
e · ULUSAL • eyrut'dan gelen haherlere 
re, şiddetli yağınurlardao 

Baka ) civarında 21 köyü 
lar ha mış 28 ev yı kılınış 
kişi hoğulmuşdur. I 

Birinci 'Teşrinde ispanya 'da 
çıkan isyanı idare eden sosya
list saylavlardan (Zales) idanıa 
ve 20() nıilyoo peçeta para 
cezasına mahkOm olmuşdur. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
Telefon-: -2-77-6-------------P-az_a_r .=rı-:..Ş_u-ba_t.;;..1_9_3_5 __________ _ 

Fiatı (100) Para 

Büyük önderimiz; Hoş Geldin! 
r: t t SOOU:c-ı fa 

lzmir sonsuz bir sevinç içinde Avusturalya mah- Iugiliz siyaseti 

·amal Atatürk bugün şeh
rimizi şereflendiriyorlar 

sulü h~ sene Nilden Sovyet hu-
noksandır 

Sidney 16 (A.A) -Avus· 
tralya mahsulü 135 milyon 
buşel tahmin ediliyor. 1934 
te 175 milyon idi. 

duduna uzanan yol 
~~--------.------~~-yok önderimiz; garp vilayetlerinde bir tetkik seyaha

apmak üzere dün akşam Jstanbul'dan yola çıktılar· ramuk 
:Fiatlarıoda istikrar 

lngilteı·e'nin orta şarkta kurınak is
tediği yeni idaı·e ve Hayfa .. 

teınini için 
Nevyork 16 (A.A) - Pa· 

muk istihsalcileri sendikası 
reisi bay Conson, gelecek 
hafta Avrupada bir seyaha
ta çıkmak niyetindedir.Mak
sadı pamuk istihsal eden 
uluslar arasında fiatlarda is
tikrar temini için bir istişa
re yapmaktır. 

Hem idam 

mak istedikleri yeni idarenin 
bir üssül harekesidir. Bu 
yeni ve kocaman lngiliz ida
resinin cevheri de FiJistindir. 

Fakat lngiliz'lerin kurduk
ları siyasi planların hudutları 
Filistin 'den çok uzaklara 
kadar varmaktadır. 

Hayfa'da örülen iplerin 
Sovyet hudutlarına ve Hin
distan'ın içerilerine kadar 
uzatılması tasavvur ediliyor. 
Askeri noktayı nazardan 

Hem para cezası dahi Hayfa mükemmel bir 
limandır. 

Madrid 16 (A.A)- Aus- Limana hakim olan beş 
turyada geçen birinci teşrin-

Hica~ Kralı lb11i& uud yüz metre yükseklikteki dağ, 
de çıkan isyan reisi Sosyalit ı· 

H f d 1 ımanı tecavüz edielmiyecek saylavlardan bay Ramon Gon ay a an yazı ıyor : 
D · il ·ı H f bir hale koyuyor. zales idama ve 200 milyon enız yo arı e ay aya ge· 

h lenler, orada muazzam bir Hayfa'nın bu tabiilSevkül-
peçeta para cezasına ma • . 

• l'man kurul u• olduw unu ceyış vaziyetine bir de Hay-kum edilmiştir. asrı 1 m Y g 

ı görürler. fa'nın, lngilizlerin petrol Ji. 
Belçika. A nıanya Bu liman, lngiliılerin ıarki manı olması katılıyor. Ma-

Berlin ı~ (A.A) - Belçi- Akdeniıdeki hakimiyetleri lum olduğu üzere lrakın 
ka ile Almanya ara11nda bakımından Filistin manda· petrol kanalları Hayfada 

Kamul Ataıiirk"iin /zmi"ri teşriflerinden bir hatıra iki defa vergi alınmak itine sına ne kadar biiyük bir e- hitam bulmaktadır. 
Bllyllk Önderimiz Ata- Ankara 15 (A.A) - Rei- karaya !dönmek üzere bu dair müzakerelere, Çarşam- hemmiyet verdiklerini iıbat Onun için lngilizlerin Ak· 

'in lzmiri şereflendire- sicümbur Atatürk garp vi- akşam lstanbuldan hareket ba günü Hrükselde baılan- eden bir delildir. denizdeki donanmaları lazım 
leri haberi, dilndenberi liyetlerinde dolaıarak An- etmiıtir. mııtır. Takriben bir senedenberi olan ihrak maddelerini ko· 
imize aonıuz bir sevinç ------------.......... münakalita açılan bu liman layhkla ve müstakillen bu-

miıtir. Herkes, Türkün Go·· beis H 1 ı . . lnsıiliz'lerin orta şarkta kur- - Devamı 4üncii ısahifea• -ayır ı MO.essese erımız ..... ·--------büylik evladını biran evvel 
rmek heveıile çırpınıyor. H • ı A. ı • h k Almanya ne diyor 

".::t&;~~!:'tı.:.il•y;:~~i~ Bir nutuk söyledi 1 ~ ıa_ mer on- Şimdi De Almanyanın 
~~:t~·!:m!:~~~,~~:ıı::.: gresı dun toplandı So··zu·· Dı.nlenecek Mı·ş 
dikleri ıehrimize bugün 
ef vereceklerdir. 
Atattirktin teşrifini bekli
n halk, heyecan ve sevinç 

dedir. izmir, baıtan başa 
yraklarla donanmıştır. 
Büyük önder'in lstanbul
n hareket buyurdukları 
kkında ( Anadolu ajansı) 

verdij'i telgrafı aşa· 
a yazıyoruz : 

Alman yanın 
934 8enesind~ki 

ihracatı 
erlin 16 ( A.A) - Alman 
'hbarat bürosundan : 
ikinci kinun 1934 te Al
nyanın ihracatı 299.400.000 

ark ve ithalita 404.390.000 
rkı bulmuıtur. Birincika-
nda ihracat 353. 700.000 
ithalat 399.200.000 mark 

inayetler 
Azalmış 

Berlin 16 (A.A) - Alman 
'bbarat bürosundan: 
1932 Seneaindenberi cina
tlerin 11yııı a11lm19br. 

Ba) Gölu>fs 
Bertin 16 (A.A) - Alman 

iıtihbarat bürosundan: 

Spor sarayında vermiı ol
duğu bir söylevde propagan
da nazırı bay Göbels demiş
tirki: 

"- Devletin esası mazi
den daha ziyade istikbalde
dir. Bunun için genç nesli 

hakiki bir ulusal gençlik 
haline getirmek ve istikbal
de umumi ve siyasi hayatta 
göreceği vazifelere alıştırmak 
üzere işler vermek Jizımdır. 

Bizim baıladığımız iıi an
cak böyle bir gençlik biti
rebilir.,, 

Saylavlığa seçileııliki üyeden 
eski lıey'et müttefikan ibka 

başka 

edildi 
Bilaliabmer vilayet kongresi, 

dün öğleden sonra saat 17 de 

Halkevlndf' toplandı . 

Hilallabmer başkam doktor 

Bay c .. ,·det Fuad, kongre bao· 

kaolığıoa Cilmborlyet Balk fır· 

kası viliyet idare heyeti baş · 

kanı Yozgad eaylavı Bay A~ni 

Doğan'ın geçirilmesini genel 
heyete teklif etti ve bu teklif 

mOttef lkan onaylandı lee de 

Bay Avni Doğan, heyetin ken· 
dleloe karşı gösterdiği teveccOh· 

den dolayı te~ekkOr ederek ye· 
rint, doktor Bay BaHn Yueufa 
bıraktı@ını ve bonon onaylanma· 

eını aöyllyerek rica etti. Bay Avni 

Doğanın teklifi Qzetlne kongre 
baok.nlığına doktor Bay Hasan 

Halkevi binası 

Yuenf geçti ve kongreyi açtı. 
- Devamı 4 üncü ısahifide-., 

Peygamber Davud, Süleymanın 
Anası Beyti Sebayı Nasıl Sevdi? 

M. Ayhanın bu birkaç gftnlOk, tarihi ve çok 

l gftzel tefrikaeı iç sabifemizdedir, okurlarımıza 
:;vsiye ederiz. 

~------Fon Nöraht, ltalya Ve Belçika 
Sefirlerine Tehliğatta Bulundu 
Berlin, 16 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
Alman cevabı hakkında 

mütalea yürüten gazeteler, 
bunun Alman hükumetinin 
müzakere arzularına yeni bir 
delil teşkil ettiğini yazmak
tadırlar. 

Volkişer beobahter, müza
kereler için her şeyden 

evvel liıım olan şartın Al
manya'nın tam bir hukuk 
müsavatına sahip olması ol
duğunu yazıyor. 

Gazet dö la Krua Alman 
cevabında, Almanyanın ha· 
ya ti menfaatlerinin müdaf a
aıı için sakin bir metanete, 
Avrupa vaziyetine uygun 
mOsbet bir uysallık fikri ili· 
ve edilmiş olduğunu kaydet
mektedir. 

Germania sıazetesi tunları 
yazıyor : 

" Almanya birçok kereler 
ıilibları bırakma ve emniyet 
mes'elelerinin halli için çok 
vaıih teklifler yapmııtır. Her 

Almanya Huriciye l\a:aırı 
Fon Nörahı 

defasında F ransanın muba • 
Jefeti ile karşılaıtı. Şimdi 
müsbet teklifler yapmak sı
rası baıkasınındır." 

Berlin 16 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

Hariciye nazırı Fon Nöraht 
ltalya ile Belçika sefirlerini 
kabul etmiı ve kendilerine 
Almanyanın Londra teklifle-

\ 
rine verdiği cevap hakkında 
tebliiatta bulunmuıtur, 
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Peygamber 

Davud un Sevdası 
Gemiler batmaktan 
ku,~tarılıyor mu ? 

......................................... , Paris - Bir Fransız gemi 
inşaat mllbendisi hükumete 
müracaat ederek, gemilerin 
batmaması için bir alet keşf
ettiğini söylemiş ve bunun 
tecrübesini yapmak istediğini 
bildirmiştir. 

Dışar'da 
1,ürkiye hakkında 
Türk kadınının ilk defa 

olarak Saylav seçiminde re
yini kullanması ve Saylav 
seçilmesi dolayısile ecnebi 
matbuatı bu mevzua temas 
eden yazılar yazmaktadırlar. 
Bunlardan bir kaçını aşağı-

Kahraman Davut, Bir Bağ Bo-
zumunda· ilk Aşkı Tadıyor! 

Peygamber Davut, İsrail 
oğullarının tarihinde, büyük 
bir kahraman, bir cengaver, 
bir şair ve çok güzel bir er
kek olarak gözükür. 

1 

Davut, uzun boylu, dinç, 
kuvvetli bir erkekti. İsrail 
oj'ullarının meşhur kahramanı 

Talutla yıllarca arkadaşlık 
etmişti. Talut yaşça, ondan 
büyüktü. Fakat Yahudi ka
bilelerinin bu milli cengaveri 
takdir etmişti ki, Davut, müt
hiş bir zekaya, irade kuvve
tine sahiptir, bilgili, becerikli, 
idare kabiliyeti yerinde, bü
yük davalara bayrak açmağa 
kadir bir yiğittir . 

Davudun çok güzel sesi 
vardı. Sığındıkları arazide, 
mütemadiyen gerek kendi 
aralarında, gerekse diğer ka
bilelerle çarpışıyorlardı. Da
vut, bu muharebelerin en 
parlak bir yıldızıydı. Bazan 
mezamirini okumağa başla
yınca Davudun parlak, gür 
ve yanık sesi, bütün silah 
arkadaşlarını coşdurdu. Da
vut, kumral bir erkekti. Bı
yıkları düzgündü, sakalı gü
zel ve heybetli yüzünde her
kesten daha sevimli duru
yordu. 
Talütun yanında iken kanı

nın en coşkun devrelerinde 
idi. Amiri ve kumandanı Ta
lutun dilber kızı Mihali sev
mişti. Mihal de, cengaverle
rin bu en şöhretli simasına 
ayni gönül bağlılığını gös
termişti .. 

Bir bağ bozumu vakti idi. 
Adet veçhile, büyük bir ei
lence hazırlanmıştı. Her bağ
da, gençler şarkı söyJiyecek, 
oynıyacak, sevişeceklerdi. Ve 
böyle günlerde bol bol şa· 
rap içiJirdi. Hatta, biribirini 
sevenler, ayni günde murada 
ererlerdi. 

Davut'ta bu bağ bozumun
da herşeyi açığa vurmuştu. 
Koyu eli gözleri, artık sal
kımları kalmıyan asma kü
tüklerinin arasındaki Mihale 
dikilmişti. Bu gözlerde aşk 
ve ihtiras tutuşuyordu.. Sı
cak iklimlerin kanları kay
nattığı bir zamanda idiler .. 
Mihal de, taze bir fidan gibi 
idi ve onun da bakışlarlılda 
güzel Davut için ayni hisler 
titriyordu .. 

Talut işi adamıştı. Onları 
evlendirmekten başka çare 

Yv.:an : M. Ayhan 
yoktu. Bu, Davudun ilk iz
divacıydı .. 

Fakat, zaman Ye hadise
ler, onun mütemadiyen kay
nıyan kanını durultamadı. 
Davudun emelleri de uslan
mıyan gönlü kadar büyüktü. 
O istiyordu ki ; Suriyenin 
cenubunda parça parça bö
lünmüş olan beni İsrail ev
latları, tek bir kıhnç, tek bir 
bayrak, tek bir hükümdar 
buyruğu altında toplansın .. 

Bu kılınç ve bayrak, olsa 
olsa, kendisinin taşıyacağı 
şeyler olabilirdi. 

- O Hükümdar da ben 
olmalıyım ! 

Diyordu. Ve Filistin arazisi 
çeşitli ihtiraslar, nifaklar, fe-

satlar, gizli anJaımalar içinde 
çırpınırken, bunun maksadı da 
duyuldu .. 

Talut, bundan şiddetle si
nirlenmişti . 
- Damadım ve silah arka

daşım, güvendiğim bir genç 
bunu yapsın ha!. 

Diye bağırıyordu. Fakat 
Davut, kaçmıştı. Çünkü Ta
lütun yapacağı şeyi biliyordu 
Kafasını, bir kıhnç darbeai 

ile uçuracaktı .. 
Talutun cengaverleri, biJi

hare Peygamber olan Davu
du her tarafta arıyorlardı. 
Halbuki Davut izini kaybet-

EYelki giln küçUk bir mo
törde bu ketfin tecrübesi 
yapılmıştır. Genç mühendis 
motörün içine girmiş ve bir 
kamaraya kap~nmış, motör 
dışarda bulunanlar tarafın
dan batırılmıştır. Aradan on 
dakika geçtikten sonra mo
törün tekrar suyun üzerine 
çıktığı görülmüştür. Bu on 
dakika zarfında mühendiste 
motörle birJikte suyun altında 
kalmıştır. 

Mühendisin söylediğine göre; 
yeni keş f ettiği ıeklin bn
ytık tonajdaki remilcre de 
tatbik edildiği takdirde iyi 

neticeler elde edilebilecektir. 

Fransız mühendisi, keşfini 
hiç kimseye söylememekte
dir. ---·----
Soyadı alanlar 
Karşıyaka' da oturan Sö

ke 'li zatle Bay Şevket ve 
oğlu Bay Süreyya, biraderi 
Bay Kenan ve mahdumları 
Bay Ahmet, Bay Raşit ve 

Bay Halet (Gibey) soyadını 
almışlardu. ---·---

Almanya'da 
TOUln sartiyah ço

ğalıyor 

ya yazıyoruz: 
Bund, Morg, Balatt, Ber-

ne: 
Türkiyeden glen haberlere 

göre, orada ilk defa olarak 
kadınlar parlamento intiha
bına iştirak etmişlerdir. 

Cümhur reisinin liderliği 

altında bulunan " Halk Fır
kası,, kadınlardan ellisini 
kendi namzedi olarak itan 
etmiştir. 

Bu namzetler müteaddit 
intihap nutukları söyleyerek 
balkı uıemleketin kurtarıcı

sı ıçın rey vermeğe davet 
etmişlerdir. İntihap sandık
ları başına giderken birçok 

kadınlar peçelerini çıkarmıı
lar ve modren tarzda geyin-
mişlerdir. İntihap üç gün 

sürmüştür. Bu suretle ilk 

müntehipler arasında ikinci 

müntabiplerde seçilmiştir. Bu 

ikinci müntehipler önüoıüz

deki ayda Millet Meclisinin 
üyelerini seçmişlerdir.,, 

•• L, Intrensigent,, Paris: 
UYeni bir millet kadınla

rına intihap hakkı verdi. 
Cinsi litif e intihap hakkı 

Alman istatistik bürosu-
mişti. Bu firar hadisesi, ay- nun verdiği malümata göre; 
ni zamanda TaJutun, Bahri- 33-34 mali yılı içinde Al
sefid sahillerine ve Filistin manyanın tütün sarfiyatı 
üzerine yaptığı bir akında 114,900 ton tutmuştur. Bu 
vukubulmuştu . suretle adam başına yılda 

- veren Fransa değil, Türki
kiyedir. Filhakika son inti
habatta Türk kadınları 
intihap haklarını kullanmış 
ve bunlardan bazıları saylav 
seçilmişlerdir. Türk teşkilatı 
esasiye kanunu kadınların 

reisicümhur olmalarına cevaz 
verdiğinden ihtimal Türk 
kadınları da yllreklerinin de
rinliğinde Reisicümhur olmak 
ümitlerini beslemektedirler. Davut, gündüz saklanarak 1, 75 kilogram tütün düşmek-

gece yürüyerek nihayet do- tedir. Geçen yıl ise 108,500 
ğup btiyüdüğü Beytüllihme ton tntün sarfedilmiş, bunda 
gelmişti. da adam başına 1,67 kilo-

Memleketin halkı, onu par- gram tütün düımüştür. 
lak bir surette karşılamışlar 1933-34 mali yılı içinde 
idi. Çünkü Davut, kendi ara- puro sarfiyatı 6,530,800,000 
larında yetişmiş ve şöhret tane, sigara 33,632,500,000 
bulmuş bir kahramandı. tane, ağız tütünü 172,200,000 

İşte bu tarihten sonra ar- parça, sigara zıvanası 1 mil-

Diğer milletlerin kadınlara 
intibah hakkı vermeğe ya
naşmadığı bir zamanda Türk 
milleti kadınlarına bu hakkı 
veriyor. İstanbul ve Aokara
daki esir kız kardeşlerinin 
taliine acıyan hangi Fransız 
kadını bunu ümit edebilirdi?,. 

kıyım tütün 13,758,467 kilo, 
pipo tütünü 19,172,~31 kilo, 
enfiye 1,307,879 kilodan 
ibarettir. 

tık Davut, kendi fikirlerini yar 756,100,000 tane, ince 
yürütrneğe başlamıştı. Fakat kıyılmış tütün 71,504 kilo, 
muvaffak olmak için de a-arp vergi imtiyazına tabi ınce 
tarafına düşen Ye deniz ke- _ _::...__~---------h----------
narına yapılan Filistinlilerle Türkiye Ziraat ankası lzmir 
anlışmağa mecburdu. d 

şubesin en; 

itizar 
Yazımız çok olduğundan 

-( ittihat ve Terakki )- tef
rikamızı koyamadık. Özür 
dileriz. 

' Mevkii Sokağı 
Turan Menemen c. 
Tepecik Akşam s. 

,, Pirina çıkmazı 

" " " 
Bornova lstanbullu 

Cinsi No. Muhammen K. 
arsa 167-88 1200 

dükkinoda 44-44-1 2000 
tarla 8 barakalı bili 2500 
tarla 1 barakalı bili 2100 
hane 4-5 hisse 1-1 5000 
hane 14-96 hisse 25-29-23 1500 

Fırıncılara yeni müjde 
Darağaç Demirhane 
Buca Ôzdemir 

" " 

arsa 38-1 1100 
mağaza 44-34 2000 

1 bili 3500 ,, Kema paşa c. arsa 

350 Lira 
flamur ma· 

ki nesi 
Gayet imtizaç

lı ve katiyen 
sessiz çalışan e
lektrikli beher 
kiloya yalnız 
yarım santim 
yani yüz kilo içın 
kırk para elek-

trik yakan - makinelerimi menfaatınız namına· tercih -ediniz 
paranız memleket dahilinde kalmasını istemek için bu ma
kinelerden birer tane edininiz. 

i.zmir Kestane pazarı HGınQ makine evi 

Bornova Asım bey hane 14-16 1200 
Turan Menemen c. arsa 226 1100 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil 
bonosu veya peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile 5-2-935 
tarihinden itibaren satılığa çıkarılmıştır. Satış bedeli iki 
bin Jiıa v~ daha ziyade olan emvalin ihaJei kat'iyeleri 
istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet ve bele
diye vergi vesair masraf:ar müşteriye aittir. Talipler talip 
oldukları mala ait teklif mektuplarını bir zarfa koyup zarfı 
mübürliyecekler ve üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu 
zarfı teminata ait makbuz ile birlikte ikinci bir zarfa koyup 
mühürliyeceklcr ve üstüne talip oldukları malın adresini 
yazacaklar ve zarfları ihale günü muayyen saate kadar 
meclis riyasetine numaralı bir makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. ihale 27-2-935 çarşamba günüdür. Taliplerin 
ihale günü saat 14,30 za kadar Ziraat bankasına müra· 
caatları. 351 
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- Aman 
bey, insan ona 
dayanamaz . 
Ağzı kazıklı 

kapıya benziyor, insanın yü
reğini kapatır. 

Halbuki ben bu tipik ka
dından çok zevk aldım .. O 
şuurunun altında otomatik
man ve kendi kendine ko
nuşan bir insandı. 

- Demek ki bize yeni 
komşu gelmiş .. 

- Hı! ... 
- Kimler imiş, duydun 

mu? 
- Duymadım! 
Karşıya bakıyorum : 
Bizim aıağıdaki sınırın Ö· 

tesinde, boş bahçe kulesinde 
ışıklar yanıyor. Bazı karaltı
lar var. Bir garip sıkıntı du
yuyorum. içine gömüldüj'üm 
bu inziva, bu sükun bozu
lacak diye korkuyorum. 

- Keıke orasını da kira
lasaydım, 

Diye diltünüyorum ve biraz 
sonra hodılmlığımdan uta
nıyorum. Ben burada akşam
ları muntazaman içiyorum. 
Bazan köylüler geliyorlar, 
etrafımda bir halka kuruyor
lar. İlk zamanlar benden çe
kiniyorlardı. Hattl beni sev
miyorlardı. Beni bu toprağın 
üstilnde kendi bahçelerinde 
kök salmış bir ayrık otu gibi 
görüyorlardı. Sonraları vazi
yet deiitti .. 

Ertesi gün, güneş henüz 
doğmadan uyandım. Burada 
sabah çok parlak oluyor. 
Hele bulutsuz bir bahar gü
nünde ilk serin rüzgarları 
içmek, durğun, mas-mavi, 

uzak ve raıasız deniz; seyr

etmek insanın damarlarından 
süzülen bir zevk veriyor .. 

Bizim yeni komşular da 
erken kalkmıılar ve kulenin 
etrafında dolaııyorlar .. Dür
bünü ahp baktım ve kemik
lerime kadar titredim: 

- O!.. O!.. 
Camları silip tekrar bak

tım. 

Yanlış görmedim, Eminin 
ta kendisi!. 

Sanki ben bedbaht olma
ğa mahkümum ve bu mah· 
kümiyet, uğursuz, kap-kara 

bir gölke gibi, peıim sıra 
benimle beraber yürüyor .. 
Demek ki, buralara kadar 
boşuna kaçmışım. Ovalara, 
dağlara değil ya, ıtu gidiıle, 
göklere çıksam gene beni 
bulacaklar. 
Kocası ile heman heman 

hiç konuşmıyorlar. Hatti 
Emine dağlara ve benim bu
lunduğum yere bakarken, o, 
otuz, kırk metre ileride eğil
miş, birıey arıyor veya bir 
ıeye bakıyor .. 

i AZAN: Orhan Rahoıi 

sandalya g6türüyor 
ne de oraya gitti. 
Ellerini başının altı 
Jedi, hiç hareket 
duruyordu .. 
Şimdi onun ne , .. 

ğünü anhyabilmek İ~op 
•ermezdim?. Bir ar• fa 
Jeri benim tarasanı• na 
Arada çok mesafe N 
eminimki, beni seÇ 

Çekildim, odaoıd~ 
bir saattan fazla ıı ec 
nirli dolaştım: • 

- Ne yapacaktılll• 
caktı?. • 

Karar veremedinı· 
Samiyelerin bahçesio" ~ 
çerek dağ yolunu 
Ayşe abla, tarasad• 
altımı getirmiş. Be 

görünce; put gibi d 

ve arkamdan ba 

işaret ettim, iıte 

anlattım.. Güneş b 
madı. 

Dereye girdim. 
bir mahluk gibi yll 
Sulara batıp çıkıyor, 

taşlara, aj'aç daUardf 
pıyor. 

Mütemadiyen ho 
yorum: 

- Oldu mu ya ?. 
relinir mi ya? .. 

Ve içimde ona k• 
bir iğbirar doğuyor. 

* • • 
O kadar kuytu bit 

yim ki, kimse g 
beni... yaklaşıyorlar .. 

Bir az daha reriY' 
dim.. Buradan yolu 

gözdleyorum.. Ko 

ilerliyorlar ... Emine 

büro, kocası reridel·· 

Yokuşta Emine 

yüzü penbe pebe .. 

gri bir kostüm var. 

rına, alçak ökçeli b' 

pin geçirmif.. gökıii 

.. 

.a.ıgg 

Batında saçları uÇ 

Ara-sıra duruyor, de 
rin nefes alıyor, ci 
şiıiriyor .. 

Dolaşarak, üstnoıd• 
bir kayaya çıkdılar. 
yukarıdan aşaj'ıya ve 

me taş kırıntıları d 
Ne konuşacaklarıol . 

ile bekliyorum. Ta 
haksız cilvesi ile eıil 
biyim. Deminki kinidl 

yavaş daiıldı. G 
ıslak, onların sevit 
duysam memnun o • 
O takdirde Eminell 
duğum ribi, bedbabt 
dığını anlıyacağım. l 
ferahlıyacak .. lfıe 
Ev•eli kocası baıl•dl N~ 
- Canım, böyle_ ... t~•• 

erken de olur mu 
. . . . . . . 

- Devam 

Onların arazisinde genç 
bir çınar var. Bir kadın, 
oraya doğru portatif bir 

·---------------------------
Maliye Vekaletinde 

Darp edilmekte olan gümüş paralardan ( Dört 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen ted• 

edilmiJ oJacağından eski gümüş paraların 1 Şu 

tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübad 

tası olarak kullanılamıyacağı, hillfına hareket ede 
kında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kao 
kizinci maddesi mucibince ilin olunur. 244• 

6 8 tl 14 17 20 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şOreka Ulusal 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Si Limitet vapur 
" ORESTES ,. vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvers, 

otterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. acen tası 
•• GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
nvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg için yük The Ellerman Lines Ltd. 
caktır. .. TRENTINO ,. vapuru 29 

SVENSKA ORİENT LINIEN ikinci kanunda Londra, Hull 
.. FROST ,, vapuru 18 tubatta Rotterdam, Hamburg, ve Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan- Londra ve Hull için yük 

navya limanları için yük alacaktır. alacaktır. 

" HEDRUN ., vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, " ALGERIAN " vapuru 6 
şubatta Liverpool ve Svven-

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve İskan- sea'dan gelip tahliyede bu-
navya limanları için yük alacaktır. lunacaktır. 

ATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE .. MARONIAN ,,r vapuru 
şubat sonunda Londra, Hull 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer ve Anversten gelip tahliyede 
.. TAMESIS " vrpuru 12 Martta doğru Nevyorka hareket bulunacak ve ayni zamanda 
ecektir. Londra ve Hull için yük 

SERViCE MARıTıM ROUMAIN alacaktır. 
The General Steam Navi-

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer gation Co. Ltd. 
" ~ELES" vapuru IS Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, .. ADJUTANT " vapuru 
arsılya, Baraelon ve Cezaire hareket edecektir. 5 şubatta beklenmekte:olup 
" ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Londra için yük alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
alta, Cenova, Marsilya, ve Cezaire hareket edecektir. " ANGORA ,, vapuru 30 
Yolcu ve yük kabul eder. ikinci kanunda Hamburg, 

Hamiı: lıindaki hareket tarihlerindeki dej'ifiklilderden Bremen ve Anversten gelip 
cente mes'uliyet kabul etmez. tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
Fazla tafsillt için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye vapurlann isimleri üzerine 
keti binası arkasında Fratelli Sperco acentahtına mtlracaat değişikliklerden mes'uliyet 
·ımesi rica olunur. Telefon: 2004 _ 2005 kabul edilmez. 

"""'"""--------------------------------------- .. N. V. 

v. F. h. van 

Der Zee 
& Co. 

UTSCHE LEVANTE LINIE 
.. ULM" vapuru 18 fubatta 
kleniyor, 20 şubata kadar 

nvera, Rotterdam, Ham-
urg ve Bremea için yOk 
acaktır. 

"Aquila" vapuru 22 tubatta 
kleniyor, Hamburğ ve An-

ersten yllk çıkaracaktır. 

RMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

.. HANSBURG " vapuru 
S ıubatta bekleniyor, An-

ers ve Hamburg yük çıka-

~ Rotterdam ve Hamburg 
ın yllk alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 

.. KENMORE" vapuru 25 
ubatta bekleniyor L' , ıver-

ul ve Anversten yük çıka-
p Burğaa, V arna ve Kös-

ence, Galaç ve Braila için 

ilk alacaktır. 
HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPQRATION 

"EXMINSTER" vapuru 20 
ubatta bekleniyor, Nevyork 
çin ylikliyecektir. 

Satılık Piyano 1 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün aabahdan aktama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Kitaplarınıza Gftzel Bir 

Cilt, Hatıralarımza Şık 
Bir Albftm, Ve sair 

Cilt f~leri Yaptır

mak isterseniz : 

* YENı KAV AFT .. AR * 
Çarşısımla 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

~ 

yagı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Yeğiine deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafbane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Birlik 
Cündelik ııiyaaal gazete 

Sahibi: Tlaycfor Rüşdii Öl.tt>m 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nı'1zlıet 

Telefon: 2776 
Adres : lımir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şarzları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylak 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir . 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullan~lmış 
bir motör satılıktır. Talıple-
rin idarehanemize müraca
atlan ilin olunur. 

~PİRİN 
2 ve 20 komprımelık ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
• 
üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Tl:J Q K iYE 

llRAAT 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
12Al-tAT--b O~Q 

" EXARCH " vapuru 2 1 
Martta bekleniyor, Nevyork 
için yükliyecektir. 

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

Hamza Riüıem beyin fotoğrafhanesi, /:.mirde "'' ıyı 
foıograf çekmekle ş6hreı bulnn bir san'at ocagulır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokrnj
lnrdan memnun kalmışlardır. 

Hanı:a Rıütenı beyin, foıoğr<lj nwlt·ı>rru•si satan ma· 
-DOKTOR 

Ali Agah 
•ı·-Sümer Bank--

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

•• 

gma.n da muhterem müııerilerinin inee 
her çeşit malları, foıograf makinelerini 
dır, Bir :ıyaret her ıeyi ispata ktifidir. 

(izmir • Başturak caddesi, Refik 

RJEN 

Çocuk Hastalıkları 
Mütebuaısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 61J 
Telı>f on 3452 -

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri ı·ahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları yokselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Porjen Şahap ) mfl hil pa~tillerini tavsiye ederler. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Snmer Bank yerli n1allar flazaı-ı 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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ltalya hiiktimeti, doğu Afdka"sına asker gfindcriyor 

Bay Mııssolini ve Italyaprensi, sevkedi-
lecek gönüllü alaylarını t_efti~ e~tiler 

Gönderilecek olan askerin hakiki mikdarı henüz tesbit edilmemiştir. 
Başbakan Bay Mussolini'nin huna rlair vereceği karar llekleniyor 
1 tanlml 17 ( Hususi ) - Doju Afrikasınu ltalyaoın 

göndereceği asker mikdarı lı(•nüz teshil edilmemiştir. 
Söylendiğine göre Milis kıtaatmdan haşka muntazam 

asker de gönderilecektir. Bu husus i~in başbakan Mu

lis taburundan ikisi bugün öğleden ~oura Roııuula ll. 

M ussolini tarafından ve nçnncilıii d<· 'apolidc prens 

Pi~mont tarafmdan tefti~ edilmiştir. 

soJini"nin kararı bekleniyor. 

Roma 16 (A.A) - Doğu Afrikasrna gönderileceği 

rcımen bildirilen 4ç milis taburu pek yakında hare· 

Homa 16 (A.A) - Doğu Afrikasmn gidecek nç mi- ket edecektir. 

----------~~-· +-+ •• 
1 

Görünmiyen adam me-
Yeni bir keşif Korkunç .Feyezanlar 

s~lesi halledildi mi?. 
Sandık içine konan heykel, yavaş 

21 köyü su hastı 
evler yıkıldı 

yavaş gözden kayboldu 
Kasabalara hücum eden k11rtları 

Budapeşte 16 (A.A)-Ma· fak olduktan sonra mucid jandarmalar 
car ajansı bildiriyor: heykeli yavaş yavaş yeniden lstanbul 17 ( Hususi ) -

Her zaman mucid ve muh· gözle görülür hale getirmiş· Beruttan bildiriliyor: 
terilerin zihin ve hayallerini tir. Mucid birçok yıllar zar· Kırksekiı saat durmadan 
işgal etmiş olan görünmiyen f ında uzun çalışmalar neti- durmadan yağan yağmurlar 
adam meselesi ancak 25 cesinde yaptığı icadın esa- ballı yerlerde bir feliket ha· 
yaşında Etyen Birbil ismin· sıoı daha söylememektedir. lioi almııtır. Baka civarında 
de genç bir Macar mucidi • -• ·--------

tarafından halledilmiş gibi Bı·r Bayan, tek başına 
görünmektedir. 

Budapeşti Hırlap gazetesi d 
1 uzun bir makale neşrederek J\vrupayı o aşıyor 

mucidin bu gazete erkanın· ---------Lehli Bayan Varşova'dan Ital-
ya'ya kadar yaya geldi 

Roma, 16 (A.A) - Avrupa etrafında tek başına yaya 
olarak seyahate çıkan Lehli Bayan Olzevska Varşova'dan 
kalkarak Avusturya ve Çekoılovakya'yı yaya olarak geç· 
tikten sonra gene yaya olarak Floransa-Cenova-Milino ve 
Torino yolile Fransa'ya gidecektir. Bayan Ovzevska böyle 
bir seyahate teşebbüs eden ilk kadındar. 

~~~~----~·~···~ ... --~~--
Zirai kredi ko- Romen 

dan birisi önünde icat ettiği 
makine ile yaptağı tecrübeyi 
bütün tafsilatile anlatmakta· 
dır. Makineye karşı olan 
tarafı açık bir sandık içine 
konulan mermerden bir hey
kel esrarengiz şualarının 

tesirile yavaş yavaş görün· 
mez olmuıtur. Bu bir kaç 
saniyeden sonra tecrübede 
hazır bulunanlar sandık için
deki heykeli gözden kay
betmişler ve sandığın arka 
cidarını görmüşlerdir. operatifi 

Mucid, Budapeşti Hirlap .. .. • 

Maliye nazırınııı 
beyanatı 

gazetesi muharrirlerinden ve KoyJuye yardım edıyor 
Bükreş 16 (A.A) - Ma· 

liye nazın milli bankanm 
statosunun tadiline dair olan 
proje münasebetile beyanat
ta bulunarak, bu bankaya 
matlubundaki hazine bono· 

diğer hazır bulunanlardan Muğla 16 (A.A) - VHa· 
heykele elle dokunmalarmı yetimiz zirai kredi koopera
rica etmiş ve bu suretle hey- tifJeri ortaklarının kredi ih· 
kelin görünmemesine rağmen tiyaçlarını gidermeğe başia
filhakika yine eski yerinde mıştır. Geçen yılın işleri 
durdugw u müşah~de olunmuş· tetkik edilmiş ve bilançolar 

larma istinaden yeniden ban· 
tur. Bu zatlar gözle görül- yapılmağa başlanmıştır. Ko-

fl · ı · d knot ihraç etmesi için me· miye heykeli elleriyle tuta· operati erin tütün ış erın e 
bilmişlerdir. Şuaa maruz bu· gözle görülür bir şekilde 
lunan eller bu esnada gö· ilerleme vardır. Mart ayında 
rülmemekte idi. 

Tecrübe tamamen muvaf· 

AydJn 
Vilavet umumi meclisi _, 

çalışmalara başladı 
Aydın 16 (A.A) - Vila· 

yet umumi meclisi bu gün 
merasile açılarak çalışmalara 
başlamıştır. 

Halkevinde 
Faideli konfe.,.anslar 
Aydın 16 (A.A) - Halk 

evinin sıraya koyduğu kon· 
feranslardan ikincisi dün 
akşam bayan Cavide Cemil 
tarafından verilmiştir. Mev· 
zuu ulusal Türk edebiyatı 
idi. Cavide Cemil eski ve 
yeni çaj'lardaki Türk ede· 

umumi hey'et toplantıya çai
rılacak ve 934 yılı hesabla· 
n tasdik ve yeni yal için de 
direktif alınacaktır. 

Mektepler 
Dno açıldı 

Grip hastalığının salgın 
halinde bulunmasından do· 
layı bir hafta müddetle ka
patılan bütün okullar dün 
açılmış ve talebe mektebe 
devama başlamıştır. 

Grip salgınanın şiddetini 
kaybetmiş olduğu, mektep 
müdürlüklerinden sıhhat mü
dürlüğüne gönderilen devam 
cedvellerinden anlatılmakta
dır. 

biyatını yüksek bir anlayış· 

la tahlil etmiıtir. 

zuniyet verilmesinin mevzuu

babs olmadığanı söylemiştir. 

-~----------~~~ (;rip Salgını 
Adanada baş ·gösterdi 

İstanbul, 17 ( Hususi ) -
Adanadan bildiriliyor: 

Grip salgını buradada baş 

göstermiş ve son günlerde 

şiddetini arhrmıştır. Şehri· 

mizdeki bütün okullar 23 
Şubat Cumartesi gününe ka-... 
dar kapatılmıştır. Sıhhat ko· 
misyonu bu ıü'n bir toplanh 
yaparak, kahve, sinema gibi 
u~umi yerlerin de kapatıl
masını konuşacaktır. 

ViJiyet Makamı neşreyle· 
diği bir beyannamede, Gri· 
be yakalananların derhal ııh· 
hat müdürlüğünü haberdar 
eylemelerini bildirmiıtir. 

itlaf ettiler 
21 köyü sular basmıı, 28 ev 
yılulmış ve 3 kişi sular ara· 
sında boğulmuıdur. 

İstanbul 17 ( Hususi ) -
Şamdan bildiriJiyor: 

Havranda müthiş yağ· 
murlar devam etmekte ve 
mezruah büyük zararlara 
uğratmaktadar. 

Yamurla birlikte devam 
eden fırtına telefon ve telg
raf muhaberatanı kesmiş ve 
Şam ile Havran arasındaki 
muhabere durmuştur. 

Dağlardan inen kurt sürli· 
leri kasabalara hücum etmiş· 
ler ve bunlar jandarmalar 
tarafından itlaf edilmişlerdir. 
Sellerin dört kiıiyi sürükli· 
yerek boğduğu anlaşılmış ve 
bunlaran cesedi henüz · bu
lunamamıştır. 

Haleb'de de yağmur fasıla 
ile yağmakda devam ediyor. 
Bu yaimurun Amukda yap· 
dıiı zararlar ıünden güne 
büyümektedir. Aldığımız ha
berlere göre, göle civar ara
zide bulunan onüç köy hlll 
sular altındadır. 

1 
Sabah Gazetelerinin 1 

Telgrafları 
Ankara - Kayseri men

sucat fabrikasanın inşaatı 
bitmiştir. Bir Martta, Nazil
li' deki üçüncü mensucat fab
rikasının temeli atılacaktır. 

§Ankara - fzmir-Ankara 
arasındaki telefon tesisahna 
yakında tekrar başlanacak
tır. Haziranda göri.işme baş· 
hyacaktır. 

~ Ankara - Aydın hattı· 
nın satın ahnması işi bit
miştir. Hat, fabrikalar ve 
bütün tesisatı ile; 4 senede 
ödenmek üzere yüzde 7,5 
faizle 2 milyon liraya alın· 
mışhr. 

§ fstanbul - Yunan maa· 
rif nazıra istifa etmiştir. 

§ lstanbul - Grip salgını 
devam ettiğinden, şehrimiz 
viJiyet sıhhiye komisyonu 
mekteplerin tekrar kapatıl
masını lüzumlu görmüştür. 
İki yaşından 12 yaşına kadar 
olan çocuklara da difteri 
aıııı yapalacaktar. 

Jngiliz Siyaseti 
- /Ja,,t rıruji lıiı i tlt'İ salıif Pdı• -

radan tedar ik edebilirler. 
Petrol kanallarının Şimal 

kolu, Musuldan başlıyarak 

Tara bulsşam' da bitmektedir. 
Fakat petrol l..analları o su -

retle inşa edilmiştir ki, Mu
sul' dan Hayfaya kadar giden 
kanal hiç bir yerde İngiliz· 
lerin manda mıntakalarını aş· 
mamaktadır. Bu suretle Hay
fa hiçbir kimsenin el süremi· 
yeceği bir ihrak maddesi de· 
posu oluyor. 
Hayfanın bütün İngiliz siyasi 

pllnları için bir üssülbareke 
haline getirilmesi bundan 
ileri gelmiştir. 
Bağdada kadar bir iki ıene 

zarfında inşası ikmal edile
cek olan yeni şosa'nın baş

langıcı Hayfadır. Demek ki 
Hayfa yakında Fransız ida
resindeki Beruta rekabet 
edecektir. Çünkü Berut ve 
Şam tarikile Bağdada giden 
şosanın da kıymeti kalmıya
caktır. 

Filistin - Mısır demiryo
lu Hayfayı Mısıra ve Kahi
reye bağladığından bu su· 
retle Nilden Fırat nehrine 
kadar tasavvur edilen lngi· 
liz yolu tamamiyJe vücude 
gelmiş olacaktır. 

Hayfa'dan Bağdad'a kadar 
inıa edilen petrol kanallarına 
muvazi olacaktır. Bu sayede 
fngiliz'Jerin hayat damarı 
dedikleri petrol damarının 
kontrolu kolaylaşmış ola· 
caktır. 

Her halde bu ıosanın in· 
şası biter bitmez lngiltere 
erkanı harbiyesi Mısarda ve 
lrakdaki askerlerini Fırad 
ile Nil arasındaki her hangi 
bir noktaya kolayhkla sev· 
ketmeğe muvaffak olacaktır. 

İbnissuud'un cenupta tesis 
ettiği devlet nazarı dikkate 
alınacak olursa, bu imkanın 
kıymeti o zaman temamile 
anlaşılır. 

Fakat lngiliz politikasının 
hareket ettiği faaliyet sahası 
yalnız bunlara münhasır de
ğildir. 

Çünkü Hayfa-Baidat yolu 
Bağdad'a yetmiyecektir. Çün
kü İngiliz'Jer, hattın Bağ· 
dat'tan Basra 'ya kadar uza
tılmasını elzem addetmekle 
kalmıyorlar Bağdat'tan Tah· 
ran'a kadar da bir iltihak 
hattı lazım olduğunu beş 
senedenberi ileri sürüp du
ruyorlar. 

Halbuki yakında Tahran, 
inşa edilmekte olan demir· 
yolu sayesinde Hazer deni· 
zine bağlanmış olacaklar. 

Bu suretle Nilden Sovyet 
hududuna kadar giden bir 
demir yolu vücuda gelecek
tir. Sonra Tahrandan başlı· 
yan kervan yolları Ta As· 
yanın içeri taraflarana kadar 
gitmektedir. 

işte bu sayede Hayfa Ak· 
denizde bir lran limanı ve 
içeri Asya ticaret akınlara· 
nın mansabı olacaktır. 

Hayfadan Bağdad tari· 

kile Tahrana ve oradan 
Hazer denizine giden yol 

İngiltere devleti ile Sov
yetler arasında doğrudan 
doiruya bir temas vasıtası 
teşkil edecektir. 

İngiliz mandası kaldılrılmıt 
olmakla beraber lrakı bu 
işde lngiliz daire nufusu i· 
çinde olarak kabul etmek 
lizımıelir. 

ÇOn~ lngiltere Irakla 

llavırh 

Başturaji 1 inci sahi 
U mlcn iki kıiılbil ... ....,. 

yapılarak doktor b•1 -.--ı 
ve bay Kemal Salih 
lere sı :çtldlkten sonra 
mer fzmlr merkezlofO 
nelik icraat raporu b•1 
tarafından okundu. R• 
kında genel b,.yete 161 

Doktor bıy Bahtf yar: -~ 
- Jcraat rap<ırunu 

le kabul etmekten hl 
Uyecek söziimüz } oktdf• 

Dedi. Başkanlık, baf 
yarın teklif ini reye k 
möttef ikan onaylandı. 

Bundan 11oor11 kat'f 
raporu da okundu ve o 

Bu rapora göre, ~ 
diepaoeere mllracaat ede• 
hasta için 11157 lira 31 
earletmiş, 3 ayakeıza ı 
tırmış ve bunun işin S 
vermiş, 318 çocuğa b• 
almak üzere 862 lir• 
ruş vermiş, 881 yok 
18!19 lira 12 kuruş 
ve açtı~ı aşevlerinde do 
ya 560 lira 6 kuru~luk 
yldJrmfştfr. 

icraat ve kat'i hesap 
ları onaylandıktan eonrl 
ile heyetten tıkmaeı 1 
beş aza için kur'a çeki 
başlandı. Comhuriyet 8 
kası başkanı Bay Aval 
saylulığa seçilen dokt 
ŞükrO. Osman ile Hay 
Kırdarın heyetten iıtifı 

lerlnl ve bu iki OyenfO 
rfoc gene heyetin mOD 
receğl f ki üyenin aeçl 
eonra eski idare heyetiO 
eını teklif etti ve nfZI 
nln buna miieait olduğoO• 
etti, bunun Qzerlne, eı 

ecçllea doktor Bay Şü 

mao ile doktor Bay LOt 
dardan boş kalan azalık 
yapılan ıeçimde Bayan 
Avni Doğan ve doktor 
Sada ekaerlyetl kazandı 

Tasnif netlceal blldirll 
sonra Bay A vnt Doğan'•' 
lif 1 veçhlle idare be 

lbkaeı ittifaklı onaylaod•· 
Bundan sonra umur0f 

rrede İzmir'i temıU ede 
zatın seçimine geçildi .,, 
reyi ile İzmir aayla vlı 
Bay Hamdi Aksoy, Bay 
Dursun, Bay Rahmi ve 

Bay Lütf 1 Kırdar ve 
reyle idare heyeti üyele 
avukat Bay Baha seçtıdlı.-.ı,,aa.ı 

Bunu miiteaklp, Al 
Başbakan General lsaıol 

·nQne, BOyftk UJue 
General Kizım Özalp 
Sıhhat J~lerl Bakanı IJlf 
f ike tazimat telgraflar• 
meel teklif edildi ve bO 
alkışlarla kabul olundO• 
gre sona erdi. ----Bay Stanley çe 

lecek mi? 
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yasasının ve bilhassa İf 
yardım işinde takip 
olduğu siyasanın uyaD 
olduğu memnuniyetıi 
den dolayı mesai naııtl 
Stanley'in istifa etııı• 
savvurunda olduğun• 
bir şayia dolaşmaktadıt• 

akdettiği mukaveleyi 1 
maksatlanna miiaait bit 
rette tefsir edecektir. 
Şu bale nazaran 

limanı cihanşumul Jiı:ll 
sırasına girecek ve t•' 
ln1riliz politikası nokt•i 
zarından oraya pek dJ 

bir mevki verdirecektif• 


