabilir. Şuna emi
nim ki, siyasi ve iktısadi 

bakımdan kuvvetlenmiş bir 
Avusturyanın ikinci bir Cer· 
men devleti teşkil edeceğini 
bütün dünya anlamakta ge
cikmiyecektir . Diğeri gibi 
bu Cermen devleti de mu
kadderatının yegane hakimi 
olarak kalmaktadır. ,, 

11 - Japonya bütün Av
rupa medeniyetinin en ileri 
teıiratına maliktir. Japonya
nın genel işleri ( posta, tel
graf, telefon) birleşik Ame
rikadan daha iyi idare olun
maktadır. Buna karıı Japon 
ulusu garp medeniyetinin ru
ht kısmının yüzde seksenini, 
bilmemektedir. japonyada 
bir iokılib yapmak mümkün 
değildir. Ancak İmparator 
arzu ederse inkılib tahakkuk 

Fırıncı a a ye • 

edebilir. 
Japonyanın umumi vaziye

tini gösterdik. Bu hakikat 
karşısında Avrupa uluslarının 
müteyakkiz olmalarını te
menni ederiz. 

350 Lira 
Hamur ma

kinesi 
Gayet imtizaç

lı ve katiyen 
sessiz çalışan e
lektrikli beher 
kiloya yalnız 
yarım santim 
yani yüz kilo içın 
kırk para elek
trik yakan makinelerimi ruenfaatmız n mına t ercih 
paranız memleket clohilindc ko::.lmnsın ı istemek için bd 
kinelerden birer tane edininiz. 

lzmir Kestane pazarı HQsnn 
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Fratelli Sperco Vapur Acenta.sı Olivier ve şüreka 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Kitaplarınıza Gtızel Bir Si Limİtet vapur 
" HERMES ,. vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Cilt' Hatıralarımza Şık 
vers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg imanları için Bir AlbO.m, Ve sair 

k alacaktır. Cilt iŞieri Yaptır· 
" GANYMEDES .. vapuru 8 şubatta beklemnekte olup mak isterseniz : 
rgtıs, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

" GANYMEDES ., vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar 

vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNlEN 
" FROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg, 

openbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, O slo ve lskan

navya limanları . için yük alacaktır. 

" HEDRUN " vapuı u 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
navya Jimanları icin yük alacaktır. 

ATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 

* l'EN1 KAVAFLAR* 

Çarflsmda 34 Nımwrada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

, . ''\• . . 

N. V. 

v. f~. b. van 

Oer Zee 
& Co. 

• 

" RINOS ., vapuru 10 şubatta lzmirden doğru Nevyt.nk DEUTSCHE LEV ANTE LINİE 
in yük alacaktır. 

" T AMESIS ,, vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 

in yük alacaktır. 

SERV ıCE MARıTıM ROUMAİ.N 

"DERINDJE,, Vapuru ha-

len limanımızda Anvers, Ro
terdam, Hamburğ ve Bremen 

mal olmaktadır. 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer "Aquila,. vapuru 16 şubatta 

" PELES .. vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, bekleniyor, Hamburğ ve An-
arselon, Marsilya ve Cezaire hareket edecektir. 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
The Ellerman Lines Ltd. 

"TRENTINO,, vapuru 29 
ikinci kanunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ALGERIAN ,, vapuru 6 
şubatta Liverpool ve Svven-
sea'dan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

11 MARONIAN " vapuru 
şubat sonunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 
Tbe General Steam Navi

gation Co. Ltd. 

" ADJUTANT ,, vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 
Londra için yük alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
" ANGORA ., vapuru 30 

ikinci kanunda Hamburg, 
Bremen ve Anversten gelip 

Büyül( 
O' 

Tayyare Piyangosu 
4~ üncil Keşide 11 Şubat 935 

Adet Lira 

ı l\'J nkafat 

1 lkı·anıiye 

1 
l 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

1000 
500 

1500 

" 
'I· . , 

" 
" 
" 
" 
tt 

" 
" 
" 

(2000) 
(1000) 
(500) 
(150) 
(100) 

(50) 
(30) 

(20) 

20000 
25000 

10000 
4.000 
3000 

4000 
40.0 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

132800 
10000 

142800 

" ALBA JUL YA .. vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
alta, Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket 
ecektir. 

versten yük çıkaracaktır. 
0 ULM .. vapuru 15 şubatta 

bekleniyor, 20 şubata kadar 

tahliyede bulunacaktır. - •• 
Not: Vurut tarihleri ve 1 • 

vapurların isimleri üzerine l lstaı1b ul 
. . ... . ~ > . . ..... . . ~- ~. .. ~ ·• -'( ~! . . . , . 

lrakya Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 
cente mes'uliyet kabul etmez. 

Anvers, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük 
alacaktır. Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

keti binası arkasında Fratelli Sperco acentalığma müracaat ARMEMENT H. SCHULDT 

ilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 HAMBURG 

lll il il il il il lll lll lll ili lll lll lll lll il lll il lll il fi 111111111111111il1111M111111111111111 il il 111111 • " HA N S BUR G " va P uru 

lzm • • • t 23 şubatta bekleniyor, An-
if yun mertsuca } vcrs ve Hamburg yük çıka-

r k 
=: rıp Rotterdam ve Hamburg 

ür Anonim şirketi~ için yük alacaktır. . = JOHNSTON LİNE L TD 
Bu nıilcssc c, iki ynz bin lira sermaye ile - "KENMORE .. vapuru 29 

teşckknl etmiş ' 'e Di Ory-ental Karpet l\1anu- şubatta bekleniyor, Liver-~. 
fukçörcrs Limited (Şark halı) şirketine ait pul ve Anversten yük çıka-
ı · - rıp Burğas, Varna ve Kös-
zmirde Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın _ 

değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez:. 

tenceye yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPQRATION 
"EXELSIOR., vapuru ha- , 

len limanımızda olup Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,. vapuru 18 
şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

GeJiş tarihleri ve vapur-
ların isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 • 2008 

telefon 

ve 
Şeker Fabrikalurı Türk Anonin1 Şirketi 

Sermayesi 3,000,000l"iı rk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-ı\O 

1 
DOKTOR 

Ali Aoalı o 

1 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
/J,irıci Beyler Soknğı N. 68 

1'el<'fon 3452 
, ................ .. .-------'\ 
Satılık Piyano 

•-..--urm--=~------------Ul usaJ 

Birlik 
CüuJcliL. siyatıal gazele 

Sahibi: lluytlar /Wşdıi Ö/,·tem 

Neşriyat müdürü : 
l/amdi Nıizlıcı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

almıştır. Fabrika ~tltlln teşkilat ve tesisat e mns

tahdimini ile cskfı i gibi 1 kanu usani 1'935 ta- = 
ribinden itibaren yeni ~irkct rafından işletil- -
mektedir. Her nc,·i yon iplikleri, kumaş, batta- _ 

lzmir Gaziııosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
l yano ehven fiatla satılık

tır. 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

niye ve çorap imal edilecektir. l\taınuliitm cınsa· = 
linc faikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. :: 
Bu mamulat Peştcmalcılar başında eski Orozdibak -
ittisaliodeki sergide teşhir edilmekte \ ' C satış fab. -
rika içinde yapılmaktadır. -

Posta kutusu: 127 

Telgraf adresi: iz.mir - Alsancak 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 

ı 111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mı ı u• 

--Sümer Bank-. 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla· 
mı, en ucu~u en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleı·i 

Sünıer Bank yerli n1allar pazarı 
lzmir şubesinde lluluı·sunuz 

•• 

Ses kraliçesi Bayan Mahmure Haııdau 

Büyük fedakirhkla bu defa lstanbuldao celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 

Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

Ba,1an Mahmure Handanın kıy~etl! 
J < ses ı n ı 

dinletmeğe azmetmiştir.lzmirin en iyisaz heyetin! iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan F ahide yıldız-
mugannıyelera nden 

la Bayan Nefise, Bayan Rahna 

fotoğrafhane ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
llanı:a Rüsıem beyin fotoğraflıarıc:.;i, /:.mirde e11 ıyı 

foıogra/ çekmekle şöhret bulon bir suu'aı ocağıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, buruda ft~ktinlikleri fotokraJ· 

lardwı memnun kalmışlardır. 
llam:a Riistcm beyirı, JoıograJ nwlrcme,sı sıııau ma· 

gazası da muhterem müşterilerinin inee zct'lderirıe glJre 
her çeşit mallan, fotoğraf muhirıclerirıi bulımdu.mwktu· 
dır, IJir zıy<lreı lıer şeyi ispuıa kufidir. 

(lzmir - Baştnrak caddesi, Refik 

O kadar zararsızdır ki k~alp, lıöhreJ", J1asur memeleri rahatsızlarına, ge

belere, çoc1ıklara ve tansioııları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( P Dı·jen Şahap ) ınfıshil pastillerini tavsiye ederler. 

Almak ar:ıu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 

lgazetesi idarehanesine mO· 
caat etmelidirler. 

Kiralık ev 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 

1 
Basıldığı yer: ANADULU 

Göztepede Halit Ziya bey matbaası 

------·--------------· sokağında 16 numaralı hane batında bakkal Hasan aia· 
kiralıktır. istiyenler iskele 1 elan öğrenebilirJer. 

lzmir Nafıa başmüheodisliğin

deıı: 
Gülbahçe·Karaburun yolunun 0-rOOO 15+ 000 mcı kilo· 

metroları arasında yaptırılacak sekiz menfez 15 gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin ~0-2-935 
çarşamba günü saat 11 de vilayet daimi encümenine pi• 
mel eri bildirilir. 357 

Sıhlıat halık yağı 
Norveç balık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Yeğiine deposu 

flaındi Nüzht 
Sıhhat Eczaııesi 
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ltalya 

Italyanın hava muk.avelesini kabul et-
mesi Pariste memnııniyet uyandırdı 

tebliğini mevzuu bahseden re3mi 
ileri sürdUğü değişikliğin ıııisakı imza 

Roıııa resmi lngiliz mahafili; 
edecek bütün Jtalvanın ., 

devletJeı· arasında görüşülıııesi lazım geldiğini söyleınektedirlet· 
Roma 9 (A.A) - Neşredilen resmi bir tebliğde deni· seden resmi İngiliz mahafili, ltalya'nın ilerj sürdüğü ihtirazi 

liyor ki: kayıtları ve değişikliğin misakı imza etmeleri derpiş edilen 
Londrada Fransa ile İngiltere arasında yapılan ve te- bütün devletler arasında görüşülmesi lazım geldiğini söyle-

ferruatiyle İtalyan hilkümetine bildirilen konuşmaları mes'- mektedirler. 
uJ İtalyan mahafili büyük bir dikkatle takibetmişlerdir. Bu Londra 9 (A.A) - balyanın teklifi, hava anlaşmasına 
mahafil nihai beyannamenin heyeti umumiyesini teveccüh- İtalya ile İngiltere için coğrafya vaziyetinden dolayı biri-
le karşılaşmakta ve Almanya ile anlaşma ihtimallerini ih- birinin topraklarını korumak mecburiyeti olmaması için bir 
tiva ettiii mütaleasında bulunmaktadır. protokol koydurmaktır. Bu teklifin Londrada iyi karşıla-

Karşıhklı hava yardım misakma gelince, ltalyanın İngil~ nacağı zannediliyor. Bu hususta İtalya ile İngiltere arasın-
tereye karşı olan hususi vaziyetleri ayrıca tetkik edilmekte da yeniden müzakereler olması muhtemeldir. 
olduğundan Italyanın bu misaka esas itibarile iştiraki hu- Paris 9 ( A.A ) - İtalyanın hava mukavelesini esas 
sosundaki hattı hareketi yakında tesbit edilecektir. itibarile kabul etmiş olması burada memnuniyetle karşı-

Gene bu mahafil Avusturyanm istiklaline ve Fransız - lanmıştır. 
ltalyan anlaşmalarına karşı lngilterenin almış olduğu vazi- Paris - Londra ve Romadn memnuniyeti mucib bir for· 
yet hakkında memnuniyet göstermektedir. mül bulmak için başlanılan müzakerelere devanı oluna- 1 

Londra, 9 (A.A) -Roma tebliği resmisini mevzuu balı- caktır. 

----------·~· ·+ ·-· 
1\tatürk. TitüleskolB. Hollandıa tayyal'esi n·aısıl diişmliş .. 

Küçük .itilafında ır yo CU, pı OİU rU· He.ykelioin 

1 

açılış ! 

rei i bulunuyor velverle öldürınüs 
Bükreş 9 (A.A) - Atina ' 

misakıııın yıldönümü olan -· ------
bugün balkan anlaşması re- Deyli Herald'ın Suriye nıulıabiri 
isJiğine geçen Bay Titülesko 

halen küçük itilafında reisi gazelesiııe m ühinı hiı~ haber verdi 
bulunmaktadır. ----- C>----

Bıılgaı· 
lıükO.nıeti komitecile

rin gizli matbaa ıııı 

meydana çıkardı 
Sofya - Zlatef hükümeti 

Jorjiyef hilkümeti gibi ko
miteciler hakkındaki taki
bata devam ediyor. Hükft
met; Mi hail of taraf tarlarının, 
gizlice çıkarıp dağıttıkları 
(Svopoda il Smart)- (Ya hür-
riyet ya ölüm) gazetesinin 
matbaasını bulmuş ve bü
tün harflerle makinayı mü
sadere etmiştir. 

Mibailof tarafdarları, bu 
gazetenin intişar ve tevzii 
için her türlü fedakarlıklar

da bulunmakta ve propagan· 
dalarını eskisi gibi bu ga-
zete vasıtasile yapmakta idi
ler. Bulgar iç işleri bakan
lığı, gazeteye yazı yazanlarla 
bu gazeteyi idare ve tevzi 
edenler hakkında kanuni ta-
kibata başlamış ve 6 kişinin 
tevkifine emir vermiştir. 

İç işleri Bakanlığı, evvel
ce yakalanmış ve isticvabla-
rı yapılmak üzere muvakka
ten tevkif edilmiş 300 Mi-
bailof tarafdarını serbest 
bırakwıştır. Bunlar arasında 
Makedonya komitesinin bü-
tün emval ve nüfuzunu ida
re eden zenginlerderı (Bob
roviski) de vardır. 

Mat.edoııya komitesinin 
bütüu ek nıanları, eski ener-
jileri.li muhafaza ederek 
Bulgaristan dahilinde ve şu· 
rada burdda bunuyorlar. 
Hükümet, dahiti intizamı 
tesis içiu l:omite erkanına 
karşı şiddetli tedbir almak 
istiyorsa da, dahilde kan 
dökl"ılm esinden endişe edi
yor. Şımdi en nazik nokta 
budur. 

Hül<imet, (Ya hürriyet ya 

Londra 9 (A.A) - Deyli Herald'ın Suriyedeki muhabiri 
düşüp parçalananHoJJanda tayyaresi hakkında verdiği malu· 
matta demektedir ki: 

"Pilotu bir yolcu rilvelver ile vurmuştur. Facia bundan 
olmuştur . ., 

~-----~---... .-~·~···-~ .. ·----~---
Seçinıler her tarafta bitti 

-lfo~taru(l birim·i ~alıif Pde
ı.u,.clial eeçlwl bilmiştir. Dün 

akşama kadar s,.c;im nc:tlceılnl 

hılcliren kazalar ı;ıunlardır: 

Tire: Aclan Akif, Hlkmd 

Ceucer, Sami (;nlcü. 

Yük.sek 
ökonomi fakültesi ta

lebesi Antalyada 
Antalya 9 ( A.A)- Adana· 

Mersin yoluyla bugün ken
timize gelen yüksek ökono
mi fakültesi son sınıf tale-
besinden 35 genç kentimizin 
türlü kurumlarını, portakal 
bahçelerini tetkik ederek 
geldikleri vapurla lzmire ha
reket etmişlerdir. 

Ticaret odası tarafından 
gençler şerefine bir öğle ye
meği, muallimler birliği ta
rafından da bir çay ziyafeti 
veriln.iştir. 

Yalan haberler yazıyor 
Ankara 9· (A.A) - Mat

buat umum müdürlüğünden 
tebliğ olunmuştur: 

Ankara ve İstanbul men
şeiyle Türkiye hakkınd :ı bir 
takım yalan haberler neş
reden fnternational Nevs 
servısın Tilrlciyede resmi 
bir muhabiri yoktur. 

ölüm) gazetesinin basıldığı 

yeri bulmağa muvaffak ol
duğunu ve matbaa makina
sını el.! geçirdiğini resmi bir 
tebliğle hJlka bildirmiş ve 
memleketi iç işlerini bozmak 
istiyenleri takibedeceiini ila
ve eylemiştir. 

Bavaothr: Ywıuf Ziya, r.sl.:i 

Lc-l~diye mubıı lLi \'asf i 

,\lenr.roeu: Avukat Krmal 

Öı:kuy, Muatu{a Alı11lı, Mnet11f11 
Unurao, 

l:fergaruu: Ihsan, A vukı&t 
Fı-hrrıi, bayan l<'atwa. 

Kemulpa~a: Tufan, Ur. Aııım. 
Karaburun: Emio Solakoğlu. 
Esklfcıça: Sırrı. 

Kuşada~ı: C. H. F. ka:1.a 

ba~kı.oı Azmi Güvenç. 

Dikili: Necati. 

'furgutludu 
Turgutlu H (Huıuai) - Vl· 

layei gene l .kurultayı aıuhğı 

seçimladr. fırka yoklamasında 

Sf'Çllen oamıedler ittifakla ka· 
ıaudılar. 

Maraş 9 (A.A) - Vila
yet umumi meclisi intihabı 

bugün vilayetin her tarafın
da yapılmıştır. C . H. F. nam-

zetleri müttefikan kazan
mışlardır. Vilayetin t 2 aza
sından üçü kadındır. 

Manisa 9 (A.A) - Umu· 
mi meclise üye intihabı vi-

layetin her tarafında bitti. 
Her tarafta fırka namzetleri 
ittifakla rey aldılar. 

Manisa umumi meclisine 
üye seçimine başlanmadan 

önce saylav s·eçimi münase
betiyle Atatürkün ulusumuza 
neşrettikleri beyanname o
kunmuş ve bu beyanname 
seçiminde hazır bulunanlar 
tarafından ayakta dinlene
rek Atatürkümüz haklunda 
dakikalarca süren tezahürata 
vesile olmuıtur. 

• • 
rrJerasıını 

T r: kat, 9 ( A.A ) - Dün 
saylav seçiminden sonra Ata· 
türle heykelinin açılış resmi 
yapılmıştır. Vali Gürelinin 
özlü bir nutkundan sonra 
muhtelif halk mümessilleri 
güzel söylevler söylemişler 

Cümburiyet meydanını dol
duran halk büyük bir coş

kunlukla büyük öndere olan 
bağlılığını tekrar etmiştir. 
Söylevlerden sonra geçit 
resmi başlamış asker, mek· 
teptiler, halk teşekkülleri 

kadın erkek bütün Tokat'h
lar Atatürk heykelinin önün
den geçmiş ve saygı ile 
selimlamışlardır. 

1 
Sa hah Gazetelerinin ı 

Telgrafları 

İstanbul - Posta işleri 
müdürü Bay Yusuf ile tel· 
graf müdürü Bay Bekir Ve
fa vekalet emrine alınmıı· 
lardır. 

İstanbul - Ayasofya ca
miinde yapılan hafriyatta 
bir mahzene tesadüf edil
miştir. Mütehasııılar; bu 
mahzenin eski bir saraya 
gittiğini zannetmektedirler. 

lstanbul - Uzak şarkta 
vaziyet karışıktır. Dün, Çiu
Japon kuvvetleri arasında 
vukubulan bir müsademe ne
ticesinde her iki taraftan da 
80 kişi telef olmuştur. 

'stanbul - Balkan konseyi 
reisliğine muahede mucibince 
bay Ticülesko geçmiştir. 

İstanbul - BuJgaristandan 
gelen haberlere göre, Fili
bede Cemal namında bir 
Türk kardeşimiz Bulgarlar 
tarafından öldürülmüştür .. 

Ankara - Alman maden 
sanayii sa bık idarecilerin
den Fon Porten İktısat Ve
kaleti birinci müşavirliğine 
tayin edilmiştir. 

VekiletJerde siyasi müs
teşarlıklar ihdası hakkında 
çıkan haberler yeniden ta
zelenmiıtir . 
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Sayın l{o uğııı 11~: 
hoş geldin ::. 

Ha~larajı 1 iw·i suhijecle 1 
rtni karı:ılamage gr.lenle in ara 

l!ıoa girmişler ve hf'p31 ıılo ayrı 

ayrı ellerini sıkarak tltllat hu · 
yurmuşlardır. 

General, kalabalık grub ara 
sıoda ya,·ıtş ynaş llerllyordo. 

Bu eırada keudilnlne belf'dlye 

tarafından fzmlr ~ehrl namına 
taze çfçekteo yapılma~ bir bu· 

kt>t surııılrlıı. f~çl te9r"k külleıtle 
polis Vt> heledfye zahıtası müf· 

rt'?.elr.rlnlo öoün,. ~eldlklr.rl bir 

sırada , sılrekli bir surette al· 
k ı~landılar, Büyük Kurultay 
başkanımız bu candan tezahll· 

ratton çok mütchıU!!l8 olmu~lar 
ve işçiler bfrlll..lerinf tf'şk.11 eden 
f11çl kardı-~ll"riınb.in yanlarıııa 

gidrrf'k, lıııtarlarını l!orarak il 
tlfetta lı0Jımmn;:lard1r. 

iste yonun ön tarafı da halk· 

Ja dolmuşta. Kurultay başkanı 

mız burada dıa hmir'lilerln r.o~ 
kuo \',. candan tf'ztıhüratllt' 

karşılırnıuıızlar ve silrf'kli lılr 

suretti" olkışlırnrnışlıırcll'r. G~ne · 

ral, i8lasyondaa du;11rı çılı.~ıgı 

lıir PJrada, yağmura ragmeo 

Kurultay başkarılanuı hı:kl~
mekte olııu lu.lk tarafın ılıto da 

l'andan bir Furt:lt~ sdılmlau 

uıı,lar ve alkı~lanmı"lardır. 

Sayın konuğumuz Genel 
Kazım Özalp, istasyonda 
kendilerini karşıhyan bir ya
zanımıza demişlerdir ki: 

'' - lzmirde üç gün ka
lacağım. İzmiri çok severim. 
lzmirliler arasında bulun
maktan duyduğum seviç son· 
suzdur. ,, 

Sevgili ve uyan baı:kallııoız, 

urtık ııyrılıtceklardı. Kendilr.· 

rlot karızı lı yanların tekrar 1:1le 

rinl eıktıktao aur!ra ref tkasile 

birltlı.te oıomobllletloe binnıl11 

lt'r ve doğruca, akraba ındaıı 

kö~ele tüı·corı bay Ru~eo Mdı 

med'in Hurnava'Jald r:vıne ~I 

dHek orad11 mlsaf ir kulını': 

lınlır. 

Gt!oeral Kılzıw Ö.1.11lp'm 

Uurnova'da whıaf lr kalacağını 

babı r ulan Burnına'Jılur ıla, 

}Olunu Leklenıekte idiler. 
Ziraat mi'!ktebioin önüııde 

Burn'lva nahiyesi müılürtl bay 
Eı.lib Özyamao, C. H. F. baız· 
kanı bay c~maf, Ziraat mek· 

tehi mQdQrü bay Hilmi, mual· 
llmler, nahiye fırka heytti, bü 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

yük cami, küçilk cıııı 

ocak heyetleri, meklt.~ 
ııpor teşkflıitı tarafıud•0 

laodılar, alkı1Jlandılar. 

C. H. F. başkanı b•! 
tarıafından Burna va 'Jılıtf 

keodllerf ne bf r buket 
Sayın başkanım11, IJu 
ların tezahürleri arasıııd 

. ' {fr olduklurı ı•ve gıclrr ~ 

rıtbat lıuyurınu§hırı.Jır. 7 

lzmir'e Gelir~ 
Kurulıay başkam J\4 

alp, i•tfr11h11t ıwyabaıi 

tadırlar. Haklarında bf( 

rasim yapılmamaauu rU Bıl 
l . ' 
eırne rağmro Ankıırs 

mir'e kadar olan rol• 

kiı;ıehlr, Uşak, Alrf~ehir, 
Kasaba, Manİi!o, .Meııt 

Kar1'ıyal.:u istasyonlıırııııl' 
Dlt k leh talf'bet~rı, 

ve a~kni zevat tuofıtıd 
l11k hl':' ~urette Jt'tf kbııl 

edilmt~lerdir. 

General Kaıım üzalr 
yoolorda trenıieu foerf 

dfürlnt karşılamıya gdrJI 
mr kteb!il,.rJe konuRmıJ~I 

\ 

blbal etmi~lcmllr. BlflıJ' 

sıaba ve: Sı.ılilılt'ıi~ geıı 

şekküll erlu ln Lundoıv 

rıuı, sporcularını ıııkdir 

lerdir. 

Kurultay başkıtrııuıızıl 

ychaılt-riude Antalya 

tıay Hu6ih, hparlıı eayl' 

mal Turan Üneııl, Ua)" 

lavı bay HtılicJ, rt:f iku,ı 

nizıi ımylavl bay Uaydar 
Ökteoı ve refıka:ıı He b 

hususi ktHiblerl ıt.'bk11l t 

tediı h r. 

Seyabut Progr:ııf 
Sayın Gccna! Kazııı1 1 tz 

Şı'brlmtzde üç gün k•I• • lu 
ve buradan rcfak•tlerfııdt A ' aıı 

\al İli! birlikte Aydm'ıı Si o ı, o 
indir. Ayılın'Ja bir ~ l , nre 
gecl:' kıı ldıkdao ııooıu ()tll 

• 0 ıu~l gıdecekler ve oraıJı& hirg C 

gı·ce knlocaklardır. l)eııİ' O. 
A ~l .ana soor u ntaly1t 'ya ,;eç~ce 

orıd11 üç güo kalarak jsl ~oğ 
Luyurıcalı.lardır, Döno9de ay 
dur'<la k11lacaklı&r ve of'3obll 

ı qet~ene 
tekrar zmlr'e gdt'ce• 
buradı&n da intihap dal lduk 
olan Balıkeslr'e gldecel~1 'lod 
orada da birkaç gün Jı.ıld O d 
aonra Ankara'ya dönece~I ilrfi 

:Aay 
·- • wf ~ 
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