
Arjantin buğday anbarların
a ınntlıiş hir yangın çıkmış 
e milyonlarca kilo buğday 
anmıştır. 3 öln ve 31 yarat. 

vardır. 

• I ULUSAL • 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Kalimnos ahalisine karşı 
haşhyaıı tazyik siyasası, bil· 
tnu şiddetile devam ediyor. 
12 ada Oı·todoks kiliseleri 
kapaııııııştır. 

--~~-------------------------........ ~~-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------Telefon : 2776 

Girid'de 
ı:ı::xx: :xxı :ı: :;x;::: 

Halk evinde 
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Paraguay 
Ulusla'· derneğin· 

den çekildi 

1 RDşvet davası 

Hiılercilerde11 bir hıt<1 
Berlin - Sar hav.asının man bayraklarile donatılacak
lmanyaya ilhakı, Martın tır. Evler, ancak kiliselerin 
İrinci gOnll reımen ilin o- çanları çalmağa başladıktan 
anacaktır. O glln için blltlin sonra bayrak çekeceklerdir. 

Almanyada ııörlilmemit ıen- Ondan evvel bayrak çekmek 
kler yapılacaktır. Hüköme- sureti kat'iyede yasak edil

tin neıreylediği programa miştir . 
s6re, ilhak keyfiyeti ilin edi- 1 Mart geceıi, bütün Al-

lir edilmez, Almanyanın her manyada fener alayları ter· 
tırıf1nda kiliselerin çanları tip edilecektir. O gün Sar'a 
Ye Alman limanlarındaki va· girecek olan Alman alayları 
purlarla blitün fabrikalar dil- milli Sosyalist elbiHlerini 
dlik çalmağa başhyacaklar- riymiş bulunacaklardır. Her 
dır. Resmi binalar, milli Al- alayın önünde bir aakeri 
man hayratını çekecekler- muzika bulunacak ve Alman 
dir. Biltiln ıimendiferler ve marşmı çalacaktır. Kıılalar
diğer nakil vaııtaları, bir daki alaylarda kendi bayrak
dakika tevakkuf edecekler- )arını çekecekler ve Alman 
dir. Berlinin bilumum hususi zabitleri, kendi kulüplerinde 
•iie11eaelerile caddeleri Al- aabaha kadar eğleneceklerdir 

Siyasal ziyaretler 

Avusturya Başbakanı 
Makdonald'la görüştü 

----·--·.---
Perşeınbe Günü 
Konferans Var. --BalkevJndekl h11f talık kon· 

feraoslara devam edlllyor. 
Önümüzdeki 28 şubat per· 

şembe gilnO akşamı saat 17 
de muallim Bay Hakkı Baha 
Pars tarafından : 

Tarih Boyunca TOrk 
Seciyesi .. 

Cenevre 25 (A.A) - Ulus

lar kurumu genel kAtibi bay 
Avenol Para~uay hükumetinin 
kurumdan)stifasını .bildiren 
mektubunu almış olduğunu 

bildirmiştir. 

----------------Leh Şimendifer 
Bey'eti Berliude 

Bertin 25 (A.A) - Lehiı-
Mevıoo üzerinde çok de 

ğerll bir konferans verilecek· 
tir. Okurlaramızm, her zaman tan münakalit Nazır muavini 
olduğu gibi, perşembe gilnil bay Babkovekinin riyasetin-: 
de bu konferansı dlnleroege deki timendiferler tetkik 
koşacağı tabiidir. hey'eti Berlin'e gelmiştir. Le-

\.. ·----------1 bistan timendifer amelesi 

Guvernör 
Vapurunda iotilik oldu 

Tunus, 25 ( A.A ) - Gu
vernör Jeneral vapurunun 
anbarında bir infilAk olmuş-

Alman ıimendiferler mlldür
lüğünUn daveti üzerine bir 
tetkik seyahatı yapmak üze
re Almanyaya geleceklerdir. 

tur. Bu sırada ölenlerde 
olduğu ı.anDediliyor. ------------ _... ______ _ 

~orkunç kasırga 

V arşo~a'yı alt-üst 
eden ·üzgilr 

-·-
Kasırgadaıı sonra başlıyaıı yağmur 

her tarafı~'göl haline getirdi 
~ l 

Maznunların nıasu 
miyeti sabit oldu 

-Samiin, mahkemenin adilane ka
rarıuı hararetle al kışladı 

Heraet eden Milli. emldl.· mi'idürlügü nıemurlarındarı Bay 
iyameddiıı, Ba;y Fevzi ve Ba-v 1'evf ik 

Rnevet almakla suçlu Milli ı Ozerlne mevkuf eoçlolar ıcrb"ıt 
eml4k dairesi mubascbeclel Bay bırakılmışlardır. Adaletin bu 
Fevzi ile muamelat memuru şeklide tecelllel, dinleyiciler ta· 
Bay Tevf lk ve dosya memuru rafından alluşlanmıetır. 

Bay Styameddin'lo şehrimiz •-----
Aellyeceza mahkemesinde devam sı• mon 
etmekte olan duruşmalara dün 
netlceleomfşttr. Dünkd duruş· 

mada müddeiumumi muavini 
Bay Ali lddlaeını ıerdederek 
Bay Fevzi ve Slyameddln'fn 
suçlan sabit olmadığından be· 
raetlcrlnl, yalnız IJay Tcvf lk'ln 
suçu sabit görlUdOğOnden ceza 
laodırılmaeını istedi. Suçluların 
ve müdafaa vekillerinin mnda· 
faalarıodan eoora mahkemece 
bütOo suçlular hakkında beracl 
kararı verilmiştir. Bu karar 

Kırala izahat 
verdi 

Londra 25, (A.A) - Ka
bine toplantısının bitmesini 
mliteakip Sir Con Slmon 
kralı ziyaret etmiıtir. Baka· 
oın Berlini ve şarki Avru
pa seyahatlarını, ziyaret mea 
eleıini görlltmilt oldukaları 
:ıannedilmektedir. 

--------~--.-.--.-... -----------
Elen ordusu 

Nisanda büyük ma
nevralar yapacak -abishurg-'-la_r_ın-t~hta avdeti mes'e· 

lesi görüşOlemiyecek mi?. 

V urşovu 'da Uiyascticıimlııır sarayı 
lstanbul 26 ( Hususi ) - yagmurlar, Varşovanın civar Manevralara, üçüncü ve dördüncü 

Varşovadan haber veriliyor: kasabalarını sular altında bı- kolordular da İştirak edecektir 

Londra 25 (A.A)~- Avus· 
turya bakanları bay Makdo
nald ile yaptıkları kıta bir 
:ıiyaret esnasanda bütün ka· 
bine azası ile tanııtırılmışlar· 
dır. Bu kısa ziyaretin siya· 
tal meselelere temas imki
nıaı vermediği zannedilmek· 
tedir. Bu meselelerin müza
keresi lngilı bakanlarının 
iSğleden sonra otelde ziyaret 
etmelerile baılıyacaktır. 

Londra 25 ( A.A ) - İn
ailiz Avuıturya bakanları 
araıında bu aabah hariciye 
bakanhiında vukubulan mü · 
likattan ıonra hiçbir tebliğ 
neşredilmemiıtir. Bu ziyaret 
pek kısa olduğundan her 
hangi bir Avrupa mes'elesi 
hakkında hakiki bir milza· 
kere yapılmadıj'ı tliphetiı· 
dir. Evveli Avusturya na:ıır
larının Habiıburr hanedanı
nın tekrar tahta avdeti mes
eleıini ı&rllım•ii arzu ede-

lngiltere /Jaşbakanı Makdonuld 

cekleri ı.annedilmişse de 
şimdi bütün Avrupayı ali
kadar eden büyük mes'ele-

lerin mevzuubahsolduğu böy
le nazik bir zamanda bu 
mes'elenin ileri sürülmesi 
pek aı varid görülmektedir. 

Londra 25 (A.A)- Kabine 
bugUn toplanmııtır. Verilen 
malOmata ıöre, toplantıda 

yalnız aiyual itleri 16r8ştU
- DetJamı 4 ılnca aahiftdı-

48 Saat esen şiddetli bir rakmıştır, Vistol nehrinin 
kasırga neticesinde Varşo- taşması ihtimalinden korku
vanın bütün taraçalarını u- luyor. Hükumet etraflı ted
çurmuştur. Sokaklarda bu- birler almış isede herf<es 
lunan bir çok aile çocuklar1 heyecan içinde bulunuyor. 
kaybolmuştur. Kasırgadan insanca zayiat zanoedildi-
sonra başlayan tufanaH iinden fazladır. ------------· ------------Bllyilk yangın 

Arjantin buğday 
anharları yaııdı 

--·--Amelelerden kaçamıyan 3 kişi ta· 

mamen ve 31 kişi kısmen yandı 
Paris-Arjantin'deki buğ

day depolarında çok büyük 
bir yangın çıkmıı ve mil
yonlarca kilo buğday yan
mııtır. Yangın esnasında 
depolarda bulunmuş olan 
ameleden 11~ kiti kaçamıya· 

rak kömOr haline ıelmiş ve 

31 kişide vllcutlarının muh

telif yerlerinde yandıkları 

için hastahanelere kaldml

mııbr. Y ansıının verdij'i ıa· 
rarlar çok mühimdir. 

General Kondilis 

istanbul 26 ( Huıusi ) 
Atinadan haber veriliyor: 

Elen Sn bakanı General 
Kondiliı, ordu mtlfetti9leri-

nin gösterdikleri lüzum üze
rine Nisan içinde Makedon· 
yada büyük askeri manev
ralar yapılmasmı emretmiıtir. 

Yapılacak olan manevra· 
lara, Madekonyadaki kıtaa-
tile 3 üncü ve dördilncll 
kolordu iıtirlk edecektir. 
Manevralarda bizıat Sn ba
kanı da hazır bulunacaktır. 

Yapılacak olan manevre· 
lerde yeni alınmıı tanklar da 
kullanılacaktır. 

Ordu müfettişlerinden Ge
neral Otoneos'un manevrala
rı idare edeceii ve blitlln 
erkinıharbiyenin de beraber 
bulunacağı söyleniyor. ·---

Prens 
Dögal Paris'e gidiyor 

Londra 25 (A.A) - lngil· 
tere Veliahtı (Prenı Dögal ) 
Paris'e gitmek üzere dtın 
gece Budapeıtedt1n mufarı· 
kıt etmiıtir. 



.. Tarilıf Tefrika: 234 

ittihat 'ferakki cemiye- ı tı a "are esııı e 
ti; her a yaklaşan teh- Yüksek l~hsil ;örmüş binlerce 

l
. k . h. d d Fransız genci işsiz ve aç duruyoı· 
1 eyı ıse enıi y Ü Ü Paris - ökonomik buhran sefil bir haldedir. Diğer fa. 

ne zaman nihayet bulacak? kültelerden çıkanlarda buna 
Güya tensikine başlanılan çok heyecanda olduklarını İşsizlere nasıl iş bulunacak? yakan bir vaziyette bulunu-

zabıtanın artık çocuk oyun· yazmag-a hacet yoktur .,, k Ya ında harp var mıdır ? yor. 
cağı olmaktan başka bir me- Fakat İttihat ve Terakki işte bütün acunu ,.e bil- Ne yapılmalıdır? İş ihdas 
ziyeti kalmamıştır. Birçok cemiyeti bu raporlarda gös- hassa siyasal mahafili düşün- edilsin diyeceksiniz değil mi? 
yerlerde birçok zabtiye mev- terilen tehlikeleri görebile- düren suE:illcr. Pariste evren- Nerede ve nasıl? Hususi 
cut olduğu halde mevcudi- cek bir halde deg-ildi. Çün- 1 müesseseler, bütün ticaretha-se siy sai işlerle uğraşan 
yetJeri tama'Dile kaybolmuş kü istipdat devrinin bırakıp h f') f 1 nelerle fabrikalar, ökonomik ma a ı , ena ığın hergün bi-
ve başlanılan tensikat ta pek gittiği çürük devlet binası buhan dolayısile masraflarını raz daha yaklaştığını, şimdi-
gülünç bir şekil almıştır. içine yerleşmegv e çalışan ce- kısaltmak mecburiyetile ken-ye kadar kullanılmış olan 
Zabtiyenin idaresi, Çinlileri miyet, o binanın mütc!madi- di adamlarının bir lusmına ilaçların, bulunan formülJerin 
bile güldürecek bir halde yen sarsılmasındnn dolayı yol vermiş bulunuyorlar. 

hastalığı bertaraf edemediğinı 
olan bir yüzbaşıya kalmıştır. mütemadiyen başı dönüyor- Hükumet; her gün ver-ileri sürerek şu kanaatta bu-
Hapisten kurtulan şakiler du ve bu baş dönmesi ona gi mükelleflerinin daimi 

lunuyorlar : 
gene eşkiyalığa başlamışlar- bir çok tehlikeleri aöster- ve mütevali şikayetlerile 

• Acunun büyük diplomat- k J 
dır. Bunlar Hıristiyanlar ta- miyordu. arşı .aşıyor: 

ları, akademik fikirler üze- "M l it ı·· rafından himaye görmekte- Gösterseydi hiç olmazsa anş arı aza mız, uzum-
d

. I rinde yUrüyorlar.Bunlar, ken- suz. memuriyetleri kaldırınız!,, 
ır er . . mebusan meclisine, meşru- dilerinin dahi altından zor Diye feryat ediyorlar. Bu-
Hasılı polis ve zabıta tiyetten sonra yapılan ilk kalkabilecekleri bir takını nun neticesi, mevcut işsizlere 

mevcut olmaktan sarfınazar, intihapta seçme insanların nazariyelere boğularak çnlış- bir kaç bin kişinin daha 
hükumetin şan ve haysiyeti alınmasına gayret ederdi. makta ve faidesiz tedbi-rler- iltihak etmesile tecelli ede-
büsbütün tehlikeye düşürül- Seçilen memurlar içinde cektı'r. 

k 
le fennlığın önüne geçmeğe 

me te ve memleketin selB· öyleleri vardırki bunların na- uğraşmaktadırlar. Bu ted- Üniversiteden çıhacak olan 
met ve emniyeti türlü türlü sıJ olupta kendilerini intihap birler 1935 yılında modası gençleri nzaltmak için imti· 
tezviratla ve mürettep ha- ettirebildiklerine insan hay- geçmiş meta'lardandır. hanların daha fazla zorlaş-
reketlerle tamamile zaı'l ol- ret etmekten başk b' J k J l a ır şey Ünüversite pröfesörleriıı- tırı ması .arar aştın mıştır. 
maktadır. yapamazdı. Bu da oldu; fakat 

R l b 1 d M l A b den herhangi birinin konfe-
um ar azı yer er e jim- ese a unların arasında maksadı temin edemedi. Ni-

nastı'k kul" 1 · t · d' R 'h h d B h ransını, tecrübJi muharrirlerin up erı esıs e ı- ası oca var ı. u oca hayet, bir gence diploma 
yorlar. Fakat maksat jim- hakkında cemiyetin Eskişe- zaman zaman ortaya attıkla- vermek için onun Allameikiil 
nastik yapmak değildir. Bu bir şubesi tarafından Bursa rı fikirlerini güzel güzeldin- olmasını İstemekte doğru ve 
kulüplere mensup aza, ön- heyeti merkeziyesine gönde- ler ve okuruz. Ancak, bunların haklı bir muamele sayılmaz. 
!erinde mızıka olduğu halde rilen bir raporda deniliyordu hiç 'biri, tatbikata uymaz, AnJaşılıyorki, bundan son-
askeri yürüyüşler yapıyor. ki: acun, korkunç bir buhran ra Fransada yüksek tahsil 

Bazan şuradan buradan "Servet ve yesarını, mali içinde yuvarlanıyor. Bu, her görmek için hiç bir genç 
verilen işaretler üzerine her kuvvet ve iktidarım zulüm on yılda bir rastladığımız ta- haves ctmiyecektir. istikbal-
yerden birden dehşetli sillh· ve itisaf vasıtası, tagallüp bii buhranlardan değildir. de, iptidai bir tahsilden son-
lar atılıyor. Bunların hepsi ve istipdat aleti sayarak is· Şimdiki ökonomik buhran ra her Fransız genci, bir 
kıyam için askeri talimler tipdat devrinde bir çok düşünülmeden istihsalata ve- san'ata, parası varsa ticarete 
yapmak ve hazırlanmaktan mezalim yapıp yalnız mem- rilcn geniş inkişafın netice- sülük etmek mecburiyetinde 
başka birşey değildir. Bu ta· leketini değil, hatta Eskişe- sidir. Vaziyet bu halde de- kalacaktır. Lakin şimdiki yük 
limJer hazan geceleri de ya- bir ahalisini mutazarrır eden vam ederse, bu sıkıntıdan sek tahsilJi gençlerin hali ne 
pıhyor. O zaman Rumlar el- zulüm ve tagallüp başların- kurtlmak çok güç olacaktır. olacak? Bunlar, hedeflerini 
lerinde meşaleler olduğu dan Kütahyalı hoca zade Hayat, gittikçe çok ağır tayin etmiş bulunuyorlar. 
halde Yunan konsoloshane- Rasih efendi bu kere Kütah- bir yilk haline geliyor. Pa- " Hayati İhtilal ,, geçen 
sinin önüne gidiyorlar, zito ya sancağı namına yapılan riı'te bu yıl hukuk ve tıp yıl, Fransada gördüğümüz 
Kral Yorgi, zito Yunan as- intihabatta üçüncü derece fakültelerini ikmal eden 1775 hareketler, bu ihtilalin mu-
keri diye bağırıyorlar, içle- ekseriyetle meb'us seçilmiş- talebenin ancak 148 iş bu- kaddemeleridir. Ve bu er- geç 
rinden bazıları da Rumca tir. Bu zalim ve müthiş müs- labilmiştir. Diğerleri boş ve olacaktır ... ,, 
nutuklar irat ediyorlar. tebidin menhus istipdat dev- ._. ........ ~ 

Küçük bir muharebeyi an- rinde kanlı elleri, zehirli tır- Italy ç , M iişterek 
dıran bu siJah atma müsa- naklarile yapmadığı fenalık 1'edhirlerle 
bakası esnasında hiç bir kalmamıştı. Hatta hukuku sioekle-
polisin veya zabtiyenin mey- umumiyeye taalluk eden bir Kendi toprakları- riu iınhast temin 
dana çıktığı görülmüyor. çeşme mes'elesinden dolayı olunacak 

Anlaşılan hükumet bu gibi altı ay hapse mahkum oldu- oda tüliiD yetİŞlİr· 
harekatı pek tabii şeylerden ğu halde ilam hükmünü, za- J 
saymaktadır. Bazan bu ta- limlerin emellerini ve mak- ıneğe ça iŞi yor 
limler şehirlerin haricinde sallarını terviç eden mabe
yapılıyor, vapurlar tutularak yine müracaatla çıkarttığı 
uzaklara gidiliyor ve orada irade ile feshe muktedir ol
Yunan zabitlerinden olduk
ları söylenen kimselerin ku
mandası altında harp oyun
ları tertip ediliyor. 

İş bu talimlerle kalmıyor. 
Geçenlerde Rumlar bazı ri
vayetler çıkardılar; Türkl '!rin 
Rumları keseceklerini ilin 
ettiler. Bu bahane ile Rum
ların korkuya düştüklerini 
ıöyliyerek tekrar çok mik
tarda silahlar satın aldılar. 
Şimdi Rum kiliselerine ara

balar dolusu gra tüfeği ge
tirilerek on ikişer mecidiye
ye Rumlara sahlmaktadır. 
Bundan başka her Ruma ta
mamile külliyetli tabanca ve 
fişenk te satıldığı söylenmek
tedir. Rumların tamamile mü
sellih oldukları köylerde f s
limlara ( sizi artık kesece
ğiz ) sözünü tekrar eyleme
lerinden anlaşılıyor. Köyler
deki Isllmlarm bundan dolayı 

muıtu. Bu suretle de hangi 
kapının bendelerinden oldu
ğunu pek belli bir surette 
isbat eylemişti . 

Bu adam geçenlerde Bursa 
cemiyeti merkeziyesinden, 
tahakkuk eden seyyietinden 
dolayı cemiyet azalığından 
resmen çıkarılmıştı. 

Yüksek insani faziletlere 
sahip olan zevattan te
şekkül etmesi lizımgelen 
meb'usan meclisi azaları 

arasında bu gibi rezillerin 
vücudu hamiyetperver meb
uslarımızın yüksek maksat
larını ihlal edeceğinden mer
kumun meb'usluktan azline 
ve tadına ait sür'atli tedbir-
lerin alınmasını rica ederiz.,, 

Bu mektup Bursa heyeti 
merkez.iyesi tarafından " Ra· 
sih efendinin devri sabık şe
rirlerine istinaden zulüm ve 

Dev<lmı var 

Şimdiye kadar bir tütün 
ithalatçısı olarak tanılan Ital
ya son senelerde ülkesinde 
tütün yetiştirilmesine büyük 
bir ehemmiyet vererek istih
sala.tını yıldan yıla arttırmış

tır. Buna mukabil ithalat 
devamlı surette azalmıştır. 

Italyan tütün sanayiinde 
ithalat tahdidi bilhassa iş
J0>nmiş tütünlerde göze çarp
maktadır. 1932 yılının ilk 
sekiz ayında 26,590 kental 
işlenmemiş tütün ithal edil
miş iken bu miktar geçen 
yılın ayni müddetinde yüzde 
elli bir fark ile 13,524 
kentale dütmüştür. işlenmiş 
tütün ithalatı· da gittikçe 
azalmaktadır. 

Sigara ithalatına gelince, 
geçen yılın ilk sekiz ayında 
ltalyaya 121,327 kilo ithal 
edilmişti. Bu miktar bir yıl 
önceki ayni müddet içinde 
ithal olunandan yüzde 6 de
recesinde azdır. Sigara it
balitınının azalmasmda Ital-

Belediye ile Sıhhat işleri 
müdürlüğü, bu yıl yapılacak 
olan fare ve sivrisinek mü
cadelesinde müşterek ted· 
birler alacaklar ve muhtelif 
hastalıkların yayılmasına se
bebiyet vermek suretile 
şehrin ııhhatmı bozan si· 
neklerin imhasına çalışacak
lardır. 

Soyadı 
Halkapınar dökümhanesi 

ustabaşı muavini Ali oğlu 
bay Avaz (ENDÜZ) soyadı
m almış ve nüfus kütüğne 
kaydettirmiştir. 

yan tütünleri cinslerinin is
lihı sebep olarak gösteril
mektedir. 

ltalyaya yapılan gertk tü
tün ve gerek sigara ithala
tındaki azalışa mukabil bu 
memleketin tütün ihracatı 
gittikçe artmaktadır. 1932 
yılının ilksekiz ayında 25,591 
kentale baliğ olan tütün ih
racatı geçen yılın ayni 
müddetinde 38,523 kcntale 
yükselmiştir. 

Korkunç Hakika 
}

7 AZAN: Orlıwı 

-2-
- Fakat -dedi- onlar ke

didir, hayv.ındır .. 
Saim gene köpürdü: 
- Ya sen nesin, hayva

nın daniskası değil misin?. 
Diye bağırarak geriye 

döndü. Gene sobanın ba
şındaki eski yerine gelip 
oturdu. Buhran geçiriyor, 
gibiydi .. 

- Bakın - dedi - anlatayım 
size .. 

Hürriyetin iJanına yakın bir 
zamandı. Ben, çok az hatır
lıyorum.. Aydın viJayetinde 
( .... ) kazasında oturuyor
duk. Babam, küçük bir me
murdu. Bir akşam eve çok 
geç geldi. Annem sebebini 
sordu. Babam; 

- Yeni kaymakam geldi de 
ondan ! 

Dedi. Meğer kasabanın zen
ginlerinden bir zat, yeni kay
makam şerefine ziyafet ver
miş ve bütün memurlar ora
da bulunmuşlar .. 

Baoamın anlattığına gö
re, kaymakam, mabeynin 
yannşn:ıalarındanmış. Kırkına 
merdiven dayamış, bıyıkları 

itiııa ile kıvrılmış, penbe 
yanakh, dik yakalı bir 
adam.. Beltiırmış ve hiç ev· 
lennıemiş, anlaşılan, eski ki
bar çapkınlardan biri imiş .. 

Kaymakam, kasabayı der· 
hal avuçlarına almıştı. Ha· 
tırhyorum: 

Yaz ve kış ayağına çizme 
giyer, gümüş saph bir kam
çı kullanırdı. Ansızın kah
vehanelere, meyhanelere,ku
marhanelere dalar, işi mah

kemeye götürmeğe lüzum 
görmeden sarhoşu, kumarcıyı, 
esrarcıyı mükemmel döver, 
çıkar giderdi. 

Git - gide, ona; " Kamçılı 
Kaymakam,, demişlerdi.Halk 
onu sevmeğe başlamıştı.Çün
ki doğru bir adamdı. Ye
gine kusuru kadına karşı 
zayif olmasıydı. 

iki sene sonra idi. Şehirde 
bir dedi - kodu dolaşmai'a 

başladı: 
"~ Duydunuz mu ya, yan· 

gın Hüriye, kamçılı kayma
kamdan bir çocuk doğurmuş. 

Huriye, anasıl lstanbullu 
imiş. Kocası küçük bir me
muriyetle buraya gelmiş, fa
kat ölmüş, kadın da başdan 
çıkmış; o kadar güzel ve 
yakıcı imiş ki, kendisi için 
" Yangın Huriye 11 demiıler.,, 

Dedi - kodu, çok gizli ge
çiyordu. Çünkü kamçılı kay
makam, yaman bir adamdı. 
Ne yapacağı belli olmazdı .. 
Mahallelerde, kahvehaneler· 
de, çarşıda bir fis kos : 

- Oğlan mı, kız mı ? 
- Oğlanmış, oğlan .. Yan-

gın Hüriye; 
Hani benim elli dirhem 

yoğurdum 
Kaymakamdan ben bir 

oğlan doğurdum 

Diye diye şarkı bile söy· 
lüyor muş.. Babam zabıta 

memuru olduğu için hadise
yi şu şekilde ve tafsilitile 
öğrenmiş. 

Bir kış gecesi kaymaka
mın evinin önünde bir ka
dın. 

- Allah için, peygamber 
hakkı için beni 'kurtaracak 

yok mu?. 
D. b v ra 

ıye agrıyor. 

tenha ve vakit epe~ ve 

lemiş. " to 
Bu arada bir lat 

homurdandığı ve . H 
dıvara sürttüğü i ıul 
Kaymakam, bu e~d• ke 
başına oturuyormut·· 

1 :. o 
ğından sıçrıyor, b11 

tabancasını alıyor, hi'I hu 
kamçısını ve sokağa yar 
D d . bit ları e ım ya; cesur 
mış.. Derhal sarhotU 

lıyor: mü 
- Ulan -diyor· 111 

yediğin halt?. Bir fın 
bıçak eLde, sokak ..ı: ıah 
sürüklemekten ut~d 

? et 
musun . d 

Sarhoş, kaymak• te~ 
yor: 

- Aman Kaymak 
- diyor - sen bu 
taııımaz:sın. Y ana-11• 
dedikleri kaltak yok 
budur. Kaç kişinİO 
yaktı, beni de 
ğımdan etti .. 

Kaymakam, 
hoşu savyor 
bilmecburiye, evine 
Ben de biliyorum, I<• 
mın evi iki odalıydı; 

bir ev.. Birisinde Y' 
diğerinde otururmuş:~· 1 
bu ikinci odaya al~ z~I) 
kendisi de yatak od ~-1 bır 
rerek giyiniyor. çn~R rin 
baha kadar oturmak tla 

riyetinde kaldığını ~ 
Huriyenin bulunduğu 
dönüşünde gözü kad 
bet ediyor ve onun, ..... j 
ten çok güzel olduk~ 
rüyor. Bir sigara Y:~ 
odanın içinde dolaşrn•r• 
lıyor. Bir arahk aynaO~ 
şısına geliyor ve t-10~ 
manalı, ateş dolu bir t 
ayna içinden kendisine 
gülümsediğini görüyor· 
yanamıyor ; .J 

( Deı·am eJP 

"Düzeltme~ 
Hi~ayeoin dünkü ~ 

da bazı yanlışlıklar bl. 
tur. ( Pis iğrenç bir 
dizileceği yerde ( · · ~ 
betbaht ), ( bayatlık ~ 
yağılık ) dizileceği ye;;f 
( bayatlık ve yab• 
dizilmiştir. . 

Düzeltir ve ö~ür d 

Ulusal 

Birik 
Cılndelik siyasal gazete ti 

Sahibi: /fay,tur Rüşdıi 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nü:het 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 
700 kuruş seneli1' 
400 " alb ayb~ 

ilan şartlar• 
Resmi ilanlar içİP ~ 
Maarif cemiyeti ;J 

bürosuna müracaat 
melidir. 

Hususi ilanlar : 
hanede kararlaştirilit 
Basıldığı yer : AN AV 
matbaası 

----~ 

' 



Sahife 3 

Makedonya 
Rençberlerinin hali 

çok mfişküldQr 
Selinik -Makedonya ova

larında husule gelen sey

IApların yaptığı hasarat çok 

mühimdir. Selinik genel 

valisi, vaziyeti mufassal bir 

raporla hükumete bildirmiş 

ve bütün kışlık mezruat 

tohumlarının çürüdüğünü an
latmıştır. 

Hükumet, bu yıl iyi mah

aul alacak olan yerlerin, Ma

kedonya rençberlerine yardım 
olmak üzere bir mikdar to

humluk vermelerini ve bu 
ardımla mükellef kılınma
arını tensip eyle:niştir. 

Olivier ve şüreka • 
sı Limitet vapur 

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN ,, vapuru 

21 şubatta Londra, Hull 

ve Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

" EGYPSIAN ,, vapuru ay 

sonunda Liverpool ve Svven

seadan beklenmektedir. 

Kitaplorını7.a Gnzel Bir 

Cilt, Hntıralarırn7.a Şık 

Bil' Albflm, Ve suir 

Cilt işleri Yaptır-

mak ıstcı·seniz : 

• l ENı KAVAFIJAU * 
Çarşısında 34 Numcırada 

· - Ali Rıza - -
M ücellithanesine uğrayınız. 

• Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

"FLAMIAN,, vapuru mart 

ortasında Liverpool ve Svven

seadan beklenmektedir. 
"THURSO ,, vapuru mart Not: Vurut tarihleri ve 

ortasında Londra, HulJ ve vapurların isimleri üzerine 

• Anversten gelip tahliyede degw işikliklerden mes'uliyet Aydın demiryolu umum 
bulunacak ve ayni zamanda kabul edilmez. müdürlüğünden: 

Muayyen ın ü d de ti eri z a r- • 111 ili il 111 ili il 1111 il 111 111 1 1111111111111 il ili lll lll lll 111111111111111111111111111111 111 111 il 111 111• - . -
·b~;.;! .. ~~ •• ~ıı·.::~·:il~~ zmır yün ıuensucat 
ettenberi depolarımızda =1ı . • k A • "' k • = 
urrnakta olan muhtelıf cins- l ı~ ..... 1 onım Şll" etı __ 

N. V. 

". ~""'. h. vaıı 
·oer Zee 

& Co. 
ÖEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

"ULM,, vapuru 19:şubatta 
bekleniyor, 21 şubata kadar 
Aovers, Rotterdam, Ham-

burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 23 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

" THESSALIA ,, vapuru 
5 martta bekleniyor, 7 marta 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük aJacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

'' HANSBURG ,, ''apuru 
25 şubatta bekleniyor, Ham· 
burg ve Anversten yük çıka

rıp Anvers, Hamburg ve Rot

terdam için yük alacaktır. 

jOHNSTON LİNE L TD 

"KENMORE,, vapuru 25 eki eşyanın 4-3-1935 tari- _ 
ine rnüsadif pazartesi günü _ Bu uıüeAsPse, iki ynz bin lirn sermaye ile _ şubatta bekleniyor, Liver-

_______ 2;;;;..;6;,_;;Şubat 935 

FratelJi Sperco Vapuı: Aceula8.I 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" GANYMEDES ,, vapuru limanımızda olup 28 ıabatta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburi' için yük 
alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 10 martta gelip yükünü boıalt-
tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yUk 
alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 23 marttan 28 marta kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" HEDRUN ,, vapuru 2 martta Roterdam, Hamburg, 

Copeohagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lakan
dınavya fimanfarı için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NA VIGATION CO. OF GRECCE 
lzmir Nevyork ar .. sında ayda bir muntazaın sefer 

"TAMESIS ,, vrpuru 12 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARıTıM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL VA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
Malta, Cenovn, Marsilya, ve Cezaire hareket edeceSctir. 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, Barsclon ve Ce2aire hareket edecektir. 

Hamiş: İl5ndaki hareket tnrihlerindeki .değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında F ratelli Spcrco acentalığsna müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 aat 10 da şirketin Alsancak = tcşckknl clmiı;; ve Di Oryeııtal Karpet ~1anU·= pul ve Anversten yük çıka-

mbarlarında açık olarak fakçörcrs Linıitcd (Şurk halı) şirkt>lİnc ait § rıp Burğas, Varna ve Kös- su·· ıner Baıı iz 
rhrma suretile satılacağı - - tence, Galatz ve Braila için 111___ ı---· 
ln olunur. İzmirde llalkapmardaki kumaş fabrikasını satırı § ük alacaktır. ----------111 almıştır. I<""ahrika bütan teşkilat ve lesi at "c mils- § !HE EXPORT STEAMSHİP 

D O K 'f O H = tahdinıini ile eski i gibi l kanunu ani l 9;~5 ta- = CORPORATION 

Ali Agah ribiııdcıı itibaren yeni şirket tarafm<lan işletil- =: "EXMINSTER,, vapuru 20 
Çocuk Hastalıkları mektediı·. Her nevi ynn iplikleri, kumn"' batta- ~ 

Mütehassısı ııiy<· ' 'c çorap imal edilecektir. l\laınulatm cm n- ;; 
il.inci /Jeylcr Sok"ıs' N. 68 - -

şubatta bekleniyor, Ncvyork 
için yük alacaktır. 

1'elrfmı 34f2 linc fllikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § ----•• = Da rıuımulfit Peştemalcılar başında eski Orozdihak § Martta bekleniyor, Ncvyork 
Satıh k M o tör = ittisnlindcki sergide le~lıir ctlilmcktt· \ ' C sah~ fob- ~ için yük alacal<tır. 

" EXARCH ,, vnpuru 2 

12 beygir kuvvetinde (Di- = rika içimle yapılnıuktadır. § Geliş tarihleri ve vapur· 
~l) ma!kalı az kullanılmış ~ Posta kutusu: 127 § ların isimleri üzerine mcs'u· 
ır motor satılıktır. Taliple- - Telgraf adresi: fzmir - Alsancak ~ lizet kabul edilmeı. 
·n "d b Bı"rı"nci Kordon, telefon 1 are an em ize mü raca- = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
tları ilin olunur. •lllllllllllllllllllllllllllllll• lllllfllllllllllllllllllllllllflllllflllllllllllllllllllllllllUil~Niııliolill . ..ı200•7•-•2•00•8--• 

Ôksilrenlt·r! l\lut· 

T 1 '' 1 ~ K ı"YE \.....J ~ laka (Okauıcntol) 

r_ 1 R ti tiT öksnrnk şekerle- ~ 
· · l'lh d. ca rım tecrtı c e ı· ,....... 

niz.. ~ 

BANKASI ~ 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bD~Q 

Ve Porjen Şuhapın 

en nsınn hir mns

hil ~ekeri oldu~u

nu ıınutmnymı7::_ -s 
Kuvvetli mOsbil ~ 

isti) cnl<·r Sıhhat 

silrglln haplarını 

urasrnlar . 

.Maruf cczau~lcr

dcn arayırıız. 

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

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BİRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Fabrikaları nıaıııulatı 

Yerli ıııallaı·ırı en iyisi, en sağla
n1ı, en u<·uzu en giizeli 

Hereke kuıııaşları 

J-. t~sane kuıııaşları 

Be)1lcoz kunduraları 

Bakırköy bezleri 
Sun1er Bank yerJi nıalJar pazarı 

lzmir şubesinde bulursunuz 

-· 1stanbul ve '1 rakya 
Şeker Fabrikaları 1,ilrk Anonim Şirketi 

Sernıayesi3,000,000rfürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

_, 
yagı 

Norveç halık yağlarının 
eıı haJisidiı· 

iki defa süziihnüştür 
Y eğ&ne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Jlam:a Rıist••m beyitı foıogrnflume$i, /:mirde P.n 

foıograf çekmekle şühret bulan bir san'tıı octıAıdır. 
müşkıilpesent olanlar ıl<llıi, burada çektirdikleri foıokrtıJ• 
fordan memnun !.·almışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, foıogrn1 malreme3i satan mtı-
gtnası da muhterem maşıerileri11i11 inee zevklerine giJre 
her re.şit mallflrı, fotoğraf makinelerini bulundunnakıa. 
dır, Bir zıyaret lıcr şeyi ispata kfıfidir. 

(İzmir - Başturak caddesi, Refik 
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Girit adası, iki dakika sallandı 

Girit adasında şiddetli yer sarsıntı
ları oldu. ölenlerde vardır 

Bir çok evler 
muştur. 

yıkılmış, Kandiya 
Beş yaralı vardır. 

civat·ında iki ülü 
Hasar nıübimdir 

lıulun-

Kıındiya 25 (A.A) - (Girit adası ) bu sahalı fasıla- iki ölü \ ' C beş ağır yaralı vardır. Hmmr willıiwdiı·. 

larla iki dakika snrcn şiddetli yer sarsıuttları hisse- Atinu 25 (A.A) - Girit adasındaki zelzelede D.ç ki~i 

clilmiş ve ınrsmtıları yel' altı gfirültülcri ve karıııılık ölmllş, iki kişi yaralanmıftu·. llaı;arlar mO.himdir. 

takib etmiştir. Birçok ev yıkılmış 'eya az çok talıri· Zelzdc, Siklat adalarmdn. i\lorada, Kahire ve Mısırda 
hata uğramıştır. Kandiyada ölen yoktur, fakat civarda hi~scdilnıi~tir. 

8ay Laval 
Yugoslav sefiri ile 

göriiştü 

Paris 25 ( A.A ) - Bay La· 
val Yugoslavyanın Paris sefiri 
bay Sapa)aikoviçle Fransız 
ve Avusturya bakanları ara· 
sında son zamanlarda yapıl
mış olan temaslar hakkında 
görüşmüıtUr. 

Belçika 
Zabitleri komisyona 

girmiyorlar 
Brfikscl 25 (A.A) - Bel

çika zabitleri ltalya ile Ha
beşistan arasındaki münazaalı 
mıntaka hududunu tahdid 
edecek muhtelit komisyonun 
mesaisine iştirak etmiyecek
lerdir. Belçika hükumeti bu 
kararı Italyanın. ltalyan-Ha
beı ihtilafının halline bitaraf 
unıurların müdahalesine 
kartı yükseltmit olduğu iti
razlar üzerine almıştır. 

Hindistan 
Prenslerinin gizli 

toplantısı 

Bombay 25 (A.A) - Hin
distan prensleri arasında ak 
dolunan gizli bir konferan· 
sta, Hindistana ait kanun 

projesinin buıünkü şekli ile 
kabul edileceğine dair top
lulukla karar verildiği ve bu 
kanunda tadilat istenildiği 
rivayet edilmektedir. 

Siyasal ziyaretler 
Baştarafı 1 inci salı ifede 

müş ve ATusturya bakanla
rının ziyareti ıörüşülmemiş
tir . 

Londra 25 (A.A) - Avus· 
turya bakanları Ritz otelinde 
İngiltere bankası müdürü 
bay Montaıü Normanın zi
yaretlerini kabul etmiılerdir. 

Bakaulaı· 
Hey'eti toplandı 

Ankara 25 (A.A)- icra Ve· 

killer hey' eti buırün başba
kan General ismet İnönünün 
reisliği altında toplanarak 
muhtelif itler üzerinde gö
rütmelerde bulunmuı ve bu 
işlere Ait kararlar vermiştir. 

Vanvettum 
lstifa etti 

Lahay 25 (A.A) - Afyon 
meselesi ile meşgul olan bey
nelmilel işler komisyonu mü
faviri bay VanYcttum istifa 
etmittir. Yerine bay Delırorj 
tayin cdilmiıtir. 

.......... -----
Italya • Habeşistan ,.foprak 

Kayması yüzünden 
5 kişi öldü AdisAhaha'da he

hasladı 
' 

yecan 
-----------..... ---·~---------

('"fayınis), dere beylerin imparatora 
muhalefet etınelt~rindcıı korkuyoı· 

lslanbul 26 ( Hususi ) - ihtimalinden bahsetmekte 
Adis • Ababadaki halk, he· 

yecao içinde bulunuyor. Tay

mis gazetesi, muhtelif Ha
beı kabilelerinin, Habet im· 
para torunu dinlememeleri 

ve ltalyanların, en çok bu 

maksad için lazımgelen bü

tün tahşidat ve tedarikitı 
ikmale çalışdıklarını haber 
vermektedir. 

Berfin 25 (A.A)- Moselle 
vadiıinde Nömagende top· 
rak kayması yüzünden 5 kişi 
ölmüş 3 kişi ağ&r surette 
yaralanmıştır. 

Sovyet 
Tayyareleri dilnya re

koru tesis ettiler 
Moskova, 2• ( A.A ) -

Sovyet tayyarecileri bir tay
yarenin sevkettiğ"i beplanörle 
yaptıkları bir uçuıta yeni 

-----.-et-••• ··~----~-- bir tlünya rekoru tesiı etmiş-
V o J k işer A d le d' 

1, b. h Y lll Er ıkr.. h . l 
.eo a ter gazete· s ı mu arıp eı· 

sinin cevabı Demiı·yolunun sa- ~ledeniyet vazifesi gör· 
Berlin 25 (A.A) - Volki

şer Beobahter gazeteıi, Av
rupadaki gerginliğin azami 
kesafet gösterdiği mıntakanın 
evvelce Almanyanın garbın4 
da iken şimdi Almanyanın 
şarkına intikal ettiğine dair 

bir lngiliz gazetesi tarafın· 

dan yapılan neşriyattan bahs 
ederk diyorki: 

.. Bu mütaleanın aksi de 
varittir. Çünkü şimdi en az 
emniyet misak1arına ihtiyacı 

olan yer Avrupanın ıarkıdır 
Burada birçok emniyet mi· 
sakları vardır. Hiçbir ulus 
komşularının tecavüzünden 
endişe etmemektedir. Yegi· 
ne karışıklık ocağı Litvan· 
yanın baıına buyruk hare· 
keti yüzünden Memel arazisi 
olmuştur. Burada Memelin 
idaresinin şekli hakkında aht
nameye imza eden devletle
rin kararile vaziyet derhal 
değiıtirilebilir .,, 

Miinih'te 
~enlikler yapıldı 

Münib 25 ( A.A ) - Bay 
Hitlerin 15 sene evvel bü
yük bir top]antıda progra· 
mının 25 tezini izah ettiii 
günün yıldönümü dün mera· 
simle tes'it edilmiştir. Mera· 
simde ulusal sosyalist önder 
muavini bay Hes ile himaye 
müfrezeleri başkanı bay 
Himler, Bavyera başkanı 
hay Zibert ve diğer bazı 
zevat hazır bulunmuılardır. 
Bavyera bakan]arından bay 
V agner bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demiştir ki: 

"15 sene evvel iJan edilen 
?.5 umdede o zamandanberi 
hiç bir değişiklik olmamış 
ve bir kelimesi bile çıkarı1-
mamıştır. Bu tezler iıtikbalde 
de ayni olacaktır.,, 

tın alınması işi 
Ankara 25 (A.A) - Ay· 

dıo demiryo1unun satın alın· 
ması için bir müddettenberi 
şehrimizde yapılmakta ve 
muvaffakiyetle ilerlemekte 

olan müzakere1crin neticeye 
yaklaşması üzerine bu hu

susta malumat almak mak· 

sadile kendisine müracaat 

ettiğimiz Aydın demiryolu 

mümessili Bay Eden muha

birimize şunları söylemiştir: 

"- Aydın hattının müba
yaası için bir mUddettenberi 
muvaffakiyetle cereyan eden 

ve kat'i safhaya dahil o]an 
müzakerelerin mali şartları

na ait teferruat hakkında 

hisse sahiplerinin ıon kara· 
rını almak üzere Londraya 
gidiyorum. Müzakeratın in
tacı için yakında avdet ede
ceğim. ,, 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgrafları 

Ankara - Şeker fabrikala
rının bir elden ve anonim 

bir şirket halinde idaresi 11· 
yıhası Bakanlar hey'etine 
sevkedilmek üzeredir. 

Istanbul - Almanya ile ti
cari müzakere içia Bay Nu
manın riyasetinde bir hey'et 
Berline gidecektir. 

Ankara - Bazı verıriler· 
de tashihat. yapılacağı söy
leniyor. 

lstanbul - Sellnik'te Kral
cılarla, Cümhuriyetçiler ara
sında kanlı müsademeler ol
muş 8 kişi yaralanmıştır. 

Istanbul - ltalya yeniden 
yedi kur'ayı silah altına al
mıthr. Bun1arda Afrikaya 
sevkedilccektir. 

meğe giden faşistlere 

selam yolladı 
Roma 25 (A.A) - Stefa

ni Ajansı bildiriyor: 
Eski muharipler kurumu· 

nun ulusal komitesi dün ay· 
hk mutat toplantısında me· 
deniyet vazifesi iÖrmek 
üzere doğu Afrikasına ha· 
reket eden kıtaata muhab· 
betli bir selam göndermiş 
ve siyah gömleklileri met· 
hederek b{\tün eski muha· 
riplerin kendilerini seferber 
bir halde tuttuklarını bildir· 
miştir. 

Sar' da ki 
lngiliz askerleri çe· 

kili yor 
Sarbruk, 25 ( A . A ) -

Sar'deki beynelmilel kuvvet
lere mensup İngiliz kıtaları 
Sar'ı terketmeğe başlamış
lardır. Daha şimdiden bu 
kıtaların yarısı Fransa - Sar 
hududunu geçmiştir. ·------
Son dakika : 

Italyan 
• J\dalarında vazı-

yet vahimdir 
Istanbul, 26 ( Huıusi ) -

Atinadan haber verildiiine 
göre; Italyanların 12 ada 
Rumlarına karşı aldıkları ay· 
kırı vaziyet, devam ediyor. 
Eve1ki gün, ( Aıraton) ada
sında tevkif olunan 5 kiti, 
Rados adasına nakledilerek 
hapsolunmuılardır . 

12 ada Rum kiliseleri ta-
mamen kapatılmıthr. 
yet vahim rörUnllyor. 

Vaıi-

Kurultay ~•çalıyor 

~ ylavlarımız 
gün hareket etti 

-------------.·-.-----~---
Cümhuriyet Halk Fırkası i . 
heyeti başkanı'da Ankaraya 

Cilmhurlyet Halk Fırkası iz . 

m(r VUAyet idare heyeti baş · 

kam Y oı~at eaylavı Bay Avni 

Doğan bu 88bahkl Afyon tre· 

nile ve ref lkaslle birlikte An· 
kara 'yu hareket ettf. 

B11y A vı.i Doğan, Büyük 

Uloe Ku rn !tayının açı lı~ında 

hazır bulunacak v~ fırkaya aid 

ielut takl h t·e lntec f'ttfJ.:t,.n 
sonra şdıdu.ılze dönecektir. 

• • • 
Büyük Ulus Kurultayı 

martta toplanacağı için şehri· 

mfzde bulunan saylavlarımız bu 
sabahki af yon tren ile An karaya 
gittiler. 

Bugün Ankaru'ya gitmekte 

Bornova 
Ziraat mektebinde 

konferanslar 
Huroava ziraat mektebindeki 

haf talık konferanslara devam 

r.dillyor. Evvelk.I gllnkü koofe· 

raosı, zlraat mektebi mtıdOrQ Bay 

Hilı:i Onay vermiştir. Fidan 

yf'tiştlrmt, f ldan dikme ve 

meyva ağaçlarının, bahçelerinin 
bakıma mevzau üzerinde veri· 

len kooferana, bf rçok kimseler 

ve kalabalık köylüler tarafından 

büyük bir alika ile dinlenmiştir. 

Gelectk haftaki konferans 

mevzuu, (Zeytin bakamı) dır 

ve zeytlnclllk. mfttabaıısııu Bay 

Ferruh Barlas tarafından ven· 
lecektlr. 

olan sayla vlarımız, 

lavı Bayan Heoal Nt 
Balıkesir saylavı H•1 
Balıkesir saylavı 

" ı\luhfddfo, Çanak kıl• 

Bay doktor Muiitaf• 

Kastauıonf aaylavı do 

TÜ Şeoozau, Deolıll 
Bay Haydar Rüodl 

Manisa saylava 811 

Türkoğlu, Kütahya s•1 
Lütfi Kırdar, Milel• 

ı;aylnı Mllıl:ılı Bay 

Y r.nl saylnları rnıı 
,aam1 

retler yaparak. veda el 

KendUerloe hayırla 1 
dileriz. 

Kıışpal 
Çocuklara aşı Y' 

Şehrimizde gTfp 

f iflemfştir. Sıhhat '' 
Muavenet B11kaohğıD 

miz sıhhat müdürJ 

bir bildirimde me.kte 

yaşından 12 yaşına k 

çocuklara mecburi ol 
palazı aşaea tatbik. edil 
dirilmiştir. 

Bundan başk.11 iki fi 

arasındaki çocokJır1 il 
laıı aşaeı tatbik e 

Fakat bu aşı mecbuıi 
istlyenler yaptmlacaklaı 
mıldllrlüğQ; önftmüıde 

teıl günü!ldcn hlbareO 

!erde dlf teri aşısı tıl 

tertibat almıştır. 

Meİon Kaza 
Ke)ldı. ı~k· . Bir kamyon, yo* 

em 11 u11n ver· b 
. . . ki d ğ d asına çar 

gısını sa a ı ın an 
Urla ile Klzılbahçe 

mahkemeye verildi bir otomobH kazası 
Pariı - Eski Amerika Kızılbabçe'den, Url•' 

Maliye bakanı (Melon), Ma- varilleri yüklü olar•k 

liye bakanlığı zamanında eden şoför Bay Htıeoll 
reılndekt 20 numer•h 

kendi. emlakı'nin veraı'sı'nı' 
• yirminci kilometredeJI 

sakladığından mahkemeye 

verilmişti. Bu mahkeme Va

şingtonda başlamıştır. Sak· 
lanan verginin miktarı 32 
milyon dolardır. 

( Melon ), Amerikanm en 
büyük zenginlerinden biri· 
dir. 

~-~---------------Komünist 
Çetelerinin TOrkistana 

girmesinden kor-
k uluyor 

Şangay 25 (A.A) - Se
tehuen ayaletinin ıimal kıs
mını istila etmiş olan komü
niıt çeteleri ricata başlamıı
tır. Bu çetelerin Çin Türkis
tanına girmelerinden korkul·ı 
maktadır. 

yola çıkan bir yiik 

çarpacaktı. Şoför; bll 
_olmak için fren yap 

yılzden kamyon yoluO 

dakt bendtğe yuvarl• 

Kamyonun ahşap k 

lam olduğundan y•~ 
bir kazaya eebtblyel 

yolcuların g•yreti il' 
hendekten çıkarıl•r•k 
devam etmiştir. 

Söke hukuk haki 
Sökenin çeltikcİ 

ıinden hıdır oj'O 
Mehmet oğlu Zülfilı 
senedenberi ayni o>•·--·-· 
Ahmet kızı karı•• 
terk ve ikametgib• 
bulunmuş olduğund-' 
zarfında evine döO 
suretile ihtar oluouf· 

inhisarlar toton fabrikası 

dürlnğünden: 
Al1ancakta kain inhisarlar tüttin fabrika1ı meOI 

işçilerine ucuz, temiz, bol yemek temin etDJelı 
lokanta açılacaktır. · ~ 

Lokantacılık yapmıt veyahut lokanta itletebile'' 
haiz sermayedarlardan arzu edenler hazırlanmıt 0 

nameyi ıörmek üzere her gün öyleden sonra sa•t 
16 ya kadar ve ihale gilnü olan 4 Mart 935 
gilnll de saat 15 te fabrikaya müracaat edebilirlet• 


