
fin (iğleden soııra Turanda 
tir tren ile araba çarpışmış, 
'rabacı Pnıar haşılı Ali ağır 
urette yaralanmıştır. Ara
anııı tekerlekleri ku·1lmışllr. 

• ULUSAL • l...indherg'in çocuğunu öldür
mekle nıaznun Hauptnıan'ın 

ı\hukuki durumu son şahitle· 
rin verdikleri ifade üzcdne 

. . -. . .. •. ,. 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
ağırlaşmıştıı·. 
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·a,uı Konu 11-11m11::un dii11hi ::ivaretlerirıden bir iutibcr 
1 • • 

ı;I lzınlr'io sayın konuğu büyük enstltüeQnü ziyareti vıld buyur· de Bornua'da Cümburlyet par· 
dJlas Kurultayı baekanı General muşlardır. Bu eında, ziraat kıoı, Barona çarşısını gezmiş· 
~~ıım Özalp, dfio öğleden eon· mektebi müdürü Bay Hilmi de ler ve oradan Maolea yoluna 
_., otoı:nobillc Burna va 'dan Jz. Ziraat mektebini şeref lendlrme· doğru bir gezinti yapmışlardır. 

80 1ılr'e inerek ziyaretlerde bulun· lerlol rica etmiştir. Bu koouo· Sayın konuğumuzun Burnava 
fl)ll11olardır. malar esnasında Vali General çarşHını geldiğini haber alan 
il Cümburlyet Halk (arkası baş Ktizım Dlrlk de gelmişti. Gc· Burnua balkı kahvehane ve 

~il.anı Yozgad saylavı Bay Avni nerol Kt\zım Özalp biraz sonra dflkkAnlardan çıkarak kendile· 

,t~ğın'la belediye baokonı Dr. refakatlerinde Veli General KA· rlni ılkışlamışhr. 
e ••y Behçet Uz dün B bııb oto zım Dirlk, Burna va belediye Sevglll Başkanımız bu sabah 
oı'aobllle Burnava'ya giderek, başkana Bay Febml olduğu bal· - Devamı 4 ı1ncii sahifide-
ıl~neral KAzım Ôzelp'ı, misafir ...... ~-------
,lfl,lduklım Bay Ruşen .Mebmed'ln 
;•inde dyartıt etmlelerdlr. Sanl 
l O da da Burnava nılılyesl mil· 

~I Clrü Bıy Edib, belediye relel 
~y Fehmi, Ztruat mektebi mü· 

• ,ı,Gra Bay lltlmi, haşcrut eneli 
., en rnfidfirü Buy Nihad, Cilm· 
· nriyc•t Halk fırka ı ve belediye 

7elerioden Bay Eteıu ve Bay 

hçet, General Kdzım Özalp'ı 

leaf lr oldulı.lun evde ziyaret 
erek Burnııva'hlar namına 

Ofgeldluiz demişler ve Burnava 
Ikınan Hygılarına bildirmiş· 
rdlr. 
Saym başkııo Buroava'nın 

mumi ve lktısadi vozlyc•tt, he· 

diye işleri hakkında Burnava 
yetinden izahat almışlardır. 

encral Klizım Özalp, huşerat 

BtltQ Q müdürü Boy Nibnttan, 
neıhoono rnohsul buat lıkları 
lrafı da nasıl çalıştı~ını sor· 
u~ ve Bay ~llıat do, batı 

nodolo'du haşPrat hu talıkları 
kuundcı der hal tl'crfibe torla· 

nrla ha talığın teşbte edildi· 
ol, ılınan netice fizerlne te· 
vi çoreler,nlo lıa!ltohk olan 

l'trlere blldlrlldlğtol eöy lemlotir. • 

~l ~ .. Sayın baekan bu izahatı atı\. J llo dlolemlıler ve baı•rot 

Diinkii kaçakç•lık vak'ası 

Afyon k.açırmak. is
tiyenler yak.alandı 
l(açırıl111al istenen 180 kilo af

yon, hademiçi sandıklarında idi .. 

Kaçırılmak i~te11erı afyon/ar Derince t•apurumm güıı1rte~intle 

Dün limanımızda bulunan ( Derince ) vapurunda bir 
Alman bandıralı ( Dovç La· kaçakçılık vak'a11 olmuş , 
vantelayn ) kumpanyasının Hamburar'a kaçak olarak iÖn 

Dışarı işleri bakanları bay ' ' 

Şükrü Kaya ve bay Tevfik d• J •b h•d 
Rüşdü Aras ile Cümhuriyet Tekrar ın enen eş şa 1 ' maz-
Halk Fırkası genel katibi • • • • • f" d . d · ı 
bay Receb Peker bu akşam- llUD IÇIU ıyt l 3 e vernıe 1 er 
ki trenle şehrimizden Anka
raya hareket etmişlerdir. 

İsmet İnönü Haydarpaşa 
durağında vali ve belediye 
reisi bay Muhiddin General 
Salib ve Halis C. H . F. ida
re heyeti başkanı ve şehri
mizde bulunan saylavlar ve 

bir çok zevat tarafından u
ğurlanmışlardır. 

Çankaya 
Vapuı·unda bir yolcu 

ansızın öldü 

Maztıu11?llauptma11 mahkemedeJ 

Dün öğleden sonra saat 
17,30 da Karşıyaka iskele
sinden hareket eden Kör
fez şirketinin (Çankaya) va
purunda bir hadise olmuş-

Nevyork Tayyareci hidi olarak yeniden dinle· 
Lindberıin çocuğunu öldüren nen beş kişi, Hauptmanın a· 

H tman Cuma günkii mu· leyhine şahade.tte ~ulun~uş-
tur. aup . . lardır. Bu şahıtlcrın soyle· 

hakemede yena şahıtler gös- dikleri, suçlunun vaziyetini Hüviyeti henüz tesbit edile-
miyen bir şahıs, Kar.şıyaka 
iskelesinden bilet almış ve 

-lJevamr dördiinui salıifede -

termek istemiş ise de Lind· çok ağırlaştırmıştır. Haupt-
bergin avukatı buna itiraz manın ölüm cezasından kur-

: etmiştir. Hukuku amme şa- tulması imklnsız görünüyor. ___________ ,._ ........... 
Makdonald ne diyor 

Almanya, Uluslar der· 
neğine girecek mi? 

~lütecaviz her hanği bir devlete kar· 
şı hep ]lirden yürüyeceklerıııiş 

Almanyanın, Roma itila
fına girmesi için alakadar
Jarca büyük mesai sarfolun-

l11giltere Başbakanı Bay 
MAKDONAtD 

lstanbul 11 ( Hususi ) 

Londradan haber veriliyor: 

derilmek istenen 180 kilo af
yon gümrük muhafaza teş· 
kilatı memurları tarafından 
vapurun güvertesinde yaka· 
lanmıştır. 

Bay Şalom Jozef isminde 
bir Yahudi, Hamburga gön
derilmek üzere dokuz sandık 
içbadem hazırlatmış, ve bun
ların muamelesini komisyon
cu lzmirli Bay Osman Nu
riye yaphrmııtır. Mahn ih-

maktadır. Siyasi mahafilde 
söylendiğine göre, Roma 
itilifnamesini imıalayanlar, 
sulhu ihlal etmek isteyecek 
her hangi bir devlete karşı 
müttefikan harekete gelmek 
esasını kabul ettiklerinden, 
Almanya bu noktayi nazarı 
dikkate almağa mecburdur. 

İngiltere başbakanı Bay 
Makdonald, Almanyanın, pek 
yakın bir zamanda Uluslar 
derneğine gireceğini ve aksi 
taktirde, sulhun muhafazası 
için gösterilen gayretlere, 
Almanyanın aleyhtar olduğu 
kanaatı hasıl olacağını söy

lemiştir. 

racından evvel dokuz san
dıktan ikisi her zaman ya
pıldığı gibi memurlar tara
fından kontrol edilmiş ve 
içinde bademden başka bir 
şey bulunmadığı anlaşılmış
tır. Bunun üzerine malın ih
racına müsaade edilmiş ve 
sandıklar şata yükletilerek 
limandaki Derince vapuruna 
nakledilmiştir. 

• Deııamı 4 rıcıl salıifcde • 

Fransa 
~lateoııun davası

na müdahale et
mek istiyor 

Muıco mnhı·emc lıuzurwıda 

İstanbul 11 ( Hususi ) -
Büdapeşte mahkemesince 
müebbet kürek cezasına 
mahkum olan komünist Be· 
lagünün arkadaşlarından 
Mateo, Büdapeşte hapisha· 
nesinde ayrı bir odaya nak-

ledilmiştir. (Transijan) gaze· 
tesinin verdiği bir habere 
göre; Fransa hükümeti; Sulh 
muahedesinin 76 ıncı maddesi-

ne tevfikan Mateonun davasına 
mudahale etmek istediği ve 
çünkü Mateonun siyasi bir 
mücrim olduğunu bildirmiş
tir. Fransanın bu müdahale· 
si, Macaristan hiikümet ma
hafilindc teesstirU mucip ol· 
muştui'. 



ahife 2 (Ulusal Birlik) 
~--------------------------------~ 

Kıptı Abidin 
1.,ürk vatandaşhğ•n· 

dan çıkarıldı 

( Reform ) gazetesinin makalesi Ad anada 

Mütareke senesinde Üs
küb' e gidip bir daha Tür
kiye'ye dönmediği ve Üsküp 
konsolosluğumuza da kaydını 

Eslii idi Filistin 
kralı mı oluyor? 

Feci hi · cinayet 
Adana - Evvelki gün bu

rada çok feci bir cinayet 
olmuş, iki kardeş birbirlerini 
yaralamışlardır. Bu kanlı vak
anın sebebi şudur : ---yaptırmadığı anlaşılan İstan

bul' da Eyüp'te Camiikebir 
mahallesinde Kapıçeşme so
kağında oturan Zübeyir oğlu 
davulcu kıpti Abidin'in 1041 
sayılı kanunla 1312 sayılı 
kanununun 10 ncu maddesi
nin son fıkrası hükmüne 

(;eneral Abbas Hilmi'ye, Avrupa hü
kumetleri vaidlerde mi hulumuşlar? 

Eskiden Adana nüfus baş 
katibi iken mahkeme altına 
alınarak muhakfım edilen Hü-

göre Türk vatandaşlığınd11n 
çıkarılması icra vekilleri he
yetince kabul edilmiştir. 

Bayındı ı~Iık 
Bakanlığında yeni 

tayinler 
Sular umum müdürü mü

hendis Bay AptuJlah, ba
yındırlık bakanlığı müfettiş-
Jiğine tayin edilmiştir. Bay 
Aptullahın yerine de baş 
müfettiş Bay Süleyman ge
tirilmiştir. 

İstanbul bayındırlık fen 
mektebi müdürü mühendis 
Cevdet, Diyarıbekir bayın
dırlık başmühendisi olmuş
tur. 

Çekoslovak yaya 
Yeni kontenjan verildi 

Yeni tarifenin 378 ve 379 
C. C. E. F. Pozisiyonlarına 
dahil pamuklu mensucat 
için Çekoslovakyaya 150 bin 
kiloluk kontenjan verilmiş
tir. Bu kontenjan gümrük-
lerdeki beyannamelerin tes
cil tarihlerine göre sıra 
alanlara tevzi edilecektir. 

Ağaç rli~imi 
f?aaliyeti 

Ierde 
son gün
arttı 

Ağaç dikimi faaliyeti son 
günlerde arttırılmıştır. Kar· 
şıyaka'da Bostanlı bataklı
ğına 50 adet okaliptüs ağacı 
daha dikilmiştir. Vaktile 
açılan çukurlar için de fidan-
lar ayrılmıştır. Bugünlerde 
buralara kamilen ağaç diki-
lerek çukurlar kapatı!a
caktır. 

Ticaret odası 
Yeni yıl bütçesi 

hazırlandı 
Şehrimiz Ticaret ve Sana

yi Odasının yeni yıl bütçesi 
hazırlanmışdır. 

Bu yıl ki bütçe geçen 
yıldan iki bin lira fazlasile 
40 liradır. 
Yakında Ticaret odası idare 

hey' eti toplanarak hazırlanan 
bütçeyi tetkik edecektir. 

Yeni bütçeye göre; Oda 
muhasebe memurlarının ma-
aşlarına bir mikdar zam ya
pılmıştır. 

Elen 
Ayan meclisi seçimi 

Atina - Ayan Meclisi 
seçımının tecil edileceği 
hakkında çıkan şayiaları, 

Elen Başbakanı Bay Çalda
ris tekzip etmiş ve seçimin 
yakında yapılacağını söy
lemiştir. 

Iskenderiyede çıkan Fran
sızca " Reform 11 gazetesi, 
eski Mısır Hidivi General 
Abbas Hilminin şimdi Filis
tinde bulunmasını tefsir 
ederek yazdığı makalede 
diyor ki: 

"Eski Hidiv General Ab
bas Hilminin Filistinde bu
lunduğuna dair bir telgraf 
aldık. Deniz kıyılarında Eri
ha kasabasında bir eve yer
leşmiş olan Hidiv'in bu zi
yareti Filistinlilerce merakı 

davet etmektedir. 
Vakıa bu kış mevsiminde 

Eriha iyidir. Fakat her hal
de General Abbas Hilmi 
kışı geçirmek için oraya gel-
miş değildir. "Kot Dazür,, 
ve Nis gibi yerler varken 
buraya gelmezdi. Nitekim 
şimdiye kadar bu mevsimi 
Ni&te geçiriyordu. Her halde 
bunun için başka sebepler 
olmak gerektir. 

Vakıa eski Hidiv, Mısır 

tahtında gözü olmadığını 
ilan etti, etti amma bu baş
ka tahtlara göz dikmesine 
mani olamaz. Hele Filistin 

Bay Reşacl 
1\laliye hakanljğı takih 
ve teftiş kalemi mü

dürü oldu 
Gümrük ve inhisarlar ba

kanlığı muamelat müdür 
muavini Bay Reşad Maliye 

bakanlığı takib ve teftiş 
kalemi müdürlüğüne tayin 
olunmuştur. 

Arap~a 
Bir filim çevriliyor 
Beruttan yazılıyor: 

Y crlilerden bir şirket Su-

riyede Arapça sözlü ve şar
kılı bir filim çevirmeğe baş-
lamıştır. Bu filimin adı 

"Baallek harabeleri arasın

da,, dır. Suriye ve Lübnamn 
en değerli muganniyeleri ve 
artistleri bu filimde rol al
nıışlardır. Çevrilecek olan 
film, ilk Arapça sözlü ve 
şarkılı film olacaktır. 

Evkaf 
i\f üdürleri al' asında 

değişiklikler 
Çanakkale Evkaf müdürü 

Bay İsmail tekaüde sevk edil
diğinden yerine Malatya ev
kaf müdürü bay Murat, Ma
latya evkaf müdürlüğüne Gi
reson evkaf memuru bay 
Sıtkı tayin edilmişlerdir. 

Antalya Evkaf müdürü İs
mail Hakkı ile Konya evkaf 
müdürü bay Tahir de beca
yiş edilmişlerdir. 

~----------~--

aliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. Ju madeni ufaklık para kanununa tevfi

kan Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruştan alın 
makta olan beher mecidiye, gümfiş fiatının yükselmesi ha
sebile kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden ka
bul edilmesi için malsandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankası da beher on gram safi 
meskuk ve gayri meskuk ·halis gümüşü 22 kuruş 50 santim-
den satın alacaktır • 243-372 6 8 11 

ve Suriye gibi yeni teşekkül 
etmiş Arap memleketlerin
de ... 

Eski Hidiv'in uzun müd
det Avrupa payitahtlarında 

dolaştığını biliyoruz. Hatta 
bir defa da Londra'da Sa
raya kabul edilmek için 
çalışmış fakat muvaffak 
olamamıştı. Son defa Ro
ma' da göründü. 

Oradaki Mısır sefiri, Ge
neral Abbas Hilmi'oio 'neler 
yaptığmı anlamak için hü
kumetten uzun emirler al
mıştı. 

General Abbas Hilmi, 
belki de Avrupa hükumet
lerinden gizlice müsaid söz
ler almıştır. 

Lakin bir baştan alıp 
başka bir başa Tac koymak 
için ahalinin de bir hareke
ti olmalıdır. Eski Hidiv bir 
çok para sarfederek bunu 
yapacağını tahmin ediyorsa 
bizce aldanıyor. Çünkü ora
larda nüfuzu olmadığını bi
liyoruz. 

Bir yandan da Yahudile
rin müstemlikelerini geniş

letmek istedikleri malumdur. 
Fakat bu işte kendilerine 
yardım edecek yüksek bir 
şahsiyete ihtiyaçları vardır. 

Acaba General Abbas 
Hilmi kendi ihtiraslarını tat
min etmek için bu yüksek 
yardımcı şahsiyet mi ola
caktır? 

Öyle ise General, Yahu
dilerden istifade ede bilirler!,, 

seyin Avni, mahkumiyetin
den sonra karısı tarafından 
terkedilmiştir. Hüseyin Avni 
hapishaneye girdikten bir 
müddet sonra, karısı ile kar-
deşinin evlendiğini haber al
nıış ve Remzi'ye karşı içinde 

bir kin beslemeğe başlamıştır. 
Hatta Hüseyin'in kardeşi 

R~mzi'ye bir kaç defa da ha
ber yolladığı ve bu kadından 
ayrılmasını ihtar ettiği söy
leniyor. Fakat Remzi bunlara 
kulak asmamış ve ağabeyisi
nin eski karısı ile beraber 
yaşamakta devam eylemişti" 

Hüseyin Avni mahkumiye
tini bitirip te bahisten çıktık
tan sonra kardeşi Remzi'yi 
aramış ve onu takibe başla
mıştır. Evvelki gün Gazoz 
bahçesi kenarında kardeşi 
ile karşılaşan Hüseyin Avni, 
derhal tabancasını çekmiş 
ve Remzi'nin üzerine ateş 

etmiştir. 

Tabancadan çıkan kurşun 
Remzinin sağ ciğerini del
miş geçmiştir. Bunun üzeri-
ne Hüseyin Avni derhal 
kardeşinin üzerine atılmış 

ve belinden çıkardığı bıçağı 
Remzinin, ötesine - berisine 
saplamağa başlamıştır. 

Hadiseden haberdar olan 
zabıta, derhal vak'a mahal
line gelmiş ve katili yaka
lamıştır. Remzi hastahaneye 
kaldırılmışsa da, yaralarının 

çok ağır olduğu ve yaşama
sı ihtimali kalmadıği söylen
mektedir. 

Türkiye Ziraat bankası lzmir şu
besinden : 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen 
kıymeti 

Bornova Topuz hane 37-29 6500 
Karşıyaka Fevziye furun 39-35 5100 
Buca Mecidiye hane 82 10200 
Bayraklı Menemen caddesi hane 24 6000 
İkiçeşmelik Asmalı mescit dükkan 175-153 6000 
Darağaç Demirhane kutu fabrikası 33-35 97800 
Darağaç Sepetçi pirina fabrikası 123-127 52400 
Seydiköy Mazgana mevkii 1-5 hisse fokolo çiftliği 9700 
Buca Gül hane 11-9 10000 
Buca İstasyon caddesi hane 77-21 17500 
Buca Halk hane 23-9 15000 
Buca İstasyon caddesi hane 81-21 20000 
Reşadiye Bahçeler arası hane bahçe 8 10500 
Darağaç Tramvay caddesi 7-24 hisse depo 123-221 15000 
Darağaç Selamet arsa bila 12000 
Darağaç Tramvay caddesi arsa 14 48500 
Darağaç Tramvay caddesi kahvehane 53·69 7200 
Darağaç ,, 11 1-6 hisse un fabrikası 119-117 15000 
Buca Mecidiye Forbes 7956 metre murabbaı tarla 6000 
Alsancak Mecidiye caddesi arsa 184 10000 
Alsancak Mesudiye caddesi arsa 162-192 5600 
Altındağ Köyaltı Kandere 3.4 hisseli 70 dönüm zeytinlik 8000 
İkinci kordon hane 162·422 35000 
Darağaç Tramvay caddesi Maa müştemi- 101-133 40000 

15t depolar 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayrimübadil bo

nosu veya peşin para ile 1-2-935 tarihinden itibaren kapalı 
zarfla satışa. çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait Devlet 
ve belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye 

aittir. Muhammen kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan 
emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Talipler teklif 
mektuplarını bir zarfa koyup zarfı mübürliyecekler ve üstü
ne adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı teminata ait makbuz 
ile birlikte ikinci bir zarfa koyup zarfın üstüne hangi bir 
işe ait olduğunu yazacaklar ve bu zarfı ihale günü bir mak
buz mukabilinde meclis riyasetine vereceklerdir. İhale 25- ı 
2-935 Pazaıtcsi günüdür. Taliplerin ihale giipü saat 14,30 
da bankaya müracaatları . 297 

u Geç Ki 
An 
yü~ 

........... mzEim'1!:~5BillEZ!a#'. 
11 

- Mehmet 
sığırlardan bi
rini kaybetmiş 

huuu, herif, 
duydun mu ya?. 

Belki de bizim kahyanın 

karısı, kocası ile konuşu-

yordu .. 
Demek o kavga hala din-

medi, demek o ruh, hala 
eski bulaşık ka hın içinde 
çırpınıyor. 

Köyü çok değişmiş bul
dum. Yollanda, nazarı dikka· 
ti celbetmemeğe çalışıyorum. 

Gelene geçene pek az bakı
yorum. Dikkat ederler de 
beni tanıyıverirler, diye kor
kuyorum. Fakat tanısalarda 
ne olur sanki?. 

Ansızın kendimi köyün 
yukarı kısmında buldum: 

Hoca ninenin, evinin ar
sasında idim. Vaktile beni 
ve Emineyi kucakhyan o 
çatı, artık yoklara karışmış. 
Fakat o büyük taş gene 
orada. 

Onunla konuştuğumuz son 
geceyi hatırlıyorum. Emine 
artık şehirlilerin olmuştu da 
ben, ondan geri kalmaktan 
üzülmüştüm. O okuyacak, 
büyüyecekti. Ben ise bir sı-
ğırtmaç olarak bu geniş o
vanın içinde meyveleri top
lanmış, çiçek açmasın diye 
dallarının ucu koparılmış bir 
ağaç gibi kalacaktım .. 

Koca ninecik bunu anla
mıştı da, içime, muhtaç ol
duğum cesareti vermişti.. 
Onun, benim hayatımdaki 

hissesi çok büyüktür. Yal
nız şunda aldandı zavallıcık: 

Bizim köyden ayrılışımız, 
ne kadar müvazi yürürsek 
yürüyelim, hayatımızın ay
rılığiydi.. 

O Şehirli oldu. Ben de ol
dum. 

O okudu, ben de okudum 
O büyüdü, yetişti, ben de 

öyle .. 
Fakat yollarımız birleşti 

mi, vaziyet değişti mi; ba
yır!.. 

Bu köyde hiç kimseye de
ğil, fakat ona, boca nineye 
görünmek isterdim. Beni kim 
bilir ne kadar alakayla din
lerdi. Dağa çıkan bir köylü 
beni arkadaki çalılığın ara
lıklarından uzun uzadıya tet
kik etti ve sonra altı iri çi
vili ayak kabılarını sürükli
yerek yürüdü gitti. 

Köyden dönerken de me
yustum. Sanki artık orası 

da benim - için yabancılaş
mıştı. Bu yeşil ova, bu gü
zel dağ, bu orman rüzgarı, 

şu aşağıdaki dere, şu mavi, 
bulutsuz göğün benimle, ar
tık eski dilleri, eski aşina
lıklariyle konuşmaz olmuş

lar.. Yüzüme durgun durgun, 
hatta acıyarak, öyle bir ba
kışları var ki ... 

- Hemşehri, uğrola! 

fAZAN: Orhan Rahmi c;9' B '' 
_W UI 

Dedikleri vakit dn ,, 
ğımdan sıçrar gibi ol~ A 

- Eyvallah hemşellP in 
J.ıı111 a a 

Sonra farkına var~ 
atım, şehir yolunu ı.

ğına Mendrese doğr~ıli ~ 
müş. Zaten han sar Co 
söylemişti: din 

Bu atı, Hacı llyas ki " 
den satın almış. Bili1' Coı 
o köy, Menderesin katf d 

. ın 

rafındadır. Demek kı, N 

' bir hasretle oraya 
yürümek istemiş. l(iıO 

ya bu hayvan şimdi içi 
gitse, eminim daha ti-' 
girmeden keyfe gel içi 
kişniyecek, şaha kal~ 
Ben ise heman beoıaO 
betin yaralarını deşJ 
başka hiç bir şey "" Ba 
dım. Hem de köyüoı~ 

raklarına vardığım 

içimin acısını çoğatlJ 
başka bir kazancılll 

dı ... 
İzmir' e dönünce il~ 

şehirden sıyrılmak, şö1'_ 
köy dibinde, denize 
yerlerde arazi aramak 
Öyle zannediyordu111 
uzunca bir zaman içİll ::: 

larda kalırsam, bat,~ 
geçecek, yeniden el 5§ 
ğim, yeniden kanım ~ 
larımda akmağa başlı ·iti§ 

Eve gitmedim. SeP1 f ~ 
korkuyorum. Hayır, E 
zafım beni kork ~ 
İçim, bir viranhanenio = 
tahtalarını andırıyor_.§ 
tıkc9 ses veriyor ve e J.~ 

Nihayet Balçuva Y 1 § 
da, istediğimden =: 

== buldum: .J =: 
Burada hiç sıkıl~~ 

ğımı zannediyorum. dl~ 
çabalıyacağım, kurtul• I ~ 

Hastalığın kabusuııd ~ 
tacağım. ;~ 

Hergün topraklarla 1JI ~ 
cağım. Ağaçlıkların g ~ 
de güneşle kovalamac' ~ 
yacağım. Bir kelebeğJ'' 1 
sıra, uzaklara kadar 
ceğim. Gece, ateş b 
rini seyredeceğim. Y_~ 
leri, Ağustos böcel"'". 
fasılasız nennilerile .~ 
cağım. iyi olacağım, 11' 

cağım; çünkü zaval~ 
eski bir yara gibi nü1' cif 
ğe zonklamağa başlal,I 
istediğimden alaydı '/ 
· Çiçek yetişirdim, 5~ 

tiştirdim. Arkasmda b•~ 
luk vardı. Küçük bir 
tümseğinin üstündel<İJ 
nin tarasasından de 
enginleri seyrediyord1' 

Arkası ııtıl 

Satılık 
12 beygir kuvvetiııd' 

zel) markalı az kull 
bir motör satılıktır. 'f 
rin idarehanemize O' 
atları ilin olunur. ~ 

l\1aliye Vekaletinde~ 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan { Dört ~ 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen teda'\1~ 
edilmiş olacağından eski gümüş paral~rın 1 Şub•t 
tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadel•, 
tası olarak kullanılamıyacağı, hilafına hareket edeni•.., ( 
kında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kanuO 1': 
kizinci maddesi mucibince ilan olunur. 244 -S 

6 8 ıı 14 11 20 2s 
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Frate)}j Sperc Vapur Acentası Olivier ve ş!lreka 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI Kitnplorınıza Gazel Bir Si Lİmİtet vapur 
" HERMES ., vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Cilt, Hatırulor1111:1.a Şık 

Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için Bir Albnm, Ve snir acentaSl 
yük alacaktır. Cilt işleri Yaptır· Cendeli Han. Birinci kor· 

" GANYMEDES " vapuru 8 şubatta beklenmekte olup mak İsterseııiz : don. Tel· 2443 

Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. The Ellerman Lines Ltd. 
• >'EN} KAVAFLAR * "TRENTINO., vapuru 29 

" GANYMEDES " vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar ÇarşlSlnrla 34 I\umurnda ikinci kanunda Londra, Hull 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük ve Anversten gelip tahliyede 
alacaktır. - - Ali Rıza - . bulunacak ve ayni zamanda 

SVENSKA ORIENT LINİEN Londra ve Hull için yük 
Mücellithanesine uğrayınız. 1 kt 

" FROST '' vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg, a aca ır. 
C B " ALGERIAN ,, vapuru 6 

openhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- , \ l şubatta Liverpool ve Svven· 
dinavya limanları için yük alacaktır. ~ • • sea'dan gelip tahliyede bu-

" HEDRUN " vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, ., lunacaktır. 
Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Gotcburg, Oslo ve iskan- V • • h. van " MARONIAN " vapuru 
d ı şubat sonunda Londra, Hull 
ınavya imanları için yük alacaktır. J)er Zee ve Anversten gelip tahliyede 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE bulunacak ve ayni zamanda 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer & Co. Londra ve Hull için yük 
" RINOS " vapuru 10 şubatta lzmirden doğru Nevyork alacaktır. 

için yük alacaktır. DEUTSCHE LEVANTE LİNİE The General Stcam Navi-
" TAMES "ULf\1 vapu"u 15 şub tt gation Co. Ltd. 

IS " vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork " ' a a 
için yük alacaktır. bekleniyor, 20 şubata kadar " AD JUT ANT ,, vapuru 

Anvcrs, Rolterdam, Ham- 5 şubatta beklenmekte olup 
SERVıCE MARıTıM ROUMAİN Londra irin yük alacaktır. 

Garb· Akd · • · d b" burg ve Bremen için yük y 1 enız ıçın ay a ır muntazam sefer Oeutschc Lcvante Linie 
" PELES " vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatla Malta, alacaktır. " ANGORA ,, vapuru 30 

Barselon, Marsilya ve Cezaire hareket edecektir. "Aquila,, vapuru 23 şubatta ikinci kanunda Hamburg, 
" ALSA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip l3 Martta bekleniyor, Hamburğ ve An- Bremcn ve Anversten gelip 

Malla, Cenova, Marsilya, Barsclon ve Cczaire hareket versten yük çıkaracaktır. tahliyede bulunacaktır. 
edecektir. Not: Vurut tarihleri ve 

H · 1·1- d k ARMEMENT H. SCI-IULDT vapurların isimleri üzerine 
amış: an a i hareket tarihlerindeki değişikJilderdcn 

Acente mes'uliyet kabuJ etmez. HAMBURG değişikliklerden mes'uliyet 
. Faz~a .tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tahliye " HANSBURG " vapuru kabul edilmez. 

fırketı bınası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 25 şubatta bekleniyor, An- THE EXPORT STEAMSHIP 
=tdilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005 vcrs ve Hamburg yük çıka- CORPoRATION 

llllllflllllflllllllllllllllllflllf llllllJlllJlllliflUllf lllllllllllllf lllf llf llllllf llllllll Jlllll rıp Rotterdam ve Ham burg "EX MI N STER,, vapuru 14 
• • • = için yük alacaktır. şubatta bekleniyo~, Nevyork 

.Zfil}f yun file SU c• t JOHNSTON LİNE LTD için yükliy1;ccktir. 

T 0 
• • = 11 KENMORE,. vapuru 29 " EXARCH ,, vapuru 2 

U. ~ r { A o ım sı r ie t b Martta bekleniyor, Nevyork şu atta bekleniyor, Liver-
içi n yükliyccck tir. 

Hu mile ese ·ı . 
1 

-> - pul ve Auversten yük çıka- Geliş tarihleri ve vapur· 
, lhl yüz >İn Iir:ı scrımıve ile = B ' 

te~ekkül ctnıi ve o· Ü " = rıp uığas, Varna ve Kös- ların isimleri üzerine mcs u 
ı rycntal Kaı·pet l\1anu- lence, Galaç ve Braila için lizet kabul edilmez. 

f.:ıkçörcr Liınited (Şark hnh) ı;ıirkctinc ait = .. k 1 kt Birinci Kordon, telefon 
,. yu a aca ır. No. 2007 _ 2008 

lznıirdc Hnlkapmardaki kumaş fohl'ikasını satın -
alnıı hr. Fabrika houın tcsl,.ilut ,.e tesisat ve müs- _ J 

•nlıdirniııi ile eskisi gibi ı kftnnnusani 1935 ta- Izn1 · r Gazıı1osu 
·.,,. - .• 
,; ... , .. .• ~ .. 

ribiııdc? itibaren yeni şirket tarafından i lctil
~ektcdır. Her nevi y iln iplikleri, kumuş, batta-

ıııye ve çorap imal edilecektir. lUnmulfitm ClllSa· = 
linc fı1ikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. -
Hu lllanıulfit J>cştemalcılar hnşmdn c ki Orozdibak 

İlli nlindcki sergitle teşhir edilmekte \ ' C satı fab-
rika içinde ynpılmnktadır. = 

Posta kutusu: 127 = 
Telgraf adresi: İzmir • Alsancak 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 

11111ıııı111111111111111111111 ıım 1111111111111ıııııımııı11111111111ıııı11111111111111111111 ımi 

__,Süıner Baııli~0• -~ 
\ 

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

Heı·eke kumasları 
' 

J"i"esaııc kuınaşları 
Be) koz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Siinıer Bank yeı·Ji nıallar pazarı 
lzınir şubesinde 11 ılursuııuz 

4 - • •• t 

•• 

ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan l\falunure Handau 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu· 

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başrnuganniyesi 

B M h . H d• kıymetli ayan a muıe an aııın sesini 

llanıza Rüstem beyin Jotoğrajhmıc i, lznıirdl• e11 ıyı 
fotof.'T'af çe/.mekl<• şölırcı bulan bfr sem 'at ocağıdır. En 
müşkıllp<>sent olanlar dalıi, lmrada çdı.ıirdil.lcri fotohraj

forclcm mcnmım lwlnıışlardır. 
Hamza Riiı;ıcm beyin, JoıoğraJ ma/1 eme. İ satan ma· 

ğazruı dıı nıulııcrcm müşterilerinin ince 
h<'r Çl'şit malları, fotol,..,.af malcin(>/erini 

dl7, Bir zryarcı her şeyi ispata 1.-tifidir. 

(İzmir • Bnşturak caddesi, Refik - m w 

AHAP 
O li.adar zararsızdıı· ki ){alp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları yül\:selmiş kimselere (loktorlar yalnız 
( Pürjen Şahap) ınilshil pastillerini tavsiye ederler. 

1 : ... f ~ . ~ . . , ,~ ~ .. 

Büyül( 
Tayyare Piyangosu 
41 üncü Keşide 11 Şubat 935 

Adet J_Jira 

1 l\1 ukafat 20000 
1 lkranıiye 25000 
1 " 10000 
1 " 4000 
l 

" 3000 
2 " 

(2000) 4000 
4 " 

(1000) 4000 
30 " 

(500) 15000 
50 " 

(150) 7500 
100 " (100) 10000 
300 " 

(50) 15000 
510 " 

(30) 15300 
1000 132800 

500 Amorti (20) 10000 
1500 Adet 142800 

'! .1 • .. • • • • • " .. . 

Fırı ıcılara yeni n1üjde 
350 l_Jira 
Hanıur uıa

kinesi 
Gayet imtizaç· 

h ve katiyen 
sessiz çalışan e
lektrikli beher 
kiloya yalnız 

yarım santim 
yani yüz kilo içın 
kırk para elek· 
trik yakan makinelerimi menfaahmz namına tercih ediniz 

paranız memleket dahilinde kalmasını istemek için bu ma

kinelerden birer tane edininiz. 
lzınir Kc tane pazarı Hüsnfi makine evi 

------·----'· ··---~-~---mllll!. DOKTOR Ulusal 

Ali Agah Birlik 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
//drıci JJcylcr Solwgı N. 68 

1'el<'f on 3452 ---.... ·-----· ________ , 
Satılık Piyano ı 

Gündelik 8.iyaıınl gazele 

Sahibi: Jl(lydar lWşclii Öktem 

Neşriyat müdürü: 
lfomdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lı.mir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı ayhk 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 

Göztepede Halit Ziya bey matban.sı u • m_!..a _____ • 

sokağında 16 numarnlı hane başında bakkal Hasan ağa· 
kiralıktır. lstiyenler iskele l dan öğrenebilirler. 

Norveç halık yağlarının 

en haJisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğ3ne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 
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[)ün Tnran'da 
Lohdra andlaşmalarına Alınanya'da 

. . 
gırıyor mu~ tren 

Fransa-lngiltere'nin tebliğine, Alman- seyyar 

l{azası old 
gazcı 

sün(f en ağır 

Ali yüzünden ve 
suretde yaralau ya perşembe günü cevah verecek.dir 

Almanya, Londra andlaşmalarını, 

müzakerat için esas serbest 
milsavata istina'I etmeli şartile 

olarak kabul etmekcle iıniş 
Berlin 10 (A.A) - Havas 

muhabirinden: 
rur etmiş olsa gerektir. manya Londra anlaşmalarını 

Çünkü son günlerdeki müsavata istinaden ve 
hususundaki bak müsavatının 
zımni tanınmasını görmekte· 

dir. Diğer taraftan Almanya 

Tuna anlaşması hakkında 

Roma ve Paristen izahat is· 

temektedir. İki memleket 

arasında müşterek hudud bu

lunmadığından Sovyetlerle 
karşılıklı müzaheret muahe· 

Londra anlaşmalarını mü
teakkip Fransa ve İngiltere 
elçileri tarafından dünkü 
gün yapılan tebliie Alman
yanın vereceği cevab per
şembe veya Cuma günü ha
zır olacaktır. Bu cevaplar 
Almanyanın Paris ve Lon
dra elçileri bay Koster ve 

hummalı faaliyet durmuştur. serbest müzakerat için esas 
Buğazındaki iltihabın şiddet- olarak kabul etmekte imiş. 
Jenmesinden olacak, Bay Bilhassa bu müsavat kay· 
Hitler Berchtesgaden'a git· dına ısrar ediliyor ve Al-
miştir. Hariciye müsteşarı manyanın da aynen diğerleri 
Bay Fon Bulov da prensip gibi müsavi şartlarla müza· 
itibariyle kararlaşan cevabın kere eder bir partner oldu· 
kat'i şeklini vermek işini ğu teyid olunuyormuş. 
hariciye servislerine terke- Almanya bir hava andlaş· desine lüzum görınemekte 

ve binaenaleyh şark andlaş
masına eskisi gibi muarız bu
lunmaktadır . 

Fon Hos vasıtasile her iki hü
kumete tevdi edilecektir. 
Cevabın ana çizgileri takar-

derek kış sporları yapmıya masmın akdına çok taraftar-
ıitmiştir. Cevabın metni dır. Çünkü böyle bir andlaş-
müsbet ve dostane imiş. Al- mada kendisinin silahlanmak .............. 

Pi8koposuu protestosu Nazırlar mecli~i 

Kıbrıs runıları yeis Loid Corcun prograını
ic;inde bulunuyor nı müzak~re edecek 

lhtiyaı· diplomatııı mııarızları şid

detli lıücurnlarda bulunuyorlar Rum mektehlerinden Elen tari
h! veEleıı coğrafyası kaldırılmış 
stanbul 11 (Hususi) -

Kıbrıstan haber veriliyor: 

Rum Piskopes (Leondios), 

yapılan tadilatın kat'i olduğu 
valinin yaveri vasıtasiyle Piı· 
koposa bildirilmiştir. 

Kıbrıstaki Rum mektepleri- Adadaki Rum mekteple-
rin ders proğramlarından 

nin ders proğramlarında ya

pılan tadilatı protesto et-
Elen tarihi ve Elen Coğraf
ya dersi kaldırılmıştır. Ma· 

miştir. Piskoposun, Ada va- halli hükumetin bu hareketi, 
lisioe verdiği bir muhtıra Kıbrıs Rumlarını yese dü--
nazarı dikkate alınmamış ve şürmüştür. 

~~~~~~--·--·------~~~~~-
Sarı tehlike giloden güne artıyor 

General Smuts mühim 
bir nutuk söyledi 

c;eueral Smuts, Almanyanın silah 
beraberliği hak.kı tanınmalıdır diyor 

Kap 10 (A.A) - Başvekil 
General Smuts radyo ile 

söylediği bir nutukta uzak 
şark müşküllerinin medeni
yeti tehlikeye koyduğuna işa
ret ederek demiştir ki: 

" - Avrupa demokrasi-fa
şizm ihtilafları içinde yüzer
ken asya, yürümeğe başla· 
mıştır ve nereye ıitmek is-

tediği de belli değildir. 

Asyanın başmda daha şim
diden dünyanın en kuvvetli 
iki deniz devleti ile beraber· 
lik istiyen Japonya bulun
maktadır. 

Bu vaziyet yanında Av
rupadaki müşkülat ehemmi-

yetsiz bir aile kavgasından 
ibaret kalır. Pasifik denizi
nin dünyanın en tehlikeli 
noktası haline ge' mesi için 
çok ciddi sebepler vardır. 
Ve bu işe Japonya, Sovyet 
Rusya, Çin, Amerika, Ka
nada, Avusturalya ve yeni 
Zellanda karışabilir. ~Pasifik 
denizi dünya işlerinde can 
alacak nokta olmak istida
dını gösteriyor. 

Böyle bir ihtilafın önüne 
geçmek için İngiltere ile A
merikanın beraber çalışması 
lazımdır. Avrupaya gelince 
Fransız. - İngiliz bava anlaş
ması akim kalmağa mahkum-
dur. Muvaffak olması için 
silahsızlanma ile beraber ya-
pılması şarttır. Almanyanın 
siliih beraberliği hakkı tanın· 
malıdır ve bu suretle uluslar 
kurumuna dönmesi için ça
laşılm aJı dır. ,, 

Çankaya vapurunda 
-Buşıarafı birinci sahifede

lzmire gelmek üzere vapura 
binmiştir. 

Çankaya vapuru, iskeleden 
ayrıldıktan bir müddet sonra 
kamarot ikinci mevkii dolaş
mağa çıkmış ve birisinin ka-
nepe üstünde acaip bir va -
ziyette yattığını görmüş ve 
yanına yaklaştığı zaman bu
nun ölü olduğunu anlamıştır. 

Derhal kaptana haber ve
rilmiş ve Konakta zabıta 
v.ak'adan haberdar edilmiş
tır. Bu znvnHının sekteikalp-
ten öJdüğü zannedilmekte
dir. Zabıta tahkikata devam 
ediyor. 

İstanbul 11 ( Hususi ) - Londradan haber veriJiyor: 
İngiltere Nazırlar Meclisi, eski başbakan Loid Corcun 

programını müzakereye karar vermiştir. 

Loid Corcun muarizleri, kendisini hariı bir diplomat 
olarak tavzif etmekte ve siyasal işlerle uiraşmıyacağını 
söylediği halde bu sözünde durmamakla umumi efkar üze
rinde itibarını gaybettiğini ileri sürmektedirler. 

-~~~~--.. ~ .... ~ •• .__.H•~-~--~-

Dün kü kaçakçı- ısabahGazetelerininl 
lık vak' ası 'f elirafları 

Başıarafı birinci sahifede 

Mallar vapura yüklenirken 
manifestoları ihracat gümrük 
müdürü bay Şerif tetkik et
meğe başlamış ve Şalom Jo· 
zef imzasını beyannamede 
görünce böyle bir sirg~lerin 
gümrükte bulunmadığı hatı
rına gelmit ve bunda bir iş 
olduğu anlaıılmıştır. Derhal 
gümrük muhafaza tabur ku
mandanı binbaşı bay Hasan, 

ihracat gümrüğü müdürü bay 

Şerif, merkez mınlaka me

muru b'ly Sırrı, mıntaka me

muru bay Hilmi, muhafaza 
memurlarından bay Hilmi, 

bay İsmail Hakkı ve bay 
Şerefeddin vapura gitmiıler, 
ve vapurun bordasında bu
lunan B. F . S. markalı 9 san
dığı muayene edeceklerini 

söylemişlerdir. Derhal san
dıklar açılmış ve dokuz san
dıktan beş tanesinin içinden 
küçük teneke kutulara yeleş
tirilmiş 180 kilo afyon bu· 
lunmuştur. Bu teneke kutu
lar on beş adet olup, badem 
içlerinin arasına gayet mun
tazam bir surette konmuş 
bulunuyordu . 

Bunun üzerine derhal ma
lın muamelesini yaptıran ko
misyoncu lzmirli Bay Osman 
Nuri ile Bay Şalom Jojef 
yakalanmış ve bir zabıt va
rakası tutularak her ikisi de 
ihtisas mahkemesine veril
mişlerdir. 

Komiıyoncu lzmirli Bay 
Osman Nuri ifadeainde;_san· 

Ankara - Martta topla
nacak olan Balkan ökono
mik konseyi için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

lstanbul - Başbakan Ge· 
neral ismet İnönü, iç itleri 

bakanı Bay Şükrü Kaya, dış 
işleri bakanı bay Tevfik Rüı
dü Aras ve C. H. F. genel 

kltibi Recep Peker bugünkü 

trenle Ankaraya gittiler. 

Istanbul - Buraya gelen 

haberlere göre; Bulgaristan

da dahili vaziyet henüz dü

zelmemiştir. Yeni hükumeti 

devirmek için hazırlıklar ya· 

pıldığı bildiriliyor. 

İstanbul - Pire beledi
yesinde bir milyon 200 bin 

dırahmilik bir suiistimal mey

dana çıkarılmıştır. Belediye 

memurlarından on iki kişi 
tevkif edilmiştir. 

~---------~~~ itizar 
Yazımızın fazlalığından (it

ti had ve Terakki ) tefrika

mızı koyamadık. Okurları
mızdan özür dileriz . 

dıkların içinde kaçak afyon 
bulunduğundan haberi ol
madığını, Şalom Jojefin ken
disine, içinde bademiçi bu
lunan dokuz sandığın Ham
burga gönderilmek üzere 
Gümrükte muamelesinin ya
pılmasını havale ettiğini ve 
başka hiçbir ş~y bilmediği· 
ni söylemiıtir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Dün öğleden sonra saat ye çıkmağa hazırlanDI 
14,15 raddelerinde Turan Bu sırada makinist 
ıaz depolarının önünde bir lsmailin idaresindeki 
tren kazası olmuştur. treni Karşıyakadan k• 

Yaktığımız tahkikata gö- ve İzmire doğru gel 
re, kaza şöyle olmuştur: 'd' f k ı ı. smail Turandaki 

Seyyar gazcılardan Pınar- dönünce birdenbire ka 
haşılı Ali, idare ettiği ara-
basiyle birlikte Standard arabayı görmüş ve 
gaz kumpanyasının Turan- durdurmağa çalışmıf" 
daki gaz deposuna girmiş mesafe az olduğundan 
ve arabasına gaz yükliyerek durmamış ve son va~ 
oradan ayrılmıştır. Gaz de- kenarından geçmekte 
posun un bulunduğu yer, de- arabaya bütün şiddetile t! 
miryolunun kenarıdır. Ve mışdır • 
karşısında da bir tel örgü Arabanın üzerinde bu#0

. 

vardır. Şoseye çıkmamak arabacı birkaç metre "ı' 
için öbür kenardan gitrn ~k fırlamış ve araba or• 
ve sonra d .!miryolunu :. ş çukura yuvarlanmıştır. aŞt 
mak lazımdır. Vak'adan sonra treP 

Bay Ali gaz deposundan hal durdurulmu .. ; 
ayrıldıktan sonra karşıya geç· " 

Ali içeri alınarak İzmir' mek istemiş ve demiryolunu 
takibe mecbur kalmıştır. Bu tirilmiş . Ve BasmabaO 

otomobille Memleket 
sırada hat bekçisi trenin geJ- . 
roek üzere olduğunu ve bu tabanesine naklediJnıif 
yoldan çekilmesini kendisine Alinin yüzü ve göj 

ğır yaralıdır. Arabanın 
ihtar etmişse de Ali aldırış oku ile bir tekerleii 
etmemiş ve orada bulunan mış, beygirin de alt d 
Stauva Romana iaz kum- parçalanmıştır. 
panyasına iid vaa-onların Tahkikata devam 
kenarından sıyrılarak cadde- maktadır. -------·--·-·--------

Ulus Kurultayı Ba~kanıınız 
- I>emmı 1 i11ri rnhil'edt> -

ziyaretinden "oura mlsaf tr ol 
dulı.ları evef!dönmüılcr ve leti · 
rahat etmtılerdlr. 

General KAzım Özalp, öğle· 
den sonra eaat 14,:lO da, refa . 
katleriode dam•dları Hay Ru· 
t~n Mehmed ve hueuii kıitib · 
leri oldugo halde otomobille 
Burnava'dan lzmir'e gelmitler 
ve belediyeyi ziyaret etmlıler· 
dir. Belediyede, Baıkau Dr. 
Bay Behçet Uz Generalı karı• · 
lamııtır. Sayın Baıkan t_ehlr 
lıleri ve İzmlr'fn imarı faali · 
yettle alakadar olmoılar ve 
belediye baıkanından izahat 
ılmıılardır. 

General Klzım Özalp bele· 
dlyeden eonra vHAyetl teşrl(le 
Vali General K4zım Dlrlk'f 
makamanda ztyerd etmlılerdlr. 
Vali General Olrlk, Kurultay 
baıkaoımıza vllAycıt i~lerl hak
kında izahat vermfo ve köy· 
cOIOk baroeu ziyaret edllmtıttr. 

General Kazım Özalp vilAyellrn 
sonra MOıtahlr.em mevki kuman 
danını ziyaret eylemlı ve ora· 
da bir mOddet kaldıktan eonra 

eaat 16da refakatinde Vali KAzım 
Dirf k olduğu halde C. H. Fır. 
kaP.ıoı ıeref Jeodlrmlıtir. 

Cümhurlyet Uılk fırkası bf. 
01111, Kurultay başkanına saygı· 
larını eunmıya gelen fırkalı 
arkadaılarla dolmuıtu. General 
Ktzım Özalp'• eeyabaılerlnde 
refakat etmekte olan Antalya 
eaylavı bay Rasih, Bayezld eay. 
lavı bay HaUd, Ieparta ııaylavı 

bay Kemal Turan, Denizli say· 
lavı bay Baydar Rüşdd de 
fırkada hulunuyorlardı. Fırka 
baokını Yozgad eaylavı bay 
A vnl Doğan ve fırka f da re 
heyeti Qyeleri kurultay baoka· 
DJm_ızı karoılamıolardır. General 
Kıham Özalp, fırka blnHının 
Qıt katındaki ealona çıkmıılar 

ve orada bir milddet letirahat 
etmişlerdir.: 

Genetal Kbım Özalp, fırkayı 
ziyaretlerinde hazır bulunan 
ticaret odaeı ve bo't.a baıkan

larından mahıollerimlıln eatıı 
lırı ve f lıtlerl hakkındı lııbıt 

1 

lıteoıl11ler ve kto(jllerirıllı 

yıl mahsullerin iyi fi• 
satıldığı ve buoun lıokll 

alıoan t~dblrl~r eayel!fode .-aaııı 

edildiği blldlrllmletir. 
Sayın Kurultayı Ba,k 

Fırkadan ayrıldıktan 
yeğeni bay Ruşen Meb 
asri kabristana giderek 
11nın mezarını zly1ret ef 
ler ve oradan da Baro• . 
giderek latf rahat buyurmP 

Ziyafet 
Sayın konuğumuz ıe 

dün ıktam belediye tır 
zmlrpalıe'ta bir zlyafel 

mlotlr. General KAram 
111at 19 da ref lkalarile b 
Bumava'dan otomobllle 
gelerek İzmirpalaıı şeref 1 
mitler ve ıertf lerfne 
ıdyafette hazır hulunmPI 
Ziyafette Vali General 
DJrik, vali muavini Bay 
müetabkem mevki kuıJJ 

ile Kurultay haıkıaıoa 
eden saylavlarımız bay 
bay Kemal Turan, bay 
bay Haydar Rütdil C.J:J.f 
kanı Yozgad saylavı Avni 
İzmir eıylavı Bıyao 
Nevzad, Bay SadeddlO• 
Halli, Teldrdığı, aayfaft 
Rahmi, Manita sayla•• 
Ref lk loce ve M. 'f 
Konya ıaylavı Bay Ali 
Balıkeelr Nylavı Bay 
Muhiddin, Aydın aaylavı 
Topçuoğla, Kastımool 
Bay Şakra Oeman, 1' 
ıaylavı Bay Latf I 
belediye başkanı Bay 
Uz, Uman leleri umum 111 

Bay Buhlsi, oda baık•IJI 
Hakkı Balcı, vll4yctln ııJ 
len memurları, Fırka fi! 

mecliıl Qyelerl ve daha 
z0ıvat hazır buluomuııur· 

• • • 
Buroava Leledf yeel 1 

dan bu akoam Hat 17 6' 
nava Ziraat mektebi bıb,.,. ... ._., 

General Klzım Özalp 
elli kltlllk bir çay siy• 
rllecektlr. 


