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! A tatürl{'ün Ulusa Beyannamesi.. ! 
:ı .... H+•~·--- ~ 
1 ısca ös er"len Birl!k, __ ~ ~üy ğ ı B""tün Göz enid~n. Yur '. 
;j du uz· kıni .. ti ·. f)z ılf~ 1nnız n Yiic ·r ~i ur da ın Gen ığ it. 
:c 
' 

Jstanhui, 8 (A.A) •• Reisicllmhur AtatOrk'On ulusa beyannamesi: 1935 seçiminin bittiği bu 8 tuhaı ukşamı Tilrkiye iç ve dı~ alanlarında 
S dd 1 bundan sonra da karşılaştthileceğimiz U\rlt\ mcs'elcler lhıihıde nas:ı hiı- azim ve evgili Yur aş arım, . . . . • , . 
Bana ve partime inanınız• ve gO\.·enınızı gene gösterdmız. Saylav namzedı km•\·et manzarası göstereceğini hir dahn acunu bildirmiş oldu. ôz dileğimiz 

olar k . dur,um arkmlaşlurı ynce seçiminize değerli huMunuz. Ulusca gôs- yurdun ynceliği, yurddaşııı genliğidiı-. 
• a sıze sun t; ı . 'd d k . . K "l At n k • terilen birlik, o.lkOye bağhhk boınn gôz erı yem en yur umuza çe mıştır. ama at r , 
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l(U·~-Ui8yBaşkanımızDünlz- lzmir'de Saylav Seçimi 
ınir'imizi Şereflendirdiler. Izmir, Atatürk'e v; Onun Büyük Fır-

Ceneraı Kazım özalp, 8(ls.:ahane istasyonunda ve iz- kasına@Bağlılığını, Güven ve inanını 
{ınir'e Gelirken Geçtikleri Heryerde Candan ve iı· K D h G•• l d• 

Coşkun Tezahüratla Karşılandılar. ır ez a a 08 er ı .. 

r 
1 
l 
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Snyınr konuX-umuz Ceneral tKuzım Ôzalp 
BOyük Ulus"" Kurul~ayı bao· komendanı, vali muavini Bay 

~•nı Balıkesir eaylavı General Sedad, belediye başkanı Bay 

k bıuı Ôıılp dün akşam ref I· - Sonu 3 ncfi yüzde -

General 
Kazım özalp'ın 
Beyanatı .. 

- --···---
"lzmirliler 
Arasında Bulun
nıaktan llnyduğum 
Sevinç Sonsuzdur.,, ----· .. ----K urnltay Ha~kaoı Gl'neral 
Kazım Üzıılp, dün ııkranı i&ta11· 
yonıla kendilerini ı;ay&ı ilr: kor~ı· 

lıyan ve selinılıyan bir yazıımmıza 
'u !<özleri süylemi~erdir: 

- İzmir'de üç gnu 
kalacağım. lzmir'i çok 

&eyerim. lzmir'liler ara· 
sında huluıımaktan duy
duğuııı et·vinç sonsuzdur. 

ANADOLU, lzaıir'in ve iz. 
mir"lilerin değerli Ye rayıo konuğu 
Kurultay Ba~kaoımız Ceneral Ka· 
zım Üzalp ile aayın rcfikalarına 
lıoegf'ldiniır. elemekte ı;önı-nt el uyar. 

• • • Sayın Kurultay Başkanı um: · 
keoililerine 1zmir tchri rı ıınırıa 
buket suoıın hcJediye başkanı Or. 
Bay Belı~·et Uz'a, C. 11. F. İtçilcr 

büTOi!ll ~eli Uay Oııman :;ieo'c-, 
Yapınlar, Kahnciler, Slit~ül .. r, 
Kaııaplar, ~of<irler, İzmir ealon 
ııaodalcılıın, Lokantacılar, A ydıo 
eiınendirerciler, Baklallar, Kun· 
dnracılar, TütOn iıçileri, Sanayi 
i~çileri, B.-rberler birliklerine le· 
~ekldirlerinio bildirilmeaioe ;aıe· 
temizi me.tnur etmitlerdir. 

" aılle b" l 
A k ır lkte Afyon trenlle ı A G ı M ı • • 
,C:er~'•'daq gelerek ,ehrimlzl Vi ayet ene ec ısı 

endtrdfler. 

ıu!1Y1n General, B111mahane Seçı·mı·. De Yapıldı .. 
c Yonundı çok parlak ve çok 
andan 

t tezıbtiratla karıılaomıı · 
ır. a 

0ının yağmurla olma· 
l>na ra& 

Cuma gOnkO seçimden hiı- görünO.~. 

Bılyi!k Türk olusu, cuma ı:sönül bağlılığını fsbat etti ve kilde idi. Şehrin büyQk bir 
günü, ikinci eeçmenlerfnio d~ · tom bir ittifakla r eyini fırka. kıemı, hükumet, fırka merkezi 

\'ali General Kiizım Lliril'le lzmir ı;aylavı Bayan Benal Nevzad 
re)lerini lullanırlarken .. 

IAletlle bOUin yurd içinde Ata· 
Ulrk'e ve yOkııek fırkamıza olan 

ve te~ekkülleri, Holkevi bıetan 

aşağı hayraklarl!l bezenmişti .. 
Ögleden Eıo orır, saat ondört 

ı r.ılllen, Baamahıne htas· 
•Yonun 

b L un içi ve dışı Kurultay 

Seçim Seı·hest Olarak Yapıldı 
Ve Çok Hararetli Oldu .. Bugfln Baroda 

Konferans Var .. 

mızın saylav namzedlerfne ver· 

dl... Anadolu Ajansı ile nrllen 
bildirim, bu -vAkıanın en özln 
ve en kıea belgesidir. 

•e-.ını 
1 •nızı lı:areılımıya, selAm. 

111111
Y• gelen fımlr'füerle dol· 

!!loıtu, 

Gırın içinde polis ve beledi· 
)'c bbıtaıu ınOfrezeleri yer al· 
!!lıttı. Bunlırm yanı batındı da 
~tloıboriyet Ballı: lı'ırlı:ası fıçl· 
1 
er: hlrlilı:lerl bulunuyor ve el· 
erinde, General Kbım Ôzalp'a 

;unacıkları buketleri tutuyor. 
~r:dı. Dıba ileride de Valf 

}( tocrıl Kbım Dirfk, Maide 

izıı:n DJrlk, mOıtıhkem mevki 

-~~~----ı---~-

Kazalarda Da Seçim Bitmiştir 

Dfto, •ilA yet genel meclisi 
azalara seçimi de yıpılmıotır. 

Merk~zdekl intihabat, evelkl 

gaokü saylav ıeçlmi gibi, Halk 
evi aalonlırında yapılmıı n 
yflksek fırkamız hu seçimi ta· 
mamlle aerbeet bıraktığı için, 

ıeçim eso11ında biiyOk bir fa· 

ıllyet ve hararet görtUm61Ulr. 

11dncf Hçmenler, •Hl on bir 

bnçukta toplanmıol•~ dır. Salon· 
da ve binanın o;ıabtelif kısım· 

larında gruplar göıilkftyordu. 

Propaganda baolarnıotı, ellerde 
muhtelif llıteler dolaııyor ve 

birçok kimseler na mıed götle. 
riliyordu. Tabiıtile bu namıed· 

ler, kamllen fukal ı arkadıt· 

111rdındı. 

Sonu S Onca t•hlfedı -

____ , __ _ 
Konya Saylnı ve lzmir 

müddelumumillğl eski baemuı 

vioi Bay Ali Rıza, bogOn aaıt 

16,5 te Baroda (Franaa'dı 

hukuki huauıiyenln iokfıafı) 

mevzoa Qzerlnıfe uzun bir 

lı:onferanıı -verecektir. Bo kon
ferans, Baro heyetince hazır. 

lanan konferans ıerlsinln bJ. 

rlocltlııl teıkil elmektıdir. ________________/ 

Cuma günQ vilAyetlmizde de 
saylav ieçlmine hazırlıktan mQ 
tevellld bir faaliyet vardı ... 
Kazalardan vUAyete, fırka vf. 

layet ldara heyetine ve gazete· 

mize gelen telgraf lardı bOtOo 
kaeabılarıu donatıldığı, muzlka, 

davul ve zurnalar çalıodıgı, 
halkın seçim yapılacak mahal· 
ler civarında toplanarak teza· 
hüratı baoladığı n şenlik yap· 
lığı bildlrlllyoıda. 

lımlr'dı dı nılyet ıynl ıe. 

ikinci eeçmenlcrden Bayan Leyli 

buçukta halkevi yavaş yavaş 

doluyordu. İJdncl seçmenler 

geliyorlardı. Salonda, af yah tah. 

tıı.lıudan birinin üzerinde c. n. 
F. namzedlerl okunuyordu. Di· 

- Souu 6 ıocı lahlf edo -



Müstakil lzmir Say lavı 

1
# T O ~ D O 

1 e v. a ~ o u y u m a ır o _ 
Bay Halil Menteşe'nin lz- Ktıçftk Duyumları 

Şehir Meclisi mir'lilere Beyannamesi. Ulus l{urult~yı Ac;ılınca .. Şehir meclisi bugün eııl 
16 da toplanacaktır. 

~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~-
lzmir'lUere! 

Vatansever lzmlr'lller ! 
Siyasi adamlar, iktidar mev· 

kflne çıkmaarnı bildikleri ka· 

dır zamanı ~elince de oradan 
ayrılıb fnzfvagAhına çekilmesini 
bilmelidirler. 

itte ben, Malta esaretinden 
kurtulduktan sonra bunu yap· 
tım, gene çif tllğfme çekildim, 
geoe toprakların Ozerlnde ça
lışmağa koyoldom. Seneler 
geçti, fıreat elverince siz gelib 
beni orada buldunuz. Geçen 
devrede meb'oa yapıb Btıyfik 

Millet Meclisine gönderdiniz. 
Ben orada wlllet için doydum 
ve mUlet için çalıştım. Faidell 
oldum mu?. Bozara vicdan ile 
bugtın bu sualin cevabını müs 
bet olarak vereblllyorom: 

Evet, faideli oldum. Ata· 
tOrk 2 şubat tarihli seçim 
beyannamesinde 11COmhurlyetçl 
ve milliyetçi olmakla berabet 
fırkah olmanın tabii kayıdları 
dışında serbest çalışacak samimi 

yurddışların ulus kiirsnsanden 
yapacakları tenkldler ve eöyll
yecekleri mfttalealarla milli 
çaılıımanın kuvvetleneceği kana· 
tinde bulunuyoruz. Bu yolda 
'eçlrdlğlmlz dört yıllık tecrılbe, 
fırka esaslarımızın ve fıtkı 
hükumeti çahşmalannıo olos 
~nflnde yapılan tenktdleri kar· 
şılıştırılmasına fırsat vermiş 

ve yarddaıların elyaeal olgun
luğunu artırmııtır. 11 buyuru· 
yorlar. 

Bftyftk Relefcamhurun bu 

k.n1atlnl takviye edebilen bir 
kaç müstakil meb'us içinde 
bulunmakla bahtiyar ve milf· 

tehlrlm. Fahrım ve bahtiyar· 
hğım tundaodır: B6yftk Mlllet 
meclisinin şeref ini ve manevi 
nflfuzunu her şeyin ftetünde 
tutmak, bence en bilyftk milli 
vazifelerden biridir. Zira, hepi· 

mlz faniyiz. Rejimin ve lnluli· 
hın mflebbed istihkamı orası · 

dır. Bayak Millet Meclisi isti· 

na d g ıt h olarak arkasında milleti 
buldukça devletin kudretini 
hırslan ve menfeatlerl uğruna 
f etlsmara yeltenecek macera· 
perestler dalma tepe!I ftatüne 
dikilecektir. Aksi takdirde 

amme otoritesi huııusi menfe· 
atler için fsıfıımar vasıtası ola· 

eak kararsızlık ve anarşi teh· 
ilkesi baogöeterecektlr. 

Bay Halil 
Millet Meclisinin manevi nü· 

fozo mtllet kdreüsOnden mil· 
letin ihtiyaçları ve derdlerl 
karşıhkh fakat samimi tenkld 
ve m6taleılarla açıldıkcı arta · 

caktır. Atatftrk gibi doyan ve 
düefinen büyılk bir şefe bil· 
h188ı bugünkü ıerılt içinde 
malik olan milletimiz bu ha· 
kımdıo, biç ıobhe yok ki, 
dilnyanın en bahtiyar milletle· 
rlnden birisidir. Bftyilk Önder 
ve llerleylıtn ve ytUueUılo kay· 
nığıdır. 

Bu defa da hakkımdaki hl· 
mıdınızı yeolledlnlz. Bu dev. 
rede de meb'ueı olmak ıeref ini 
bana bahıettlnlz. Duygulu ka· 
dlrelnashğınızdan dolayı c6m· 
lenlze şilkranlırımı arzederken 
milli menfeatlerl göz önQnden 
biran ırmıyarak ve eamlmi yol· 
dan a•li ayrılmıyırak f lklrle· 
riml lstikl&l ve reylerlml istiğna 
ile kullanacağımdan emin olma· 
nızı rica ederim.,, 

1935 Sovyet Rusya Bütçesi 

Sosyalizmin Muvaffakı-

At!ltürkl\fühim BirSöylevSöyliyecek, 
G. lsmetlnöoültimad Istiyecek .. 

Bayan ŞekO.re 
Kemalpııa'nın Kızılcı lr.öyO 

eski mualllmlerlnden bayıll 

Şekftre l11partının KeçlborlO 
kazasının A ydoğmuı k6y0 olr.O' 
tanlığına tayin edilmiştir. Ankara, 9 (Hususi) - BtlyOk Millet l\feclfaf açıldıktan bir haf la sonra Atıtdrk, yeni Ulus 

Kurultayı Oyelerl kır111ında bir e6ylev ıöyllyecektlr. Bu söylevin çok mühim esaeları ihtiva 

edeceği haber alınmıştır. 
Bay Mehmet 

Burnıva nahiyeefnln Kavakb 
dere köyG muhtarlığı ııeçlmlo• 
de eakl muhtar Bay Mehmed 
kazıomıetır. 

Ayol zamanda Batbıkanımız General lımet İnôn6 de hakumetln geçen devreye ıld me11lııl 
hakkında izahat vererek yeni programını anlatacak n ltimad lsılyecektlr. 

Başbakan, buır;Gnlerde 1ıtanbol'dın şehrimize dönecektir. 
Ankara, 9 (Bosoei) - Bıkanlar, bu ayın yirmi ikisinde 1935 bildceıılnl hazırlayacaklardır. .............. Havagazı işi 

Havagazı ılrketloin belediye· 

Uzak Şarkta Muharebe
ler Yeniden Başladı .. 

Evelki Günkü Çarpışmada Seksen 
Kişi Kadar Telef Oldu .. 

İstanbul, 9 (Bosoıf) - Uzak şarkta vaziyet gene ığırlatmıttır. 

Geçenlerde japonya ile Çin araeında, bir anlatmaya zemin olmak 
üzere müzakerelere baelanacağı haberleri vardı. Bu haberler 
doğru çıkmamıttır. BllAk.le muharebeler yeniden tazel~nmiştlr. 
Don, japon ve Çin kuvuetlerl ırasında patlak veren mil8ad~me 
netfceıılnde her iki taraf 80 kiti kadar telefat ..-ermlttlr. 

•• 
ltalya Londra Anlaşma

sını iyi Bulmayor .. 
Sebeb, Hava Mukavelesinin Tatbik 
Kabiliyetinden Mahrumiyet imiş .. 

İstanbul, 9 (Hueusi) - İtalya, Londra'dı akdedilen Fransa· 
İngiltere anlaemaeıoa letlrak mea'eleelnde bazı mahzurlar gör-

mekde ve buna yanatmımaluadır. Bo bll!ıuaa hava mukavelesine 
ald mQlihaıılardao doğmaktadır.. Çankil İtalya, böyle bir moka· 
vele akdedlfee bile, herhangi bir hAdlee kartmnda ne İtılya'oıo 
lnglltere'ye, ne de laglltere'nln İtalyı'yı havı müıahıretl temin 
edemlyeceğl kanaatindedir. ___ .. , .... , ___ _ 

Iktısad Vekaletine Moşavir 

Siyasi Müsteşarlıklar Mı 
ihdas Edilecek? .. 

Ankara, 9 (Buıuııi) - Alman madeni 11nayll sabık idareci· 
lerioden Fon Porten fktHat Vekaleti birinci mftenlrligine tayin 

edllmlttlr. 
Geçenlerde VekAletlerde elyaıi mfistetarlıklar ihdası hakkında 

bir haber çıkmıttı. Bo haber yeniden tazelenmiştir. 

- "\ ye devri tedkiklerl son eaf b•' 
ya gelmiştir. Birkaç meıı'el• 

Bir Tayyare 
Alacaklar .. 

Ankara, 9 (Hususi) - An· 
kara muallfmlerfof o vikl te· 
şebbüeleri üzerine Kültür Ba. 

kanlığı kadrosunda çalıtan bfi . 

tnn muallim ve memurlar na· 
mına bir tayyare eahn alıoa 

rak Türk hava kadroauna he · 
diye edilmeıi kararlaştırılmışhr. 

\.. "' 

genel merkezinden sorulmuıtot• 
Gelecek cevaba gôre devir meı'• 
leelol sonuna bağhyacaktır. 

Rüşvet Davası 
Bay saraç Rıza'dan milli edt' 

lıik dairesinde görülecek bir *' 
rüşvet almakla almakla ııuçl• 
milli emlAk dalreel mubıııebe' 
elsi bay Fevzi ile moamel,. 
memuru bay Tevf lk ve dosyf 
memutıı bay Büeameddln'lf 
asllyeceza mahkemesinde bugftf 
onda duroomılarına devam edi· 
lecektlr. 

Balkan Konseyi Reisliği 

Bu yıl bay Maksimos'ta4 
hay Titulesko'ya Geçti. 
İ8tanbul, 9 (Hususi) - Balkan konseyi reisliği, aradaki mu•· 

hede mucibince ber'!ene, dört Balkan devletinin Hariciye nazıt• 

lımoı sıra ile dftomektedlr. Yunan hariciye nazırı Bay Mak.t' 
moı senesini doldurmuttur. Yeni reisliğe Romanya hariciye n•' 

zm Bay Tltuleeko geçmlotlr. 
---... -· ... ·---

Bulgaristan'da Bir Vahşet 

Fili be' de bir Kardeşimi 
daha öldürülmüştür 

İstanbul 9 (Buııusi) - Bulgaristan'dın gelen haberlere göff 
bir Türk kardeşimiz öldiirOlmftştOr. Bu zavallı, Flllbe'de Ceaı,J 
namıodıdır. Hadlıe, evine giderken vukubulmuetur. Canileri' 
Türk dGtmanı oldukları muhakkaktır. 

ltalya · lngiltere · Fransa 

yetine Bir Delil Sayılıyor. Adliye Teftiş 2 Müdür 
_____ Heyeti Yeni Reisi. V k"'I t E 

Şimdi De Yeni Bir An· 
laşma Mı Düşünülüyor? 

Sovyet Kongresi Toplandı, Divan ve tııaubul, 9 (Husuei) - Adliye e a e m-
H K . . . s . VekAleti tefllş heyeti reisliğine rine Alındılar .. 

alk OWISerlerJDI eçtı. latanbol adliye başll'IGfettlşl Rı· 
Moskova 8 (A.A) - Yedinci 

Sovyet kongresi tarafından se· 
çilen yeni merkez icra komitesi 
toplanarak 27 klolllk divanını 
intibah etmiştir. Bunların ara· 
ıııuda Stalln, Kalenin, Voro 

şilof, Kagınovlç, Litvlnof, Mo· 
lotof vardır. 

Merkez len komlteal relııll· 

~ine Kalenin ve k&tlblllfne de 
Enukldze seçllmittlr. Balk ko· 
mlııerlerl ıu ıoretle teşekktU 

etmiıtlr: 

Reis Molotof, dışarı itleri bakanı 
Lltvlnof, müdafaa VoroşUof, 

içeri lıleri lagoda, dışarı ticaret 
işleri Roı:engoltz, ağır sanayi 
Orjonlklze, orman Lobof, hef lf 
ıanıyl Llublmor, iaee Mikoyan, 
içeri ticaret V aztzer, ziraat 

Çernof, zıhlro ve hayvan yetiş· 

tlrme K•lmanovlç, mOnakale ve 
yollar Andreof, nıkllyat ve ıu 
yolları Pımokof, posta ve tel· 
gnf Rlkof, maliye Grlnko, 

deTleı pllnları komlayoa relı· 

llğioe Mejlok, büdce komla 

yonu reisliğine Cutaka efde 
seçUmlşlerdlr. 

Stallnln riyasetinde 31 kiti· 
ilk le bir teşkllltı eııaslye ko· 
mheııl tayin edilmiştir ki bu 

komite yeni kanunu hazırlı· 

yacak ve projeıılnl merkez icra 
komlteelnln önümüzdeki top· 
lantılarından birinde ıııdlk için 
~erecektir. Bu komite az1111 

araııında Molotof, Vorotllof. 
Kagınovlç, 

vardır. 

Cubar ve Lltvlnof 

Moıkova, 8 (A.A) - Sovyet 
merkez icra komhedlntn top1an· 
haında mali halk komlıerl Grin· 

ko Sovyet Rusyı'nın 1935 bdt· 
çeılnl aolaıarak, 1930 da 12 
milyar RuMe olan bftdceıJlo 

1934 de 53,7 milyara çıktığını 
ıöylemiş ve 1935 ıenl"&I için de 
varldıtm 65,7 mılyar ve mııı· 

rafların da 65,2 milyar Ruble 
olarak tedıft edildiği nt blldlr· 

mletlr. Ôkonomlye 7,2 milyar, 

şid Konak tayin edllmltdlr. Bu
gılnlerde Ankara'ya gldeçektlr. 
--~~~---~--~~-

memleket mOdafaaıına 6.5 mil· 
yar, ktiltQr ve ııoeyal lolerlne 
15 milyar, hususi bfldcelere 
yardım için 4 milyar, devlet 
bankaııının kredi membalarını 

konetlendit'mek için de 2 mil· 
yar Ruble ıahıılı olunmattur. 
Devld varidatındaki bu mftbf m 

teıayftd 101yallımln mu'Vlffakı· 

yetine ve memleketin refahına 
bir dellldir. Bundan batka 1935 
İklnclkılnunon ilk gftn6 teda · 
vülde bulunan kAğıd para mlk· 
darı 19:33 senesinin ilk gflnilne 
aiıbetle bir milyar ruble azal· 
mıştır. le nlsbetl lıe yflzde 46 
artmı,tır. Devlet lııtlkrazlarıoı 

lttlrak eden halkın ıayıeı 8 
milyondan 45 milyona çıkmıt 
n tasarruf sandıklarına loıirak 
edenler de 25 milyona bulmut· 
tor. Tasarruf sandıklarındaki 

mevdaahn yekönu 1,6 milyar 
rubledir. 

İstanbul, 9 (Hususi) - Posta 
işleri müdftrü Bay Yusuf ile 
tP.lgraf müdtırO Bay Bekir Vefı 
görO.len lftzum üzerine Vekalet 

emrine alınmu~lardır. İder ettik· 
lerl şubeler muamelatı tefrit 
olunmaktadır. 

Ayasofya'daki 
Hafriyat. 

İstanbul, 9 (Hmuıt) - Aya· 
ıofya camllnde yapılan hafrf. 
yatta bir mahzene teudnf edil· 
mittir. Mıltebaıeıııılar, bu mıh· 
zenin eski bir saraya gittiğini 

zannetmektedirler. 

Köy Bfttçesi 
VUAyet lı:öy b6roeu tarafın · 

dan köylGaCln ııenelik gelirini 
ve giderini yazmaıı ve bilmesi 

için (Köy e• bark ökouomlııl) 

bathklı 300 tane köylft bftd. 
çelerl örneği bastırılmaktadır. 

Bunlar koylOye dağıtılacak ve 

bildı.;eye göre mHraf tavıılyelerl 
yapılacaktır. 

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

ltalya'nın Londra Sefiri, Dostane 
Bazı Temaslarda Bulunuyormuş.• 

·-·-· farlı, 9 (A.A) - Homa'dan Parla 9 (A.A) İnglUz tlcıt,I 
Havas ajanıına bildiriliyor: odaeında irat eylediği bir s6t 

İtalya hükumeti Fransız logi · levde Slr Con Slmon lktııll" 
Uz anlaşmalarını açık surette mes'elelerl mevzuubahlıı ede~ 
taraftardır. Ancak havı aodlaş· iki memleket arısındaki birÇU"" 
masına dair İtalya bftkumetloe ticari engellerin bertaraf olcld 
henOz hiçbir muahede taslıgı ğuna sevindiğini ıöylemlt fi 
tevdi olunmamıştır. Franea·Al· ayni siyasal illk.Clye ayol dl' 
manya İngiltere· Belçika ve Fran· mokratlk ve parlAmenter ıl•'' 
ea · Almanya·İtalyı aralarındaki me IMAb ve diğer memlekeıl~ 
t6rlü muahede akdi fikrinin, rln serbest ve mClaavi lttlrakl' 

fngtltere'nin ftılya'ya aıkeri bir ile dünya ııulhunun temeller:; 

m"'ıah 1 d d L L d kurmıya baen vflcud etmlı o 
u ere va e ecea. aa ar ge· 1" 

f t bh•dl 1 f 1 1 " iki memleket ırasında tesat n t aa u ere g r ımeıı n gor· b" 
m. L ı t' ı ıı· f LA dan daha mGhlm duygular ea. ı ıyen ng ız e .. rı umu· 
mlyeelnln vaziyetinden m6nbale lunduğonu tflyld etmlttir. 
bir dahili slyaaa endişeıinden Ticaret nazırı bay Mart•:: 
ileri geldiği zannedilmektedir. lnglllz hariciye nazırına ce il' 

ltılya, beş devlet arasında vermiş ve miiteakıben ta; ,J 
mftşterek bir tek anlaşmayı ter· sef lrl de kısa bir hitabe t 
clh ·ediyor lee hu andlıımayı etmiştir. bff 
İngiliz ef kArı umumlyeelne .ka· Nihayet oda hıok.anı at'' 
bul ettirebilmek için loglllz· Heodereon iki meml~ket 1 
İtalyan yardım tnllarıaı tesbit eındakl earııdmn dostluk~ 
edecek munzam bir protokolun bahsederek Franııı İaglllı ot-' 
tanzimi lmUnım da derpi~ ey · nHebatı vr. ticareti ııeref I 

lemek liıımdır. kadeh kaldırmııtır. 

tı 

)J 

1. 
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Kurultay aşkanı Dün 
Izmir'i Şereflendirdi .. 

- Başı 1 loci yüzde -

Behçet Uz, Balıkesir saylavı Bay 

Hacim Muhiddin, lzmlr saylavı 
bayın Benal ~evzad İetar, fz . 

mir aaylavı Bay Sadeddlo, 

Konya eaylavı eski müddei · 

1unumi bışmuavlni bay Ali Rı · 
:za, cfimborlyet müddefomomfsl 

Aeıın, emniyet müdilrü Akkor, 

Ticaret Odası başkanı bay Bak· 
1 bıllcıoğlu, BUıillahmer cemi· 

Jeti lzmlr başkam doktor hny 

Cevdet Fuad, Türkofis müdftril 

bay Akil ile C. B. F. sı vil!yet 

idare heyeti üyeleri, bankalar 

müdürleri, muhtelif t .. şekkOller 
narnına gelen heyetler bolu· 

nuyorlardı. 

Cümhurfyet Balk fırkası vlla· 

Yet heyeti bnşkaoı Yozgad eay· 
lo1 Bay A vol Doğan, Kurultay 

başkanımızı karşılamak üzere 

OtomobHle Menemen'e gltmlşdl. 
Bay Avni Doğan, Menemen'dc 

eayın General'ı karşalamıe ve 

beraberce lzmir'e gelmfşıir. 
Karşıyaka istasyonu de, Kıi· 

zını Özalp'• karşılamağa gelen· 

lerle dolmuştu. Cümhurlyet Halk 

fırkası Karoayaka başkanı Bay 

'I'ahir ile diğer birçok zent 

Eeneral Özalp'• karşılllmışlar ve 
Kar(lıyaka'Jıların saygılarını bil· 

dJrmlşlerdlr. 

Saat 19.10... Tren Basma· 
hane letasyonuoa gelmf;ti. Sev· 
gill Vft eayıo Kurultay Baeka 
namız General Kdzım Özalp 

katırın arkasına bağlanan ha· 
eusi @aloodan inerek kendile· 

rlni kareılamağa goleole.ln ara · 

sına glrmfşler ve hepefnln ayrı 

ayrı ellerlot ıııkarak iltifat bo 

yormuşlardır. 

General, kalabalık grub ara· 

sanda yavaş yava~ ilerliyordu. 

Bu sırada kendilerine beledi ye 

tarafından İzmir şehri namına 

teze çiçekten yapılmış bir bu· 

ket sunuldu. İşçi teşekküllerile 
polle ve belediye zabıtası mnf· 
rezelerlnln önOne geldikleri bir 

sırada , eftrekll bir surette al· 

kıtlandılar, 86yilk Kurultay 

başkanımız bu candan tezahü· 

rıttan çok miltehaesle olmatlar 
1 

\'e işçiler blrlllı.lerlnl te,ktl eden 

işçi kardeşlerimizin yanlarına 
giderek, hatırlarını sorarak il 

tlCattıı bnluomuolardır. 
letnsyonun öo tarafı da hnlk· 

la dolmuoto. Kurultay başkanı · 
Qııı burada da İzmir'lllerln coş 

kon ve candan tezahüratll~ 
kar~ılınruıolar ve sftrekli bir 

surette alkışlanmışlardır. Gene· 

tal, istasyondan dışarı çıktığı 
bir sırada, yağmura rağmen 
l.llroltay başkanlarını bekle 

lllekte olan hıılk tarafındım dıı 
tandan bir surette selimlaıı 
lllışta d 

r te alkışlaomu~lar ır. 
Se"Vgili ve eayın başkanımız, 

ar1ı1t 11Yrılacaklardı. Kendile · 
rint k 11 arşılıyanlarıo tekrar e e· 
tlrıt Bıktıktan eonra ref tkaelle 

hlrıtkte otomoblllerlne binmiş 
ler d ve do&ruca akrabııeın an it- o ' 

osete tüccara bay Ru~eo Meh· 

llıed'ln Burna,·a'Jahi evhıe gi· 
derek orada mlsaf ir kalmış· 
l1ttdır. 

General Kizım Ôzalp'ın 
liurnava'da misafir kalacağını 
haber alnn Burnava'Jılar da, 

Yolunu beklemekte idiler. 

a Ziraat mektebinin önünde 

urnava nahiyesi müdürü bay 
Edib Ôzyıınao, C. B. F. baş · 
kıtıı bay c~mnl Ziraat mf"k· 
t b ' c l tnO.dOrü bay Bllml, mual· 
1101ler, nahly6 fırka heyetl, bil · 

YGk cami, kilçük cami fırka 

ocak heyetleri, mektebUler ve 

spor teşkllitı tarafından kar~•· 

landılar, alkı~laodılat. 
c. H. F. başkanı bay Cemal 

tarafından Burnava'lılar namına 
JreodllerJne bir buket verildi. 

Sayın başkaoımız, Bnrnavala· 

lorıo ıezahürlerl arasında mlaa· 

fit oldukları eve giderek isti· 

rahat buyurmuş\ardır. 

Izmir'e Gelirken 
Kurultay başkanı KAzım Öz· 

alp, istirahat seyahati yapmak 

tadırlar. Haklarındo hiçbir me· 

raeim yapılmamasını rica etme· 

leriae rağmeo Ankara'dan iz 

mir'e kadar olan Poladh, fü 

kişehfr, Uşak, Alaşehir, ~alihll, 
Kasaba, Manisa, Menemen ve 

Karşıyaka ietasyoolarıoda halk, 

mekteb talebeleri, mulki, 

ve askl!ri zevat tarafından par· 
lak hl: surette fatlkbal ve teşyi 

t: dilmlelerdtr. 

General Kazım Üıalp, istas

yonlarda trenden inerek ken · 

dllerlnl kareılamıya gelen halkls 

mekteblilnle konu,muşlır, has · 

blbal etmiolerdfr. Bllhaeeo, Ka· 

saba ve Salihli'de gençlik le· 

şekküllerlnln bandomuılkala· 

rını, sporcularını takdir etmiş 

}erdir. 

.b..urultay başkanımıza bu ee· 

yabatlerlnde Antalya saylnı 

bay Rasfh, I sparta eaylavı Ke 

mal Turan Ünsal, BayıiZlt BBY· 

lavı bay Halid, refikası, De 

nizll eoylavı bay Baydar Rüşdü 

Öktem ve refikası ile başkanın 
huıınsi kitibleri refakat etmek· 

tedirler. 

Seyahat Programı 
Sayın General KAzım Özalp 

şehrimizde üç gün kılacaklar 

Ye buradan r-'fıkatlerlndek:l ze · 

vat ile birlikte Aydın'a gidecek· 

!erdir. Aydıo'da bir gün bir 
gece kaldıkdao sonra Denizli'ye 

gidecekler ve oradll blrgüo, bir 

gece kalacaklardır. Denizli'den 

sonra Antalya'ya geçecekler ve 

orada ilç gün kalarak istirahat 

buyuracaklardır. Döoüşde Bur· 

dor'da kalacaklar ve oradan 

tekrar fzmlr'e gelecekler ve 

boradan da intihap dalrclnl 

olan B11lıkeslr'e gidecekler ve 

orada da birkaç güo kaldıktan 

sonra AnkBra'ya döneceklerdir. 

-------
Izmir'in ilk 
Kadın Saylavı. 
Bayan B. Nevzad'a Ka· 
rabur'un 2ci Seçmenle· 
rinden Gelen Tel yazısı 

İzmir eaylavlığına seçilen 

Bayan Benal Nevzad İşıt1r'a, 
Karaburon ikinci seçmen· 

}eri ıarafındon c~agıdaki telgref 

çekilmiştir. 

• "Kadınlarımızın ilk sayla\" 

oluşunda ve seçiminde vllAyeti 

mlzden, mUletinlo hürriyeti için 

devamlı mücahede ve mücadele · 

lerden eonra bu uğurda caoaoı 
feda eden Tevf lk Nevzad'ın 
kıza ohm sizin ,;lht yilksek ve 

kıymetli bir kardeşimiz Bayanı, 

fazilete kıymet vertın farkemı· 

Ylav namzedi göstermiş 
zın t:ll • 

1 bizlere ee'flnçle reylerı 
0 ması 

izi verdirmiştir. Kutlular ve 

:u vaf fakıyetlnizle yüzünüzün 

akolrnı&eını dileriz.,, 

d~yuımD©ılf'D ... ::ıo..~m!---1!8· 1 Güntüılfll Şaır 
~~~~~~~~~~~
r Aydın D. Yollar; Mühendis Mektebi Tale- B. Halid . . .... 
Bize G!~~~or. hesi T etkıkler yapıyor .. Spor işlerini 

Aydın Demlryollarman satan Tetkik Edecek .. 
alınmaın fc;ln Bayındırlık Ba Bugün Kubilay Menkütaşına, Ora- Beyazıt eaylavı ve Türkiye 
kanlığı ile şirket murahhasları 1 f 
ara6ında devam etmekte olan dan da Gediz Köprüsüne Gidilecek'. dm•n cemiyetleri ıuı aka umu· 

oıi merkez ikinci reisi Bay 
görüşmelerin bittiği ve Aydın • Halid dün akşamki Afyon tre· 
demlryollarının Devlet demir · lzmlr'e gelen İstanbul yOk· Cama günü öğleye kadar Dile şehrimize gelmiştir. 
yollarını ilhakı için mutaba. sek l\l(lhendis mektebi talebeleri Halkapınardı tuğla ve klremld Bay Halid İzmlr'de bulun· 

kat bAsıl olduğu şehrimizdeki perş-:mbe günü refabtlerind~ fıbrlkasım ziyaret etmiı,ılerdlr. doğu günler zarfında, İzmir 
alakadarlara gelen haberlerden İzmir Mimar ve mühendisler Orada da fabrikanın imalatı sporundaki son ihtilaf hırı da 

anlaşılmıştır. birliği namına Bay Necroeddln hakkında kendilerin~ millıendis tetkik f'decekıir. Neteldm Buy 

Emer bulunduğu halde hususi bay Ömer Ltltfll tarafındau Halid bunu bit mubarrlrimize Ankara'da yapılan görilş · 

melerde Aydın demiryolları 

için şl rket murahhas lan dört 

milyon lira istemişlerdi. Bu 

teklife karşılık lıilkumet d11 
iki milyon Uca vermişti. 

Şirketin murahhasları; Ba 

yındarhk bakanlığımızın bu 

t eklif laf şirketin Londra'dakl 

genel merkezine bildirmişler· 

dlr. Gelen haber, esasta mu· 

ıabakat hasıl olduğu mnke· 

zindedir. Dlnaenaleyh arada 

bir anlaşma şekil bulunduğu 

anlaeılaıaktadır. Teferruatao 

müzakeresi bitlb mukı.vele fm · 

hlr motokarla Tepeköye gltmlı· izahııt verllmlotlr. de Pöylemlo ve: 

fer, Celladgölü'nün kurutma Dün D .. vlet Demlryollıra 7 - Baza ş\kıiyetln aldık ki 
işleri hakkında tetkikler yap· inci lşlP.tme mofeulol Bay Ya· bunlar yanımda bulunuyor. 
mıelardır. Celladgölü'nün ko· kub, mfeaf lr talebeyi hat bo Memleket 11porn namına bunlara 

rutma iolerlnl yapacak Bay yunda gezdirmiş ve öğle ÜZt'ri tetkik He L .. i:ttmek za· uretlni 
Abdurrahman Naci müeeeeaeei vagonda k~ndllerfne bir ziyafet götüyoraz. 

h ı k vermiştir. Öğleden sonra fen Demiıı.tir. tarafmdan azar anan urutma v 
ve strvla kısımlarında tedklkler ----

ve kanal açma projelerini gör· (: rı· h \'C M ek-yapılmaştır. Talebeler saat on , 
milşler, büyük temizleme ma· altıda Vali General KAzım Dl 
klnelcrH" hafriyat tecrQb,,leri rlkl ziyaret etmişlerdir. lehlerin Tatili 
yapmışlardır. Bu~ün otomobillerle Mene 

Tepcköyde müteabbld mü nıen'de Kubil6y meokiitaşına 

br.ndis bay Oaman tarafından ziyaret eduek çr:1eolL koyacak 

kendilerine bir ziyafot veril 

miştlr. Talebe misal irlf"r ondan 

Buca l\lektcblcrinio 
kapatılması bekleniyor 

ş .. hrlnıizdekl bütün mekteb· 
ler mevsim bustalıldurıodan 

zalanınca Aydın demiryollırı; sonra gene motokarla Selçuk'a 

lır ve sonra Menf'ınen·Bugama 

araeınd• Gediz Qzulnde inşa 
edilmiş olan yeni ve büyük grib, trakelt ve kotlza gibi 

haatalıkların salgın bir şekil 

alması yüzünden 'fllayet hıfzıı· 

eah'. a meclisi kararlle dünden 

itibaren altı güo mftddetle tatil 

edihnlştıı-. Burcava mektdılerl 

de kapatılmıştJr . 

Devlete geçecektir. gitmişler, Efe& harabelerini ve 
"- ________ ___,} Selçukta en zarif Selçaki mi· 

fzmİr mari eserlerini ihtiva eden Ay· 
dınoğlu lsabey camllnl gezmiş· 

Ütobüsciilerİ.. ler, haralarda tetkiklerde bu· 
lunarak 1zmlr'e dönmüşl«-rdlr. 
Bu tetkik gezintilerinde mimar 

bay ecınfddf n Emre kendile· 

--............. __ _ 

~öprüyii görerek şehrimize dö 

nrceklerdir. İzmir mimar ve 

miihendlııler birliği tarafından 

miaaf ir talebeye bir ziyafet ve· 

rilecektlr. İzmir asarıatika mo· 

hiblerl cemiyeti tarafındın ta· 

lebenln her birine Ctımiyet 

ntşriyatıodan birer (f zmir Reh· 

beri) hediye edilmiştir. rlne klavuduk etmiştir. 
'"~~~~~~--"=========================-~-~~~~-

Buca'da da yarın mekteble· 

rln ıatHi be1denmektedlr. 
Saylavımız Bayan 
Ben&I Nevzad'dan Bir 
Dilekte Bulundular .. 

İzmir Otobüscftler birliği na

mına Bay Berak Işık lmzasfle 

İzmir Saylavı Bayan Bena\ 
Nevzad İştar'a aşağıdaki mek · 
tob V«'rflmlş ve eıaylavımız da 
İzmtr otobQecülerlnfn bu işini 

Ankara'da taklb etmek. üzere 
not almıştır. 

Vilayet Genel Meclisi 
Seçimi De. Yapıldı .. 

Bern·ama
~ 

da J>eçeleı· 
Ortadan Kal~ lı .. 
Orada da Grip Vardır• 

Saygılarımızla, 

Türk tarihinde ulaşılmaz 

yollar açan tüm acun baolarını 

önfinde saygı ile eğdiren Ata· 
türk'ftn ışığından ışıklanan ecn, 

Tftrk ve 11cunu tarihinde bi· 

rlnci kadtn eaylavı olar ık ya· 
zıldın. Senin bu varlığına biz 

İzmir çocukları el ve bel bağ· 
ladık . 

Ankara'ya varımınızda bi· 

rlncl iş olarak aşağıdaki dile· 

ğlmlzt eunuyoıoz. 

Ege mıntakaeının motörlü 

yörük: arabalarından alınmakta 

olun ve Türk sınırlarında İz· 

mir'Jmizden başka hiçbir yer· 

de alanmıyan (Muhasebel Hu· 

8Ul'İye) vergisi adile alınan iki 

liranın kalkmasını dileyoroz. 

Her ay verilmekte olan bu 
vergi düeman basımnıda uğra· 

yan yerlerdeo az zaman için 

alınmasına o zaman İç Hakan· 

lığımızca uygun görü)müştü. 

Bugün arabaların çokluğu, 

işin azlığı bu paranın verfmfo · 
de esnafı zorlamaktadır. Bu 

yöndrn arabalarımız bakımsız 

ve beelemeğe bağlı çocukları· 

mız azıksız kalnı aktadır. Bu 

vtırglnlo kalkmasına lç Bakan 

lak yananda el koyarak kıvaçh 
sözlerinize bel bağladığımıza 

bildirir, efıe yücelikler dileriz. 

Bayan Sabiha 
Şerefine Ziyafet .. 

Balık.esir Saylavlığana ııeçllen 

lzmlr Kız l\f oallim mektebi 

müdürd Bayan Sabiha şeref ine 

dün akşam lzmlr'dekl· mual· 

llm arkadaşları tarafındın iz. 

mir Palae'ta elli klşlllk bir 

çay ziyafeti verllmlştir. 

- Başı 1 inci sahifede 

Fırlı.a vllAyet idare heyeti 

relel Bay A vnl Doğan, kıBa bir 

kaç sözle, idare heyetinin nam· 

zed göetermto olmadığım ve bu 
seçimi serbest olarak tamamile 

ikinci ~eçmenlerin arzu ve ŞU · 

urlarana terketmlş bulunduğunu 
teyit eyledi. Yalnız genel im· 
rultaya fzmlr merkezi namına 
Bayan Oye de Peçilmesl muva· 

fık olacağını bildirdi. Propa 

ganda faaliyeti başlamıştı. Bir 
az sonra, eaylav eeçiminde ol· 

doğu gibi, isim çağarılmak su· 
suretile artık ikinci seçmenlerin 

reylerini kullanmaları başla· 

mıştı. 

Bir sut sonra &ıra, reyltrin 

tHBnlf ine gelmişti. Reyler çok 

dağıldığı itin tasnif geç vaklte 

kadar devam etti ve nihayet 

,u neticeye varıldı. 

Tasnif geç vakit bitmiştir. 

Kaza merkezlerine srçllen aza 

ve rey ıdedlerf aşığıdadır: 

Doktor K4mran 21 7, eczacı 

Ferid, 187, boyan Maide D!rik 
12:l, doktor lzr:tddin (huca) 

98, avukat Mustafa MOnlr 72, 
avukat Nuri Fettah, 72, avukat 

Murad Gıoar 69, avukat Ah· 

med Şükrü 67, dok.lor Osman 

Yunus 67. 
Y cdek Azalar: 

Sabire Yunus 66, avukat 

EnVbr, 66, l\lotıhhare Sarım 
63, nokat ~uri Sıtkı 59, avu . 

kat Tevf lk: Fikret 57, eczacı 

Faik 56, doktor Saada 53, 
doktor Şükrü Nuri t,2, doktor 

lemıll Hakkı 50, bayan Baaene 

Nalan 50 
VllAyet gend mecllelntn yeni 

üyelerine muvaffakıyetler dileriz. 

Kazalarda 
Kazılarda da vll4yet genel 

mecllef eeçlml bitmiştir. Dün 

akoama kadar seçim netlceelnl 
bildiren kazalar şunlardır: 

Tire: Aclan Akif, Hikmet 

Gencer, Sami GOicü. 

Ba) ındır: Yoeof Ziya, eski 
belediye muhaatbi V aefl 

Menemen: Avukat Kt.mal 

Ôzkay, Mustafa Abalı, Mustafa 
Un aran, 

Bergama: Baean, Avukat 

Fehmi, bayan Fatma. 

Kf'malpaea: Turan, Dr. Asım. 

Karaburun: Emin SoJakoğlu. 
Eektfcıça: Sırrı. 

Kuşada,ı: C. H. F. kaza 

başkanı Azmi Güvenç. 

Dlkllf: Necati. 

Turgutlu ela 
Turgutlu 9 (Rueuei) - Vi 

Jiyei genel kurultaya azalı~ı 

seçiminde fırka ,-okl•masanda 

ecçllen namzcdler luifakla ka · 
zandılar. 

Bergama, (Hosuet) - Berga· 

ma 'da heryerde görGlen grip 
hükum siirmekıedlr. Tek tak 

tifo vak'alırı da vardır. Bu has· 
talık ya soyun dağ k11ınının 
hızı yerlerinin açık olmasından, 

yahud Bergama 'nın ortasından 
geçen çay suları He sulanan 

bahçelerden gelen sebzelerden 

Heri gdmektedlr. Bunlara kat'I 
çareler aranmaktadır. 

Ayol dere üstllnde ve mem 

leket içinde olan tabakhaneler 

de kaldırılmakta ve bııka yer· 
lere taşınmaktadır. 

Peçeler: 
Bergatı.:' '\ beled1ye mecl!sinln 

•erdi ğl karar sene haşındonberl 
bükmiioü sürmektedir. Esasen 

pekaz ortada göriileu peçeler 

ve ba~tan ~rlünen kıvraklar 
tamamen ortaden ktılkmı9tır. 
Kadınlarımız bo işte de haasa· 
Elyrt göstermlıler ve htcblr gtiç· rr-----------, lül: \'e yabancılık çdanemJ~ · 

H ık lerdir. 

3 evinde Kadın kıyafetlerinde hergün 

---···---
Bugfin Saat l 7,30 da 
Konferans Verilecek. ____ , __ _ 

Tekirdağı eaylavı ve C.B.I•', 
umumi idare heyeti üyesinden 

Bay Rahmi Apak bugün Mcı 

nlea'dan eehrlmlze gelerek ••· 
at 17 ,30 da Halkevlode genç 

ilk mevzuu üzerinde bir kon· 

feranı -.erecektir. Malum ol

duğu Ozere, 8ay Rahmi Apak 

geçenlerde memleket i çlode 

bir seyahat yaparak gençlik 

teşekkülleri üzerinde tedkl· 

katta bulunmuştu. Bu itibarla 

Bay Rahmi Apak'ın \'ereceği 
konferans çok alAkalı ve fıJti · 

fadell olacaktır. Sayın İzmir 
Ulerln bu konferansı dinleme. 

lerlnf öğütleriz. 

\..---------------~--~ 

birnz daha yeni şr.killer görün· 

mekte ,.e medtJoi giyinmeler 

yol almış bulunwakıadır. 

Burnava'da 
Kır Bekçileri 
Durumu lionuşuld!I . 

Bağcıların ve arazi eahihle· 

rlnlo iştlraklle cuma günü 
Hıırnna C. B. F. binasında 

na hl ye fıı ka başkanı hıy Cemal 

Kıvokçu oğluoun idaresinde 

bir toplant\ yapılmıı ve kır 

bekçileri durumu görüşillmfiş· 
ıür. Bornava bekçi te~ktlAtıoın 

. bir esasa bağlanması, belediye 

veya nahiye müdürlüğtı tara· 

fandan idaresi mevzuobahe edll . 

mlş, neticede vll4yet makamı 
nezdinde teşebbft!te bnhıQnlroaııı 

kl"11ttrllml9tlf, 
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~ :t i r Görnşle~ezişler. 
cirk Nasıldır? f~ J Istanhul'da Lig Maçları Halkevi Saha- Yuan' F.c .... K, K. Akt•I 

F h h - -T k 1 sında Bazı Maçlar yılandan Vefa ener a çe a ımı, s· • . . . • ' 
Yazan: Eyib H. Akman ·• Ödemiş , • Demiryolu Takı· Zehirden Şifa. 

Mekteb çağında olanlar: 4.45, lık ve techlkum bölümleri bu· tanhulspor u 5-1 y endı. mı Kupayı Aldı. 
000, okuva devam edenler % lunmaktadır. Bunlardan başka 

Cuma giind Halk sahasında 
80, okuv borçluluğu 7-11 yaş. yüksek ağronoml (K) yüksek 

B k Sili • ' • 7 O B • k Demlryolo · Türkyordu ara· 
Ana Okulları (A) techoik (K) ve yüksek ticaret ey OZ., eymanıye yı - , eşı . eında final maçı yapıldı. Saha 

Porteklz'ln hemen hemen (J) kurumları da vardır. taş Da Vefa'yı 3-1 Yendiler. kalabalıktı. Hakem lzmlrsporlu 
bOtün büyük şehJrlednde ana Muallimleri yeti,tirme işi bay Sabrinln idare ettiği final 

~~~~~~----~~~~~~-okulları bulunmaktadır. Lfzbon· Mualllmler llk (E) ve yflk· İ!tanbul, 8 (A.. A) - İetan- olarak ve her iki açıktan hak· maçı çok heyecanlı geçti. De· 
da küçükler için özlen ekleme sek (L) muallim okullarında bol oampJyonıeı futbol maçları· kile istifade ederek giizel dört miryolo rakibine nazarın daha 
sanıf tarı bulunur. Ana okulla yetişmektedtrler. Bu kurumlar na bogOn de devam edildi. Za- gol daha çıkardılar. Bu golleri müessir bir oyun oynıyarak 
rında okuv akçaeızdır devam üniversitelere beklenmiştir. İlk man zaman yağmura rağmen sırasile Muzaffer, Şaban, Fikret ilk kısmı 3 ı galtb bitirdi. 
borçluluğu yoktur. Bu korum· muallim okullarının okuv çağı pek soğuk olmıyan hava futbola ve Namık yaptılar. İstanbul· İkinci devrede Türkaporlular 
tarda Fröbel, MonteBBori, dek· 3 yıldar; buradan çıkanlar ana müsald olan bir manzara ar- sporlular bu beş gole penaltı· lehlerine verilen iki penaltıyı 
roli yöndemlerf tatbik edil· ve ilk okullara muallim olur· zediyordu. dan altlkları bir tek golle mu· k11çnmak suretlle bir m ğldbl· 
mektedir. lar. Yüksek muallim okullarına ı k h d l b Şeref studında: kabele etttler. Maç bu suret e yete uğrıyara sa a an mağ u 

İlk OkulJar (8) gelince, burası: (A) moallfm Günün programında şanıpl· 1.5 lstanhuleporun mağhibfyetl ayrıldılar. Hakem oyunu çok 
7 ·11 yaşında olanlar kız· okullarlle orta C"kuvlara pro· yona üzerinde doğrudan doğ· ile hiltl. iyi idare etti. Takımlar temiz 

erkek kamu çocuklar ilk oku · fesör, B) ilk okullara müfettiş ruya müessir olacak ehemmi· Taksim stadında: ilk maçı ve samimi bir oyun oynadılar. 
la devama borçludurlar. Bu yetl~tirlr. yette ve ön plandaki takımları SUleymanl ye Beykoz B. takım· Oyundan sonra Balknlnln ku· 
kurumlarda okuv akçasızdır. Yolak Okulları (G. H. 1.) kareılaştıran bir müst'h:ıka yok· ları yapacaklardı. Beykozlular pası şampiyon demlryolu takı· 
Kız·erkek çocukların okulları Yolak (Meclek) okulları anık ıu. Şeref stadı He Fenerlıahçe gclmedlgt için Süleymaniyeliler mına verildi. 
birbirinden ayrılmıştır. Tek !ayıcı (Hazırlayıcı) (B. 1.) ve stadında oyııanan lkf mnç Fe- ı hiikmen gaUb sayıldı. Bu maçtan evvel Eşrefpaşa 
okul olan yerlerde kız · erkek yüksek (G) bölümüne ayrılırlar. nerbahçe ve Beş\ktaş'm tahmin A takımları arosında yapılan Bayraklı ile revanş maçı yap· 
çocuklar bir arada okumakta- Sınaklar hilafına ycrıllenmeai takdirinde maç çok güzel oyoıyan Bey· mıştı. Bayrııklı'Jar takımlarına 
dır. Okulu bitirenler ikmal İlk okul öğrenceklerl iki sı· ehemmiyetli sayılacak bir ne· kozluların haklmtyetl altında Bornava'dan birkaç oyuncu 
okuluna (F) merkezi (C) veya naktan (İmtihan] geçerler biri ticeye bağlanabillrdl. Faknt geçti. Ve 7 O Süleymanlyeliler almış bulunuyoriııtrdı. Oyun iyi 
ulusal lleeye (D) ve yolak (Mee· ilk okulun üçüncü yılım, ikin · şampiyouluğon mukarreratı aleyhine bitti. geçti. Eşrefpaş11 geçen hafta 
lek okullarından (G. H. 1.) hl· cisl de son yılı bhlrlncedlr. yaklıtşllğı sıralarda iki kuvvetli Fenerbahçe stadında: Fener· olduğu gibi bu defa da 2 1 
rfne girebilir. Orta okul öğrenecekleri 5 yıl takımın hfr sürprize kurban bahçe stadındaki B,.şlktıu~· Vefa maçı kazandı. 

Orta Okuv (C. D.) sonunda sanıktan geçerler; bu gitmemek ihtimalleri gözönünde maçı da beklenilmiyen bir ne · Akşam üstü Göztepe • Buca 
Orra okuv liselerde gösteri· eınıkta kazanıp ta eline serti· bulunduracakları muhakkakıı. tice verdiği takdirde Beşik taşın takımları karoılaşacaklardı. Boca 

lir (C. D.) Bu kurum iki bö· f lke olabilenler doğrudan doğ· Nitekim her iki alanda da ah· şampiyona iizerlndeki ümldle talumından ancak dört oyuncu 
liime ayralır: ruya: A) Orta okovon ikinci nan neticeler bu uyanıklığı rlni çok düşüıecek ehemmiyette gelebllmlıtf, Diğer oyuncular 

l - Genel burslar (5 yıl), bölQmQne geçerler, yahut B) ifade edecek kadar kuvvetlidir. idi. İlk maçı Vefa-Beşiktaş kil Göztepe (B) takımından alına-
(C. 1) ilk muallim okuluna devam Şeref stadında ilk maçı Fe· çök takımı yaptılar. Beşiktaş rak Gözttıpe A takımı ile hu· 

2 - Edebiyat (C 2) ve fen ederler. Orta okulun ilçftncil nerbahçe ve 1stanbulepor genç maçı 0·3 kazandı. B takımları susi bir oyun yapıldı. 
(D) bölümlerine ayrılan okuv yılını bitiren miistelt !öğren- takımları oynadılar. Maç 2·0 maçında Beşiktaş sahaya çıkma· Sabahleyin 9 Eyini • Kah· 
çağı iki yıl sfiren ikmal kura· cekler, özlen bir eınakla ilk Fener'Ulerln lehine bitti. dığı için Vefa hükmen kazandı. ramınlar · Burnava takımları 
ları. muallim okulunun birinci yılı Fenerbahçe B tukımı da li· A takımları maçında Beşiktaş bir hazırlık oyunu yapmıelardır. 

Kamu liselerin okuv çağı bu na alınabilirler. Liseyi bitiren· eanılarını getirmedikleri için şu kadro ile sal.aya çıkmıştı. M kt hJ L • • 
kadar sürmez. Ulusal liseler 5 ler bakalorya verirler. Bunlar· hükmen mağlub ıaydın latan· Mehmed Ali, Nuri, Faik, e e er ıgın-
yılda merkezi liseler de 7 yıl 

bitiminde eertfflke verirler. 
dan üniversitede okumak fstf. bulsporu'n B takımını ekzer· Şevket, Saim, Basan, Fuat, de Bir Hadise. 

sizde 3 O yendi. Şeref, Nazım, Hakkı, Hayati, 

Üçfincfl maç Altınordu-Bey- buna mukabil Vefa takımı da Kasten Tekme Atıldı, 

Yılan insanı düşmandır. tJo 
hayvandan insana nfa gelme•• 
hep billrlz. Son zamanlırd• 

Hfndistan'da yaoıyan korkunç 
ve çok zehirli bir canavar olaO 
Kobra yılanlarının zehlrlndell 
bir UAç yapılıyor.. Bu zehir, 
ampul halinde mor( in gibi 

koldan, bacakdan omnga edili· 
yor, vücutda kanser denlleO 
btiyük bir belanın . hastalık de· 

mlyorum · sancdarına iyi gell· 
yor '9e sancıları dört beş g611 
durduruyor. 

Bizim eczacılık mesleği ze· 
birle doludur. Zehlrl tıbbi 
mlkdarında ver!riz, deva olut· 
Fakat yılan, zehirlnl öldürme~ 
için sarfedlyor. D11ba doğruıo 

tabiat yılana verdl~l zehlrl• 
dJğer mahkumları zehlrledlı 
öldftrUlyor. Fakat bu zehlrl 
tabbi mikdarile vdcoda oırıng• 
ederek lalde bulmak da lnuo· 
ların buluşu .. Ben bu meı'eleyi 
derin derin dftşündüm.. T•· 
blatta dehıet saçan, mel'anel 
ve denaet yapın daha ne mab· 
hiklar vardır ki onların kul· 
lanılmaıunı bilmek, fenah~ 
yerine iyilik bulmak mftmkftO' 
dftr. Bazı öyle insan tlblerl 
vardır ki muzırdır. Onları o~· 

eıyarak, ıenrek zararlanoJ 
azaltmak nya yaptırmamakcll 
mdmkftndt\r. Fakat bir g60 
gelib gene moztrlığını yapaO' 
lar vardır. Kobra denli en yılı· 

nın zehlri böyle değildir, yı· 

taınn Kobra diyorum ... 

Manisa'da 
Yüksek Okuv (J. K. L.) 

-Coiversitelerfn hepsinde hl· 

tevide fakülte yoktur. (L) on· 
cak bazı üniversitelerde eczacı· 

yenler ayrıca bir yoklama ge· 
çlrfrler. Yüksek muılllrn okul· 
larına girebilmek için namzed· 
lerln edebiyat veya fen kısmına 
emlfeaniye olmaları gerektir. 

lerbeyi takımları arasında oy· 
nandı. İkinci kOmenln bu iki 
takımı arasmdakl bu maç son 
zamanlarda iyi neticeler alın 

Altınordu'luların h4klmiyetl al
tında geçti ve kırmızı liclvert· 
Uler candan bir oyunla maçı 

şöyle teşekkdl etmişti: 

Haluk, Saim, Sftleyman, L&· 
tif, Lütfi, Vahid, Mustafa, En· 
ver, Gazi, Muhteşem, Adnan, 

Oyun Yarıda Kaldı. Saylav Seçimi 

Soyadlarını Kütüğe Yaz
dıran Y urddaşlarımız .. 
Soo yirmi dört saat içinde 

soyadlarını nüfus kütüğOne 

yazdırmış otanlırı aşağıya ya· 
zıyoruz: 

Eşrefpaşa'da Yüzbaşı Haean
ağa sokağında Ktimil Atıcılar, 

Cedid mahallealnde 550 soka· 
ğında 4 7 numarada İzzet Er 
durgut, Esnafşeyh mahallesinde 
Karanhk sokağında 20 numa· 
rada İsmet Erdener, Kahraman 
wescld mahallesinde 32 nama· 

rada Neshni Ergüraoy, Değir· 
men dere nahf yeslnde Çf ylene 
kö)tinde 4 numarada Mehmed 
oğlu Abdullah gôkoğlu., Karataş 
Tirekapı caddesinde :36 numa· 
rada Ekrem ve ailesi halkı 

giılgönill, Burnava'da Yenicami 
mahallesinde 3 numarada Ruhi 
gülfrkln, 2 inci Aziziye mahal· 
lesinde 4 79 numarada Hiiseyin 
Mertcan, 3 üncü Karataş Islah· 
hane sokağında 20 numarada 
Mustafa oglu Musa Basak, Ah 
dullahefeudi ınahalle&lnde 7 DO · 

marada Arif Regahen, Dasan
hoca mahallesinde 198 numa-.. 
rada Cemal Sipahfoğlu, Eeref· 
paşa'da Yenişehirli sokağında 

5 numarada Sabri ve ıillesl 

halkı Saltuk, Bornava'da 2 fnd 
yukarı mahallesinde 51 nama· 
rada basan Veeek, Yueufdede 
caddesinde 73 numarada Meh· 
med Ali Yırtıcı, Karşıyaka'dı 

a.~.hlnyiııbt'ılJ 178 nama· 

rada Hftseyin oğlu Esad Yeni· 

doğan, hornava'da beyler soka· 
ğında 6 numarada fırka mohaa· 
sebeclel Cemil irsen, İklçeşme· 
Uk'te Tuzcumescld sokağında 
29 numarada Ali Altınordu, 

lsmetpaşa mahallesinde Gfrdıb 
sokağında 9 numarada Cevdet 
Kanat, Karşıyaka'da Şayeste 
sokağında 37 numarada Halil 
Kadri Klismez, Şeyh mahalle· 
sinde 19 numarada Mustafa 
Kesmiş, Değirmendere Taraça· 
kuyuda 21 numarada Hasan 
oğlu İsmail Kırlıoğlo, 2 inci 
Karantlna'da Mısırlı caddesinde 
279 numarada Salih Kanzek, 
Kardiçnh hamuda kahveci Bü· 
seyin Kardiçalıoğlu, Orhaniye 
mahallesinde Çeşmedere soka· 
ğanda 1-lö numarada oturan· 
lar Öz Altınoluk, Karşıyaka'da 
Donanmacı mahallesinde 23 nu· 
marada Alt Özdeniz, Tepecik 
13 numarada Rüstem oğlu F..tem 
Özgüveş eoyadlarmı almışlardır. 

Fındık ihracatımız 
Gireson, 8 (A.A) - Mev· 

11lm başlangıcından bugOne ka· 
der 43.410 çuval içinde 134..897 
lira kıymetinde 4.136.960 kilo 
fındık içi ve 10.371 çuval için· 
de 147.040 lira kıymetinde 

812.880 kilo kabuklu fındık 

lhrıııç edilmiştir· Fındık l latlerJ 
yeniden yabelmlş, fındık içi 

48, kabuklu 22 kuruotın ınua· 
mele g~rmflttllr. 

0·1 kazandılar. 
Sonuncu maçı Fenerbahçe·İs· 

tanbulspor A takımları oynad•· 
lar. Fenerbahçe sahaya oo kadro 
ile çıkmıştı: 

Hiisameddln, Yaıar, Fazıl, 

Reşad, Ali Rıza, Esad, Nf yazl, 
Namık, Muzaffer, Şahın, Fikret. 

1stınbolspor'lular da şöyle 
çıkhlar: 

Hikmet, Sabih, Ali, Fahri, 
Sami, Enver, Cihad, Nevzad, 
Orhan, İsmail, Reşad. 

Hakem Kasımpaşadan bay . 
Halid İbrahim. Oyuna Fener· 
lller sıkı bir hücumla başladı· 

lar. fstanbolspor'on mildıfaa. 
sında kesilen bu hücum mu
kabil bir akın şeklinde Fener 
muavin hattına kadar geldi. 
Fakat daha birinci dakika bit
meden sağdan bir Fener akı· 

nının latanbulspor kalesine ka· 
dar indiğini, topun serf bir 
havale ile Flkret'e kadar gel· 
dlğlni ve yeniden ortalanaral. 
Muzaf fer'ln isabetsiz bir Yoruşa 
ile avuta gittiğini görftyoruz. 
Bu seri başlangıç seylrcllere 
heyec ınlı bir oyun vadediyor· 

do. Bu ümitle hazırlananlar 

her geçen dakika ile cazlbeılol 
bir parça daha kaybeden t1ttsız 

bir oyun takibine haşladılar. 

Birinci dtıvre kon trölsilz ve 
zevksiz bir oyunla 1 O Fenerin 
lehine bitti. İkinci devrede 
Fenerliler daha canlı daha mO· 
eesir ve vaziyete daha hAklm· 
diler. Oyunu açmaya muvaffak 

Hakem Galatasaray'dan Bay 
Supht. Oyunun birinci devresi 
cidden gftzel oynandı. Her iki 
tıkım temfz ve canlı oynadı· 

lar. Birinci devre oynandığı 

zaman iki takım birer Hyı ile 
beraber vaziyette idiler. İlk 

golü Vefalı Muhteoem yapmış 
buna Beoiktaş'lı Hakkı cevab 
vermişti. İkinci devrede de 
oyun bu temiz şekil ile devam 
ederken bazı seyircilerin çirkin 
bağrıomaları oyuna sert bir ce· 
reyan vermek istidadını göe· 
terdi. Fakat hakem vaziyete 
bikf m oldu. Haluk yediği bir 
tekme ile sakatlandığı için 
oyuna güçlükle devam edebili· 
yordu. Bunun neticesi olarak 
Hakkı iki ncl, N&zım OçüncO, 
Beşiktaş golünü kaydettiler ve 
takımlarmı sahadan l ·3 gallb 
çıkardılar. 

ikinci Devre 
Lik Maçları için 

Bu Akşam Toplanılacak! 

Cuma gQnQ Alsancak eaha· 
sında Göztepe - Altınordo B 

maçı mtıetesna olmak ilzere 
ilk maçları yapılmamıştır. Pro· 

grama göre Qç B ve bir de A 
takımları maçı vardı. Vaktinde 

hakemler sahaya gelerek gel· 
mlyen takımlara seremoni yap· 
tırmışlardır. Göztepe · AltJnordu 
B takımları saat 13 ·te karşı· 
}aşmışlardır. Göztepe bu maça 
noksan bir kadro ile çıktığın· 
dan 1-5 mağhib olmuştur. 

Saat 15 te Altanordu tam 
kadroılle hakem A. Öıglrglnln 

Perşembe gdnQ Mektebltr 
ligi için Karataş· Ticaret mek· 
teblerl Halk sahasında karşılao· 
tılar. Karataş daha gDEel oynı· 

yarak 5·1 galfb geldi. 
Alsancık sahasında Lfse · Sa· 

natlar mektebi araeındakl maç 
maalesef tamamlanamadı. ilk 

devrede Lise ı.o gallb idi. Fa· 
kat hu kısımda Llıenin orta 
hcıcumcoao Cemil kasdeu San'· 
atlar mektebi aağbekl İdan'a 

tekme attlğından sahada bir 
mdııakışıya yol açtı. San'atlar 
talebesinden birkaçı illhıya ha. 
cum etmişti. Nihayet Lise ho. 
calarından Bay Kemal vaziyete 
mCldahıle etti 'e Lise takımını 
sahadan çekti. Hakem oyunun 
devamında bir mahzur kalma· 
dığını söyllyerek takımları ea· 
haya çağırdı. San'atlar mektebi 
takımı sahaya çıktığı halde 
Lise çıkmadı. Hakem de San'at· 
lara seremoni yaptırdı. Bu maç 
hakkında mutalea yiirütmly~ce. 
ğlne ancak mektebUlerin ma· 
çın akim kalmasını 11ebeblyet 
veren böyle bir h4dlse çıka· 
ranları esef le karşılarız. 

Mektebler liginde mekteb 
hocalarının bu işi bir vazife 
bilerek nöbetle olson 11ahada 
bulunmaları lizımdır. 

idaresinde Tftrkepora seremoni 
yaparak gallb sayılmıştır. Bu 
maçlardan sonra birinci devre 
maçları ıona ermiş bulunmak
tadır. ikinci devre için bogQn 
fudbol heyetince kulOblerin mu· 
rahbaelırı bir toplantıya çağı· 

nlmışlardır. İkinci devrenin 
4 yeya 8 takım anunda ya
pıl..ıaeı bu akoamkl toplantıdan 
sonra belli olacaktır. 

Bir Bayram 
Gibi Geçti. 

Manisa, ( Huıusi) - SeçioJ 
bir bayram gibi geçti. Şebll'ı 

TOrk n fırka bayraklarlle 1161-
lenmlotlr. İkinci ıeçmenld'• 

önde dnul, zurnalar oldu~• 
halde HalkeYIDe geldiler, keO' 

dllerlne çay 1 pasta ikram edUdJ· 
Şehirde bir gezinti yapılc11ı 

Cdmhurlyet meydanında nota~· 
lar söylendi. Seçmealer ve il' 

zahftrıta iotlrak eden halk ki' 
filesi vflAyet konağını da zir'' 

ret etti ve Vali Bay Mand'll 
İıtanbul uylavı Bay Ziya 1'•' 
ramftrsel tarafından k.artılaadJo 
Bay Murad, gQzel bir ıöylff 
söyledi, alkışlandı, halk; 

- Yaıaun Atatftrk, ya..,.
fırkamıı!. 

Diye bağrıttı.. Seçim beıecJI' 
yede yapıldı n öğl.,ye ka~ 
bitti. Fır.kamız namzedleri uai· 
fakla kazandılar 1 gece şenli ki"' 
yapıldı .. 

Salihli, Kasaba ve diğer ~, 
zalarımızda da tezahQrat n o" 
tice aynidir. İkinci seçmeolP 
an,ında birçok Bayan vardS' 
Halk, siyasal gftnQ rohuodl 
duymakta, Atattırk'e, fırka tJJ1r 
kezine n bOyilklerlmlıe bll' 
lılık, saygı telgraf tarı çekıoe•· 
tedlr. 

Sıvas'ta Atölye 
Açılacak. 

Ankan, 9 (Hoıaai) - Si~ 
atölyealnde yakında btly6k 
tamirat atölyeel lntı edlleee~d'· 



lllUlll .... !~ıı~Y.~.!~ııAllllllWI !l!!ıııııııı1111111111111111111111111111111111111111rr.1111ıım hhlillllliliihiliiiiiihilhliihl! .. ?! f D 0 t Bl, mıuıı S.hlfe 5 111111111 •• •• • ••n••n••••ıntuıııııın' nh IHI hhii illi il 1 llJ hf ili il il 1 hil hl il il il 

Namus Uğrunda. Yeni Saylav Seçimillili' ... "Bfi'i'ü·:~ .... 
Yaıan: Arnold Galopen ~ 123 llllr - 10 ~OBA'l' 935 

Yurdda Alınan Neticesi. 
Bu sırada Aoinası olduğum bu hazin macerayı kaleme al· 

bir aea, hemen hemen bir fı· mak geldi. Her oekadar bun:.ı 
---------------------------.. -=--=-------------------------Ankara, S (A.A) - Dahi· İsmail Kemal Alpear, İıme.t · ı 

su Akçora, Meh.med Nazlf T b! 1 1 ô 
liye VekAletlndeo tebliğ olun· Eker, Münir Cagtl, Nebi Rıza G ı a r t t, Yaı,ar zer, Kbuu 

8ıltı gibi: İngilizce olarak yazmayJ arzu 

- Biraz daha sabrediniz, eulmse de Fransız karilerin de 

muştur: Ôeneral Muhiddin Aykuz, Nami Duru. 
Yıldırım, EyQb Sabri baytar, me Kı ı 

8 r m l Kantay Esad •"AR "Ş İkf 1 

Y•lcJndı işkenceniz h itam ho· buna alakadu olabileceğini dü 
lıcıktar. ,oodüm ve yazdım. 

şubat 1935 cuma günu·· Ali R Ö • .:.u ~ :ıc seçmen 11yıaı 
ıza. zognz H• S • uarev aml 379 M b 

memleketfn her tarafında ya· DENJZLI ikinci seçmen sa· ; : e med Erten, 1\fhat 
1 1 l l KASTAMONI ikinci seçmen Nuri Ural, Hasan Re•lt Tan· 

Şimdi beni nakledly&rlar. Herkes nazarında beni adi 

ereye gidiyorum? Belki sefa· bir cani menzileılne indiren 

pı an eay av seç m aynı günde yısı 707: Dr. Kazım eamanlı, eayıs 797 Ah "' 
bit 1 · S il 

1 
: aen Cookun, Ve- kut, Kemal Kusun. 

m ştır. eç me!ll lcabeden Emin Aslan Tokatlı, Baydar led fzbodak, Sıtkı Şerif, Dr. :r.ıu"",LA fklncl ıeçmen •• . 

rethıneye, belki de çile doldu· bu maceranın fçyOzilnO de an· 
1•cağım bence meçhul bir akı · lattıktan sonra artık benim 

bete... Etrafımda bazı seyyar için Hde ve basit bfr Aile ha-

fenerter dolaşıyot. Yarabbi ne yatı başlamıştır. Ara sıra Parise 

Betfnç içindeyim. Kuvvetli bir uğrıyan eski dostum miralay 

tlııkıs, sandığın kapağını açma· Broks ile buluşarak hatıratımızı 
~· tığraeıyor. .Adeta neticeyi ihya ediyoruz. 
nefeı almadın bekliyorum. Mfr11lay, Londrn'nın lklJmfoe 

Kalbim mQtemadlyen çarpıyor. alışamadığından Hindlstan'a 

Nihayet kapak açıldı. O zamana döndü. Fakat sık·sık yaptığı 
kadar hasret olduğum taze bir seyahatler, tekrar buluşmamız 
h•va cereyanı yüzümü okşuyor. fçlo mes'ut ve sevfnçlf bfr hA· 

Yazome tntolan blr el feneri · dlse oluyor. Küçük ve gilzel 

ilin kamaştmcı ziyası altında 
gözlerimi kırpıyordum. Bu sı

rada hl r ıes: 
- Olrayt, diyor, kazasız, 

belasız nihayet gelebildik. 

Bo Aşina ve munis ses, 

ınlralay Broks'un sesi idi. Hür· 

rlyete kavuştuğum soda ilk 

ftlttiğlm seı mltalayın sesi 

olduğu gibi ilk gördOğüm yüz 

de gene onun merd yiizü f dl. 

.Miralay; şimdi kunetlt eJlnl 

uzatarak beni sandıktan çıkar · 

mağa çalıeıyor. Bu da oldu, 

miralay: 
- Do11um; diyor, size ufak 

bfr hizmette bulunablldlğlmdcn 
dolayı çok babtlyanm. Madam 
Brokl, eallmen .Fransa'ya gel· 

di!lnlıti haber alacak olursa 

çok metDnuo olacaktır. Hele 

diğer biri daha vo.rdır ki, onun 

ıevlnclne payın bulunmıya· 

caktır. 

• • • 
Bu aergOzeetln ftzerfnden se · 

!neler geçti, oıun btr itiyadın 

ıevk ve cebri ile Adeta bir 

Pırlıll oldum. Eski itiyatlarımı 
terkeulm. O kadar ki, ana dUI · 

mi bile konuşmakta zorluk 

çekiyorum. 

Parls'ln işlek caddelerinden 

birinde, gOzel bir istihbarat 

htıroıu idare ediyorum. Zama· 

llımın luımı azamını mütalea 

ile geçiriyorum. En ziyade 

tercih e•tfğim yazılar da zabıta 
~ekayllne Ald olanlardır. 

Şurasını samimiyetle itiraf 

edeyim ki şimdi Y" kadar naza· 

l'IQıa çarpın bu b4dhıat ıllsllesi 
arısında, hiçbir UAve yapmadan 

anlattığım yokarıkt sergüzeşt 
kadar merak14ver olanına tesa· 

dQf etmedim. 

. Parls'c geldiğim gündenberl 
lllbd' ıye kadar aradan on ııene 

geçti. İtlemedlğlm cürmün 

:Gtoıo zaman müddetini dol

.:;rrııu, bulunuyorum. Aklıma 

l\NADOIJU 
- -~ilnlük Siyasal Gazete 

Sab;p ve Başyazganı 

prenses; şimdi miralayın meşru 

zevcesldir. Artık aralarındaki 

aamlmlyell lhl41 edecek enıiri· 

kacı bir kadın kalmamışlar. 

E9asen bu kadının bahsı, ıon 

hadl!edı·n sonra miralayla ara· 

mızda hiçbir defa mevzuubahis 

edJlmenıiştlr. 

Miralayın Avrupa'ya yaptığı 

seyahatlerde dalma prenses 

Dalya da beraberdir ve madam 

Edgar ile araları ~ayet iyidir . 

Sergilzeotiml bitirmeden evvel 

eurasını da ilave edeyim ki, 

eski polis hafiyesi Edgar PH, 

şimdi sade ve milşf ik bir aile 
babasıdır. Hayatın garib bfr 

cilvesi olmak üzere Fraosa'ya 

kaçışımdao pekb zaman sonra 

hakim Stevaue bir kalb sekte· 

sinden vefat ermişti. Bu adama 

karşı ytıklenmfş oldoğum ma· 
nevi mea'ullyetl acvgill Edit'Je 
iıııdfvı.ç etmek suretlle ödemeğe 
çalıştım. 

- Sonu far -

Memlekette 
Hava Durumu 
Tilrkiye'de En Sı
cak Yer lzmir'dir .. 

Ankara 8 ( A.A ) - Ziraat 

Vekaleti meteorlojl enetltfisün· 

den alınan malumata göre son 

24 saat !çiode yurdun doğu 

kısmile Akdeniz kıyılarında 
Adana, Dörtyol yağıfAız •e di

ğer yerler yağıolı geçmiştir. 

Yağı o Kaıtamoni ve çevreslle 
Yozgatta kar ve diğer yerlerde 

yağmur şeklinde olmuştur. Öl· 

çillen en çok yağıe mikdarı 
Antalya'da 62, Buraa'da 15, 
Yalova ve Bolu'da 12, Kepsut 

ve Tursunbey'de 11, Ankara'da 

2 ve diğer yerlerde 1,8 mili · 
metre arasındadır. 

Karın toprak ilstilnde en 

fazla kalınlığı Kars'ıa 64, Er· 

zurom'da 41, Malatya'da 20 
santimetredir. Derece dOomüş 
ve diğu yerlerde 5·10 derece 

en düşük ıuhunet dereceleri 

sıfırın altında Kars'ta 22 Er· 

zurum'da J O, Ankara sıfırın 
fistünde 2 derecedir. 

399 eaylndan 17 si kadın ol· R" d.... ÔLt •• h M f ld T " lı -uŞ u • em, mez ar a evf fk Aslın, $eril Abdorrah· 
mak Ozere 386 sı C. H. Jt"'. Kaosu, .Necib Ali Kucuka, y 0 • Ek y•sı 455: Dr. Hüseyin Avni 

dl 
. d man, rem Karaotay, Dr. Ercan, Sükrü Kaya, Yunaı 

namze erın en ittifakla ve 13 ıof Baskaye, Dr, Hıımdl, Miite· Şen N · M • 
- d oztn, urı ( üstak:ıl) Nadi, Nuri Tuna, Büso.ı. Ki· 

çu c müi!takillerden ekseri kafd general Şefik (Müstakil) KAYSERi iki 1 u 
yetle seçilmişlerdir. Seçilen zat- Dl YARI BEKiR ikinci eeç nc seçmen tabçı (Müstakil). 

eayıeı 690: Ahmed Hilmi Ar,.c, MU 
farın aldıkları reyler aaağula men sayısı : General Kazım R 'd Ö 0 Ş ikfocl seçmen Hyısı 

v eşı z ~oy, .Sahld Kerem 269 H 
gösterilmiştir: Sevüktekin, Zek4t Apaydın, Zeki 111~~~---•••••ı~' ' : akkı Kılıcoğlu, Ncki 

ANKARA ·kı f • Şevket ,Sükrü. 
l ı ne seçmen sa- Mes'ut Alsan, ZülfQ TJgrtl, T hf 

yısı 1273: Kamil Atallirk, Aka· Huriye Baha Iz (Kadın), Tevfik e ığ Nlc~OE fkıncl seçmen Hym 
gfior'üz, Eşref Demirci, Falih Bilge, Uüodfi . S 583

= Ahmed Tevfik U!uçay, 
füf kı Atay, Rasim Aktar, Şa EDiRNE ikinci s"ı;men sayısı a Y f av Faik Soylue, l:lılfd .Mt·ngl, Gı · 
ki K n·r vld lhHn Oral, I>r. Rasim F-.e· 
· r anacı, ııat Aras, Yahya 368: Faik Kaltakkıran, Şeref S • • 

Galib, Ahmed Uıuı, mfimtaz Aykurt, Dr. Fatma Şakir (Ka· eçımı VC rid Talay, K4mil, Dr. Ahra· 

Ökmen, Müşfik Ayan, Satıkara dın), Mecdi Boy111n. ~) ÜSlakiJ ler •• vaye (Müstakil). 
MehmeJ, Dr. Tabtas (Mastakil) EL.AZIZ ildocl seçmen eayıeı ORDU ikinci seçmen HyHı 

AFYON ikfocl seçmen saym : A:hmed Saffet Okay, Fazıl • • 59J: Ahmed Ihsan Tokgöz, 
666: Ali Çetlokaya. Bay.ıar Ah d A k l' d A lııtanhul, (A.A) - C.B. Hamdi Yaloıao, lıroıll Camı 

11 me Y aç, ua gralı, F. genel katlbllğinden ttblig· Ali Canib, Dr. Zh·a Naki Yal~ 
Çerçel, Cemal Akcln, İzzet Ak· Fuad Ziya Cıyıltepe, Tahsin / 
osman, izzet Ulvj Aykurt, Meh · Berk. olunmuştur : tırım, Muhiddin Baba Para, 

8 Ş b t b h ı ı S· Hm Sırrı. 
rure GQnenç, Kereeteciyan ERZiNCAN ikluci seçmen sa u il 

88 
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1 oaş •ydn , 
( ~•u-st Lll) saylav ıeçlml yurdun ber ta· SıNOS iklocl s .. çoıen eayııı 

J aa. yısı Abdülbıtk Fırat, Aziz • 
AMASYA 

rafında akaam k d hl · 449: ı)r. Gahb l..akkı Ü .. t""n, 
• · · ikinci seçmen sa Samih Iher, Saffet Arıkan, Rik· "' 8 a ar ımıı· " u 

yıeı :309: Eııat Uras, İsmail met Iıık. tir. Her yerde ittifakla C. H. Yuıuf Kf\mtl Tangırıen, lJ0 . 

Hakkı Mumcu, Nafiz Aktfn. ERZURUM ikinci seçmen ıı·. namıcdlerl seçilmiıl~rdir. lüsl Orucoğlo, Cevdet Kerim 

ANTALY 
Fırkaca namzed "-et il i İocedayı, Hileameddin Okan. 

A ikinci seçmen eay191 810: Aziz Akyürek, Dr. gu er m ye· S 
sayısı 590: Dr. Cemal Tunca Ahmed Fikri Tuzer, Nafi Atuf rek müstakil saylavlık lçiu A~ÔISUN ikinci ıeçmen H· 

Numan Aksoy, Rasih Kaplan,' K N hoe bırakılmıı olan 13 vtlA· yısı 7 2: Dr. Aeım Sirel, Ftem ansu, af iz Durulu, Necib 
C ].t.f N ti · yette fırka ikinci mQoteblb Suncay, Mehmed Yunus Gft · 

e • a z, Arıcan, Tör.kan Asım, Tabaln Uzer, Nakiye 
Başbuğ (Kadın) Tayfur Sökmen Elguo (Kadın), general Zeki itti umumi refeltk dinnının neıdoğdu, Raıen Bar.kin, Zı1b· 
(Müstakil) Soydemlr, Fuad Şilkrö. beyannamesinde yazılı mak· dü Dıı~ukar:a, M .. llha Ulaa (Ka· 

AYDIN fkfoci seçmen &ayısı ESKiŞEHiR ikinci ıeçmen eada hizmet Jçfn reylerJot dın) Mebmed Ali Yllrftkel, 
,-,. 6 t'l t kil dl Muıuafa Tunalı. 
<.>8 : Adnan Ertekin, Dr. Maz· sayıaı 422: Ahmed Özdemlr, m 8 e namzc ere vermit 

b G 
terdir l\lü t k·ı d SEYBAN' iklrıci seçmen 1aynı 

ar ermen, Abidin Özmeo Eaıin Sazak, Yusuf Ziya Özer, · s a · ı namze lere 
Tahsin San, Nazmi Topçu, Na' Osman, lstemat Zihni (Miista· verilen reyler nlsbett beryer· 751: Ali Miinlf YegAne, Da· 
ri Kazım. kil) de başkadır. mar Arıkoğlu, Hilml Uram, 

ta.. ~ Ôıoer Resul Bicer, General 
BALIKESiR ikinci seçmen GAZlANTEP ikinci seçmen ~ !!11111" 

117.11 E d 
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Ferruh G"'pgAz, SAle.vman 0 .. Naci Eldeniz, İbrahim Mete, 
eayıs. ~: nver A akan, eayısı : Ali Kılıç. Nuri Coa· u u u J u 

Hacim Tezer, O. Evren, lsmall ker, Reoit Aıar, Şahin Bekir mlrezer, Veli Yasfo, avukat Esme Nayman (Kadın) Tevfik . 
Hakkı Uzunçaroılı, General KalelJ, Remıl Görez, Ömer Hasan Ferid, Salih SiiRT ikinci seçmen eayısı 
KAzım Özalp, Mehmed Cavid Asım Akeoy. KIRŞEHiR ikinci ıeçmen SOS: Halil Halid Aydın, Mah· 

Demir, Oaman Niyazi Burcu, GİRESON lklaci seçmen 
18

• sayısı 285: Hazım Aörtıkçl, mod Şnki Sueoy, lsmall Mo11· 

Hayreddin Karan, Sabiha Gök· yısı 614: Hakkı Tırık Us, Ge· LO.tfl Mfif id Ôzdes, AU Rıza tak Maykon. 
çök (Kadın), Rahmi Cemal, neral lhean S~kmeo, Tallı Eser, Mehmed Seyfell SiVAS İkinci ıeçnıen aay111 

Haeıın Viıuf Somyftrek. Onay, Miinlr Akkaye, Sadri KOCAELi ikinci ıeçmen ıa· 873: Necmeddln Sallık, Ra· 

BAYAZIT ikinci seçmen 81• Maksudl Araal, lamall Sabuncll yısı 677: Ali Dikmen, İbrahim sim Baaara, Remzi Cfner, Şeaı· 
yısı 217: İhBan Tav, Halid Bay· Muzaffer Kılıç. ' Süreyya Yiğit, Kemaleddin seddJn Gftnaltay, Ziya Ba•ıra, 
rak, Übeydullah. GÜMÜŞHANE ~kinci s~çmen Alpak, Ragıb Akçln, Salih Vasfi Reşid Sevgi, İsmail '.Meh· 

BiLECiK ikinci seçmen Sil· sayısı 438: Edib Servet Tör, Yargı, Dr. General Ziya Nuri, med 'O~ür, SaMya Gôrkey JK.a · 

ym 250: lbrahim Çolak, Salih Hasan F~hmi, Şt-•ket Erdoğan, Haean Hayri Tan, Nedim Boz. dın) B6srev Gere~e, Milat 

Bozok, Dr. General Besim Ali ~ .. ,,.ket Ônderııev, M. Durak. atık Şakra (Müstakil). 

Ömer. IÇEL ikinci seçmen ııay1sı KÜTAHYA ikinci seçmen TOKAT ikinci ıeçmen urı11 
BOJ,U ikinci seçmen aayısı 934: Emin Nanku~, Hakkı 18Y181 852: Receb Peker, Mub 635: Bdsnü Kooay, Nasım 

581: Cevad Abbas Gürer, Dr. Soydam, .f'erlt Cı:lAl Goven, ile Ekmen, Mehmed Some Paray, Recai Erişken, Sareyya 

Emin Cemal Suda, Hasan Ce· Hamdi Oogun, Süleyman Fikri Naşid 6akkı Uluf?, lbrahi~ Genca, Galib Pekel, Bılrrem, 
mil Cambel, lemail Hakkı Uz· Mutlu. Dalkılıç, Ömer Davud Dfnioç, Faik Berruek. 

may, Şükr11 Gülez, Milat Ku· 1STAN8UL ikinci seçmen Besim Atalay, Dr. Lütf 1 Kır. TEK.IRDAGI ikinci eeçmea 

ray, Mitat. aayısı 1625, Abdülhak BAmld, dar, Dr. Şakir Ahmed sayısı 432: Cemil Uybadin, 

BURDUR ikinci seçmen profesör Dr. Ne11'ct Ömer lr MARDiN ikinci seçmen sa · Faik Öztirak, Şakir: Kesebir, 

225: M. Şeref Ôzkau, Oılit deJp, Ali Barlın, Ahmed Hamdi yısı 609: Abdürrezzak Satana Yahya Kemal, IIGıeyin Rıbml 
Onaran, İbrahim Necmi Dilmen Denizmen, Ali Rana Tarhan, All Rlza Ert~m, irfan Ferid: Apak 

BURSA ikinci seçmen eayısı Dr. Refik Soydam, Halil Etem Hilmi Çorak, Dr. Rfz11 Levend TR , A BZON ikinci ı,.çmeo ... 
1051: Asaf Daras, Dr. Refik füdem, Sadettin Rıza Uraz Edib Ergin, 03man Dincer ı K yısı 858: Daniş Eyü:ıogl"l, Da· 
Güran, Esat Sıgay, Mustafa Salih Cfmcoz, Ziya Karamor. . _ ONYA ikinci seçmen sayısı U1 ~Iltat, Basan Sak" ebloğ· 
Fehmi Gerceker, Refet Canıtez, ıel, Hamdı Mustafa Gdrsoy, 13<>2: Ahmed Hamdi Dik 
Dr. Galib :K!abraman, Fatin Yaşar Hayrullah Ergin, Dr. Kbım Gürel, Mazzafler G:::· Ju, Hamdi ÜlkDmen, Süley· 

M .. , ' man Gedik, Raif Karadeobı, 
Güvendiren, Ur. Sadi Konur, General Hakkı Şlnaal, General · ulusan, Muetara Lütf ı S 
Atıf Şekibe Şekib lsel (Kadın), Şükrü Naitf, Fakihe Oynen Eken, Nafm Hazım Onat, Tev. Aenlba Hızal (Kadın), Milat 

f iL F ydın, Sırrı Dıy. 
Saadeddin Fcırh Talay. (Kadın) mfttekaid General Refet • lkret Sllay, Kdzını Okay, 

ÇANAKKALE ikinci et:şmen (Müıtakll) Bediz Aydilek (Kadın), Mustafa URFA İkinci St!Çmen '''111 
sayısı 485: Ahmed Cevad Emre, ISPARTA ikinci seçmen 88 Halid, Dr. Oııman Şevki Ulu. 575: Ali Saib Unns~. Behcet 

Şükrü Yasin, Ziya Cevher Etil, yHı 880: Haseyfn HOanQ Üz dağ, Şevket, Ali Rlza, Cemal Günay, Mehmed Emin Yuroa · U lfaydar R~dü ÖKTEM 
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Sandi, ümid şulesi parlamıya başladı. 
. Dedi, yolumuz aydınlanıyor! 

- Ah çocuklarım, dedi, elz 

her halde açsınızdır da. Benim 
midemdeki rahatsızlık bermu· 

tad devam ediyor ve binaenaleyh 

gene birşey yiyemiyorum. Bu 

nanla beraber sizin hu kadar 
sıkıntıh, hu kadar yorucu bir 

seyahatten eonra biraz istirahate 

ve çoktanberl ele geçiremedi 

ğinlz gftzel bir gıdaya lhtlya· 

cınızı düşüoerek sırf sizin için 
baz.ı şeyler hazırladım. 

Bir çift 1strezburg pastası, 
bir miktar peynir, soğuk et, 

bir tane ekmek ve Oç şişe de 
şampanya gctirdf. 

Sandt fazla eevlnclo verdiği 
heyecanla kendini tutamadı ve 
a<letA bağıtarak : 

- Ümld şuleel parlamağa 
haşladı. Dedi. Yolumuz aydın· 

tanıyor! Teraneefle bir çocuk 
gibi Rfşar'ı kucakladı. 

Karınlarını doyurdular. RI· 
şar şimdiye kadar bu derece 

lezzetle yemek yidlklerlnl ha· 
tırlamıyordu. Otelde iken ye· 

meklerlo pisliğinden istedikleri 

gibi karınlarını doyuramamış· 

fardı. Adeta yemek; aclık tan 

dönen başlarma bir hafiflik 

vermişti. Bununla beraber oda· 

dan içeri glrlociye kadar geçir· 

dikleri heyecanın Dğır sademe
sinden el'un kurtulamamışlardı. 

Sandl : 

- Şf mdi, dedi, artık her şey 

tamam, belayı ııtlattıoız, kar· 
nıuız da doydu, aşağıda kapıda 

kendi adamlarım var. Biç kim· 

ee sizi rahatsız edemez. Şimdi· 

ye kadar geçirdiğiniz sıkıntılar, 

hakkınızdaki kara dosya, arka· 
nızdaki kanınızı lçmeğe çalışan 

dangalaklar, hul4sa herşey arlık 

bitli. Maziyi şimdi dimağımız· 

dan elliyoruz, onun sim siyah 

çlzgilerlle doldurduğu kara ki· 
tabı yırtıyoruz, yarın hayatın 
yeni ve temiz bir sahifesini 

açacağız. Bununla beraber BI· 
lenklrona teşekkQre borçlusu· 

naz. Çünkü aocak onun çevir· 

dlğl fırıldaklar sayesindedir ki 

şimdiye kadar yakayı ele ver· 

medinlz. Onun kurnazlığıdır ki 
şu mes'ut telakimizln kapısını 

açtı, yoksa çoktan Stom'uo eli 
yakanıza yapışırdı. 

Bilenkiron atıldı : 

- Sizin adınız (Reşad Ha· 
no) dur, dedi. "0lıyo,, da Kle· 

velaad da doğdunuz, memleke· 

tin gözbeheğl, en bOyük, en 

kıymetli maden mühendislerin· 

den biri elzslntz. Köstenceden 

ikindi vakti geldiniz ve biz de 

sizi gemide bulduk. Elbiseleri· 
niz bitfşlğlmfadekl yatak oda· 
sındııdır. Artık biran evel bu· 

rayı t erkctmellylz. Mah1m ya 

buraya teferrfiç maksadilc gel
medik. Tekrar işe başlamağa 

mecburuz. Maalesef esrar dil· 

ğflmünü burada çözemlyeceğiz. 

Kader kısmet bakalım ne gös· 

terecek. Yolcu yolunda gerek. 
Durmak değil, koemak ihtiyacı 

karşısında bulunuyoruz. 

Peter'e ve Ri1J&r'a birer el· 

gara verdi. Ocağın kareıeındakl 
koltak: BBndalyalarına kurulda· 

lar ve elğaralarını eavurmağa 

başladılar. Sandl yere oturarak 

bağdaş kordu ve bir keseden 

tütün çıkararak piposunu dol· 

dnrdo. Bunu müteakf p dört 

müthiş haf tadan beri dalma oyu· 

şokluk içinde bunalan dlmağm· 

daki ağır k:iboeo Rlşar yırttı 
ve söylenen oeylerl dinlemeğe 

başladı. 

Bllenkiron : 

- Gerçi evvela benim baş· 

lamaklığım bir kfistahhk adde· 

dlliree de hlkAyemfn sizinkilere 

nazaran en kısa oluşa beni 

böyle bir harekete mecbur etti 

mukaddeme ile söz aldı : 
- Arkadaeler, dedi, itiraf 

etmeğe mecburum ki ben bir 

eeyler yapnmadım. Sonra adeta 

bir muzik hol komiği veya ap· 
tal bir çocuk gibi dudaklarını 

büzerek ilave etti : 

- Eğer bir çalı yığmının 

arasında birşey aramak ister· 

seniz, önünden son sür'atle gec· 
mez, hiç olmazea biraz durur· 

sunuz değil ml? İşte benim va· 

zlyetlm hona beozlyordo bin· 

başım. Ben dalma bulut ara· 

eında kaldım ve etrafıma bak-

i mağa vakit bulamadım. Aradı· 
ğım şey çok derin bir uçurum 

içinde idi. Ne kolumu nzıtabll· 

dlm, ue d" heni oray• indiren 
oldu. Bundan başka bOyük bir 

hata yaptım. EnelA bindiğim 

tayyareyi çok ytıkseklere uçur· 
dum, aşağ, inemedim. Sonra 

çok derine indim, yukarı çıka 

madım. .Meşhur Barnomun 
cambazhaneııl gibi dolaştım. Ce· 

neraller \'e büyük adıımlar ara· 
smda yaşadım. Anlıyabtıdlkle-

rlm siyasetin hududu umumiye· 

siol görmekten lbar~t kaldı. 

içine nüfuz edemedim. Hallm· 

ki arkasından koştuğum şey 

günlerimi beraber gectrdlğfm 

yüksek zevatın malumu oldu· 

ğuna tüphe yoktu. 
- Sonu var -

Müstakil Saylavlar Kaçar 
Reyle Seçildiler? 

Ankara, 8 (A.A) - DahUlye VekAletlnden tebliğ olunmuştur: 

8 Şub'at 1935 cuma gö.od memleketin her tarafında yapılan 

eaylııv seçimi ayni günd" bitmiştir. Seçilmesi lcabeden 399 say. 
lavdan 17 el kadın olmak ilzere 386 sı C.H.F. namzedlerinden 

ittifakla ve 18 6 de m6staklllerden ekseriyetle seçlJmltlerdlr. Se· 
çilen zatlarla aldıkları reyler aşağıda göeterllmlotlr. 

Seçim dılreei Rey eayıaı Adı 

Ankara 127:1 Dr : Taptal 

A!yon 666 Keresteci yan 

Antalya 588 Tayfur Sökmen 

Çankırı 412 Mustafa Ensoy 
Denizli 707 Mütekald general Şeffk 

Eskişehir 422 letemat Zihni 

İstanbul 290 Mütekald general Refet 

lzmir 1157 Halil 

Konya 1352 Mütekald gene. A. Fuad 

Kastamonu 438 Lise mdd6rd Nuri 

.Muğla 

Niğde 

Sıvae 

453 
503 
868 

Kitapçı Hasnil 

Dr: Abravaye 

Mltat Şakra 

Hava Mukavelesi 

ltal ya Tayyareleri herlini 
homhalıyahilirlermiş .. 

Fakat, Herhangi Bir Vaziyette lngil
tereye Yardım Edemezlermiş .. 

Londre, 9 (A.A) - İtalya ı 
tam mütekabiliyet esasına mile· 

teoid bir hava mukavelesine 

iştlruk etmek imkAnsızlığında· 

dır. İyi malumat alan mebafl· 
lin ifadesine göre bu kanaat 

ameli sebeplere wilstenlddlr. 

·Zira halya ne İtalya'dan logil· 

tere'ye, ne de loglltere'den İtal· 
ya'ya hava kuvvetleri eevkede· 

bllec~ğine lmkAo ve ihtf mal 

görmemektedir. Maamaflh ltal· 
yan'lar hususi bir mecburiyet· 

ten ietll!na edilmek oartlle 

mevzuubahs mukavelenin lo· 

karno andlaemaeına dahil dev

letler tarafından imza edilme· 
sini kabul etmektedirler. Bun• 

mukabil Franl!a·İtalya mOteka

hlllyetl İtalyan dlplomaslelnce 

hiçbir lhtlrazi kayda tabi tu · 

tulmamaktadır. 

Londra'nm yarı resmi maha· 

mukavelenin imzasına m4nl 

teşkil etmiyeceğl kanaatinde· 

dirler. Yalnız İtalyan'ların İn· 
gllfs'lere karşı koydukları lhtl· 

razi kaydın tablatlle İnglltz'ler· 
den de karşılık gôreceğl söy· 
lenmektedfr. Umumiyetle Fran· 

sız· İngiliz beyannamesinin orta· 

ya attığı mee'elelerln heyeti 

mecmuasını umumi bir plAn 

üzerinde tutmaya çalıeılmakta· 

dır. Zira Almanya'nıo tecezzi 

kıbul etmez bir plAnı kabul 

veya reddetmesinden önce tefer· 
ruatı düşflnmek menlmslsdlr. 

Diğer taraftan orta n şarki 

Avrupa payıtah•larından alı· 

nan haberlere göre Almanya· 
nın sabık müttef lk:lerlnfn de 

aekeri ahk:Amın tadllloi lıtlye· 

ccklnl anlaşılmaktadır. 

İngiliz mah.Cill b~yle mev· 

ıfmslz mee'eleyl dOşQnmek bile 

rm bu hoktımlerln mutasavver istememekte ve heroeyden önce 

lzmir' de Saylav Seçimi 
- Ba~ı 1 inci yüzde -

ğer bir tahtaya :la m6stakll 

namıedlerin adları yazılaııştı. 

Müstahkem mevki bandosu 

balkon kIBmında yer a.lmıştı. 

Ayrıca gımç, talebe ve münev· 
ver bOyük bfr kalabalık: l!eçimi 

görmek ve taklb etmek için 

gelmiş bulunuyordu. 
Salonu baştan aşağı dolduran 

bu lldncl seçmenler arasında, 

sıyasal yaşayışta bugün erkek· 
ler kadar hak sahibi olan ha· 

yıolarımız da gözüküyordu. 
~aylav namzedi bayanlar, 

fkiocl seçmen bayanlar .. 
Ve bunların içinde de, milli 

kıyafetlle gelmiş bir bayan göze 

çarpıyordu: 

Naldöken ikinci ıeçmenlerfn· 
den bayan Leyla .. Başında sarı 

poçueo, kısa, yollu ve önleri 

işlemeli ceketi, çltare elbl!esl 

ve koyu renkli önlOğü vardı. 

Saat onbeşl bulmuştu. Vflı . 

yet idare heyeti reisimiz Yoz· 

gad saylavı Bay A vnl Doğan 

ayağa kalktı. İkinci seçmenlere 

hitabetti ve kf!ndil~rlot eelam· 

lada. . 

Fırka relel {ırlı: :dı olao ikinci 

sr.çmenlerlo, gösterilen ontkt 

namzede mftttef ikan rey vere · 
celderlnden emin bulnndoğonu 

söyledikten sonra vllAyet genel 
seçimine de temH ederek: 

- Her iki seçimin bir gftn· 
de yapılmaeıoı merkezden iste· 

mfştlk. Fakat bir pre1Jslb mü· 

IAhazası olarah seçimlerin ayrı 

ayn iki gtınde yapıemaemı 

latedller. İkinci seçmenlerin 
leleri gilçlerl dolayısile İzmlr'de 
faıda kalmamaları için vlliyet 

azalarını da yarın ıeçmeye ka· 
rar verdik. 

Dedi ve fırka idare heyeti· 

nln, bu seçim için ikinci seç· 

menleri eerbeet hınk.tığını; 

arzu ettikleri fırkalı arkadat· 

ları seçebllecelderinl de Uhe 
ettikten sonra: 

- Maamaf lh talimatnameye 

tevfikan yoklama yapılması 

istenirse bunu nazarı dikkate 

almz. Arkadaolarımız bilir· 

terki yoklama ihtiyaridir, diye· 

rek sözlerini bitirdi. Bunu 

bando muzlkanın çaldığı İıtik . 

lil maroı taklb etti. Maro ayak· 

ta dinlendi ve alkışlar içinde 
bitti. 
--~~~~---ı--~~~~-

F r ansız • İngiliz beyannamesi· 

nln çerçevesi dahilinde Alman· 

ya'nın silihlanmaeı mes'eleslnln 

halli gerektiğini söylemekte· 
dlrler. 

Roma, 9 ( A.A ) - Havas 
Ajansından: 

E98en'de çıkan ve Nazi fır· 

kasının reıımf gazetesi olup 

hava nezaretlle yakından allkası 

bulunan Nasyonal Caytuog, ga· 

zete Del Popolo'nun Alp dığ· 

lannı aşarak Berlln'I bombar· 

dım•n edecek kudrette olup ltal· 

yan bava kuvvetlerinin teca· 
vQzi kıymetleri hakkındaki ma· 

kalesinden bahlııle diyor ki: 

- İtalyan gazetelerinin bü· 
t1ln neşriyatı earahaten Alman 

aleyhtarı btr haleti ruhlyeye 

tercGman olmPktadır. 

Fırka reisimiz Bay ATnl Do· 

ğan hu meyanda ta m6jdeyl 

veadl: 

- Kazalardaki ııaylav seçimi 

bltmlttlr. Arkadıtlaruna müj . 

delerim. İttlfekla fırka namzed
lerl ve mtlstakil olarak da eski 

İzmir eayluı Bay Halil ııeçll· 
mittir. 

Bay A vnl Doğan bunu mü· 
teaklb yerini, doktor Bay Beh· 

çet Uz'un başlığı alımda seçim 

teftlt heyetine terkeul ve he· 

yet yerine gettf. Rey sındığı 

kırmızı beyaz kurdel4larla sa· 

rılmıştı. Belediye başyazganı 

Bay Ali ikinci seçmenlerin adı· 
nı okumağa ve her ismi geçen 

reyini kullanmığa başladı. San· 
dıka ilk rey varakası atan Vali 

General K4zım Dlrlk: oldu. 
ReyJerln atılması ve tasnifi 

eplce devam etti. 
Akşam üzerine yakındı. Ar· 

tık vlllyetlmlzdeld seçimin sonu 

alınmıştı ve netice şöyle idi: 

1214 lklnct seçmenden 54 
zat, hutalık, başka yere gitmiş 

bulunmak veealre gibi meşru 

mazeretlerle ıeçlme iştirak ede· 
memlşlerdl. Geriye kalan 1157 
ikinci seçmen ittifakla ftrkamız 

namzedlerl ile mfüıtakıl saylav 

eski İzmir eaylavı Bay Halil'e 
reylerini vermişlerdir. Buna 

göre yeni İzmir saylavları aşa 
ğıda ki zevıtttır. 

Bay Tevl lk Rüşdtl Aras, bay 

Şükr6 Saraçoğlu, bay CelAl 
Bayar, bay Mahmud Esad Boz· 

kurt, bay Hamdi Aksoy, hay 
Rahmi Köken, bayan Benal 

Nevzad, bay Kamil Dursun, 
General KAzım İnanç, hay 
Hü!lnü Çakır, bay Sadeddln 

Eplkmen, bay Hasan Au Yü· 
cel, müstakıl olarak bay Halil 

Menteee. 

Akhisar'da: 
Akhisar, (Husoei) - Saylav 

seçimi yapıldı. İttifaklı lt'ırka · 
mızın namzedled seçildi. Se · 

çimden evel Atattırk'ün beyan· 
namesi okaodu, ayaktı dinlen· 
dl ve alkışlandı. Muzlka, İstik' 
141 marşını çaldı. 153 ikinci 

seçmen rey verdi. Atatflrk'e, 

General İsmet lnönü'ne ve Fır· 
ka genel yasganhğına bağlılık, 

saygı telgrafları çekildi. Şehir 
donatılmıotı. Fener alayı da 
yapıldı. 

İetanbol 8 (A.A) - Bugün 
İetanbul'da yapılan saylav seçi· 

mine 1639 ikinci mGntehlb· 
tt"n 1625 1 iştirak etmiş 14 
kişi ve(at ve haetılık dolayı· 
elle reye iştirak edememişler· 

dlr. 1625 ikinci mtlntelrlp 
miltteflkan C. 8. F. namzed· 

lerlne rey vermlşlerdJr. MGstak.11 
namzed mütekald general Refet 

1625 e kartı 290 reyle seçil· 

mittir. 

lirnek Alalım 
Bergıma'dan yazılıyor: 
Tayyare şt:hldlerl ihtifali me· 

raslml gftrıilnde Bergama Kınık 
nahiyesine bağlı Poyracık kö· 
yande de Bozkurd spor knlaba 

idare heyeti tarafından tayyare 
cemiyetinin fitre ve zek4t 

rekllm kiğıdlarından bir tanesi 

müzayedeye konularak (4) lira 
bir haeılAt -.Ocude getirmiş Te 

4 Ura, makbuz mukabilinde 

Bergama tayyare cemiyeti vez · 

nesine gönderllmlotlr. Yurda ve 

dolayıslle cemiyete özden duy· 

gulu ve değeri çok olan bu 

ydksek yardım, cemiyeti mdte· 

hassls ve minnettar kılmıttır. 
• 
• • 

Açık Muhabere: 
Bergama'da tayyare cemiyeti 

muhasibi Bay Sami Kaya'ya: 

Bahsettiğiniz mektub gelme· 

mlştir. 

Bayındır Sulh hukuk hiklm· 

llğinden: 

Bayındır orman idaresinden 

aleyhine 629 kuruş tazminat 
da vaeı açılan Rlzenln karadr.re 

nahiyesinden Ahmed oğlu Ha 

sanın bulnnduğu yer belli olma· 

dığından muhakemesi lfi.2.935 
cumartesi gfloft saat 9 20 talik 

kılınmıştır. Gelmediği takdirde 

gıyabında muhakemesine bakı· 

lacağı ilin olunur. 4.04 

lzmir birinci icrs 
memurluğundan: 

Bayan H:dce HaUdenln Eaı· 
lak ve Eytam banka!ındao 

ödünç aldığı paraya mukabil 

bankaya ipotek eylediği lzmlrln 
Mersinli kôytınde MQrG.vvet ve 
Yunos Ef, sokağında kAln ve 

tapunun 25 ·ı· 1930 tarih ve 
61-295 numarasında kayıtlı 

ve 300 arşın mokabllf 174,20 
metre murabbaı sağı Yunus B. 
sokağı, solo Mlmfka Mahkure 

hane ve bahçesi, arkası Cemal 

8. arsaııı, öntı eahlbf eeoed dük· 

kinı ve tarik ile mahdud 2 • ~ 
numarada k4ln ve kapıdan gl· 

rlllnce Avrupa tuğlalı bir eof• 

Bağda bir oda, karşıda dlepenç, 

solonda bir oda ve sağıod• 

karanlık diğer bir oda ve bu· 

nun ittisalinde bir mutbah 'fe 

hala ve matbahın üstG.nde bit 

sandık oduı ve bir miktar bab· 

çe ve bahçede çamaşırlık ve ç•· 

maşırhğın üsttınde bir taraça ~ 
avluda bir a11ma çardağı ve aol 

taraftı cephesi diğer sokağ' 

nazır bir dftkkioı mOotemll .,e 
1500 Ura kıymetli ve Besroi· 

alem Valdc sultan vakfındıO 

mukataalı bir hah hanenin mfll• 

kiyetl sçık arhrma euretlle ,e 
844 numaralı EmlAk ve EytaOJ 
bankası kanunu mucibince bit 

defaya mahsus olmak eartUe 

artırmuı 12 ·3· 9;ı5 ıalı gooO 

ııaat 11-12 de yıpılm•k dzere 
30 gtın müddetle satılığa ko· 

noldu. lzmfr'de birinci lcrt 

dairesinde bu artırma netlceelo· 

dtı satış bedeli tahmin olun•• 

kıymetin yQzde yetmit betloİ 
bulurea en çok artırana lhaleııl 
yapılacaktır. Akııl takdJrde 2280 

numaralı kanuna göre 11at11 geri 
bırakılacaktır. Satıe peeln part 

ile olub mfttterlden yalnız yft•· 

de yedi buçuk dellAIJye mı•• 

nfı alınır. İşbu gayri menkol 

üzerinde herhangi bir ıeklldl 

hak talebinde bulunanlar elle

rlndekl resmi vesalkle birlikti 

yirmi gQn zarfında İzmir bl· 
rlnci Jcraeına mftracaatlan li· 
zamdır. 

Akei halde hakları tapu ,t· 
cillnce mah1m olmadıkça p•1' 
taşmadan hır(ç kalırlar. 2 ·S' 
935 tarihinden itibaren earl' 
name herkese açıktır. Tali~ 

olanluın yGıde yedi buçu~ 
teminat akçuı veya milli bit 

bankı itibar mektubu f 1 

33-18703 doııya nomıraııll' 

İzmir birinci icra memnrluloJll 

mfiracaatları llAn olunur. 
H. İş No. 186 

DördOncil ke~lde 

11 ŞulJat 935 
ADET LiRA 

2._!fdkAfat 20000 
1 İkramiye 25 000 
1 ti 10000 
1 it 4:000 
1 ti 3000 
2 ti (2000) 4000 
4 " (1000) 4000 

30 " (500) 15000 
50 " (150) 7500 

100 " (100) 10000 
300 ti (50) 15000 
510 " (30) 15300 

132800 

500 Amorti (20) ıoooO 
1500 adet 14200o 

~ 
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Menemen Milli Emlak 1\'lemurluğundan: 
Tahmin k . 

Ctoııi To. Sokak Mahalle Lira k. Sahibi evveli Dosya No 
Tarla IH2353 M.M. Ortaköy Keııik. köy 500 00 Lıpyot 207 
Arsa 230 .. Köyiçl Ulucak 15 00 Rum klllııe vakfı 459 

'' 82.92 " " " 10 00 Hacl davit 455 

" 112.48 " " " 12 00 " " 457 
11 95.95 " " u 10 00 Bakkal yosef 454 
" 169 " " " 8 00 Meçhul rum 452 
'' 694,40 " " u 50 00 Hıci davlt 456 
'' 144 " " Ali ağa 10 50 Meçhul rom 475 
'' 3610 " letaııyon kenarı Ulocak köy 120 00 H11foe 460 

Bığ 1838,40 '· El4göz bağları '' 60 00 Meçhul rum 523 

~ra. 37 ,20 " Köyfçl Ali aga 7 60 " " 476 

c. 399.29 " " " 19 80 " " 483 
11 

13 n 0,30 " " 11 6 00 
11 11 

524 
" 37 ,. .. " 20 00 " " 4 70 

Hane Btr odalı " " 30 00 " " 482 
Arsa 1,02,1192 " z. gökalp Mermerlt 96 00 Kıragfto oğlu vereııeıl 313 

" 4.6 Mo. 204 " Burmalı " :JO 00 Meçhul rum 306 
Tıtfa 1819 " çokar bahçe " :.!72 82 Sanlda yorgi 311 
Sığ 184.0 ,. Kıraç " 40 00 Meçhul rom 205 

Artıa 20 n 0,87 " çukur köy " 17 40 " " 104 

'' 42,20 " Mutaf " 21 10 " " 6t 
" 182,96 " Yeni cadde " 18 30 Kara yorgl 3 L 
" 870,20 " Kemalpaşa Esatpaoa 130 53 Batakı paoıyot vereseıl 9 i 
., 870,20 " " " 130 5:l " " " 9:3 
'I 010,20 " " " 130 53 " " " 95 
'' 10 no. ıı O " cami eok.ğı Kasım pata 44: 00 Meçhul rom 327 
'' S no. 71,50" Kumru çıkmazı '· 14 00 " " :J89 

Türkiye Ziraat Bankası 
besinden: 

lzuıir şu-· 

.Mevkii 

Karoıyıka 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Merelnli 

" 
Bur ona 

Baca 

" 
" 

" 
Burna va 

" 
Turan 

" 
" 

" 
" 

Sokağı 

sazan 

" 
yıldız 

mimar aloan 

eüleymı1Diye 

mimar ıinao 
yıldız 

ııevda 

çakıcı 

burnava c. .. 
hacı bey 

geniş 

mecidiye 

köprOlil 

belediye 

ıulh 

belediye 

be davı 

hanardı 

yağhane 

menemen c. 

" 
" 
" .. 
" 

Clnıl 

Arsa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Hane 

Dükkan 

" 
" 
" 

Ar&a 

" 

u 

Haoe 

" 

Arııa 

" 

No. Mubım. K . 

29.3.21 :rno 
29.1.17 300 

18.2 .18 :JOO 
7 700 

28.1.34: 900 
38.36.1 500 

l. ı 600 

1 :300 
1.10.5 500 

3 8 hisse (Nakit) 15 

36.28 1000 

5.7 400 
26 ~ 

19.21 
10 

~~.17 

3.1 
6.'i 
35 

l .!l. l 
209.8 

'2.4 
102.14.3 

9:3.2 
91.5 

208.8 

300 

500 
:lOO 
500 
600 

300 
300 
500 

200 
600 

600 
800 
200 

llırıe 56 no. KemılFaşa " 150 00 Mahlul 393 
Arsa ı 500 " " " 450 00 K111abılı nikolıkl 108 " " • " bili 

900 
300 

" 8 no. 176 " cami sokağı " ;35 20 Meçhul rom 328 Karıtat halil rlfat paşa c. Hane 302.272 700 

'' 10" 128 " gün görmez camit kebir 12 80 " " 244. Bornava küçGk. çay " 43.51 1000 

:Sığ 3300 ·' Uluyol Menemen 125 00 " 11 525 Yukarıda eveafı yazılı yunanlı emvali gayri mfthadil bonoııa 
llrea 2044 " Kiremitçi Ahıbıdır 75 00 Elagöılü vangel ve yani 107 veya peıln para ile 10.2.9:l5 tarihinden itibaren açık artırma 
l..eytlnltk 3220 " Mahmut ef. çil. kazan çukuru 150 00 Kara kullukçu nikolt 52 l He sıtııa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ah de"let belediye 
Sınc 32 no. Köy içi Yanık köy 20 00 Mahlul 517 vergi ve reılmlerlle &alr masraflar müşteriye aittir. Kıymeti iki 

Yukarıda yazılı gayri menkul emvalin millkfyetlerl ptşln para veya tklncl tertlb mObıdil bo· bin lira veya daha fazla olan emvalin kat'i ihaleleri lstlzana 

;osu veyahut yOzde 5 faizli hazine tahvili mukabilinde ııatılmak üzere 28,1,935 tarihinden tabidir. İhale 6.3.935 çarfamba gftnildilr. Talihlerin yilzde yedt 
6,2,9J 5 cumarteıl gOaflne kadar yirmi güo milddetle mOzayedeye konulmuştur. Talipleri ihale 

gilnü saat 14 te yftzde 7 ,5 depozitolarını h•mllen komlıyono maheoııuna mftracaatları ilan olu · buçuk depozholarile birlikte lhale gün il ıaat U,30 da Zfraat 
lıor. 6 9 12 15 360 · bankasına müracaatları. 10 22 400 

fl~rhiye mektebi kumao- lzmir birinci icra 

d ı ..,, d . memurluğun.dan: 
3 J) ) gt Il 8 fi• İbrahim oğlu ıalihlo em14k 

H 
• • . ve eytam bankaıından ödO.nç 

arbıye Mektehı Talebe Kayıt ve aldığı paraya mukahn bankaya 

K b 1 T ı • . ipotek eylediği lzmlr'ln karşı· 
8 u 8 ımatnamesı yaka donanmacı mahıllesl fet· 

l - Busene harbiye Mb. ne aı. hakim ve muallfm 11nıfıoa biye ıokağında ktln •e tapu 
tııllıı müdafaa vekiletinln göstereceği alebet içinde ana ntanın yeni ıılclllfnln 1808 No. sanda 
iç ve dıııında Tdrl talebe kayıt ve kabul olunacaktır. L ı ,. .. ayıt ı ve 5:! ada 32 panelde 

A) Tam devreli lise mezunları harbiye Mb. ne girebilirler· 63 bb 
Boolardan bir sene sonra müracaat edenler lmtlhan11z iki veya metre mura a• 7 taj 00

• lı 
dıba ziyade &onra mOracaat edenler Aıı. llııelerdeo birinde baka· ev kapıdan girilince plaka dö · 
10rya imtihanına tabi tutulurlar. Ltııe mezunluından gayri ıınıf fell bir antre karııda camekAnlı 
ibuıas Mb. lcrl ve lfıelere muadH oldukları ktlltflr bakanlığınca bir oda ve lttfıatlnde bir 

tcıblt edilmiş olan ekalliyet ve ecnebi Mb. lerlnden meaun olan mutbab ve bunların arkasında 
Tiirk talebe Aıı. litıelerlo birinde mezuniyet imtihanı geçirmedik· bir hnlo ve huluda belA ve 
Çe ve TQrk diline tam nkıf olmadıkça harbiye m.-kıeblne kabul tulumba euyo vardır. Antrede 
Cdlhnezler. ıağda on bir ayık merdivenle 

B) Ana vatan dı,ından Mb. be girmek fıtlyen Türk talebenin yukarı çıkınca dar bir koridor 

de Aıı. llııelerden birtnde bakalorya imtihana vermeleri, Tark dl· sağda iki ıolda sokağa nazır 
lloe vakıf ve Tftrk tablyetinde olmaları lazımdır. Olmıyaalar bir ik.l odaJ ı mO~temll ve 2400 
8Pne zarfında Türk tablyetlne geçeceğine dair bir &enet verirler. Ura kıymetli ev mftlklyetl açık 
"Bir Bene zarfında tabtyetlnl değlştlrmfyenler olurea Mb. masrafı art11ma euretll~ ve 844 noma. 
ltcndtıerinden alınarak Mb den çıkarılırJar.,, rah emlak ve eytam bank.aııı 
ot C) istekliler 16 yaeım bltirmh ve 23 yaşına henilz girmemio kanonu mucibince hb defaya 

tbak mıhını olmak eartlle artJrmaııı 
O). ı··ı ı 1 d k k Aıı hakim ve muallim olmak lıtiyen 12 ,., 0 35 n vere le e o ur en · ~) ;1 ealı gftnü aaat 10 11 

talebeden birinci sınıfa girmek fetiyenlerln en yukarı 22 ikinci de lzmlıde birinci icra daire· 
••nıfa 23 fi.çfiocü eınıfa 24 yaelarroı bltlrmtş olmaları lbımdır.. ıinde y•pılmak ftzere 30 gün 

•ıb~~ Vücudunun teşekkillAtı ve sıhhatı "T~: ~~·.~~d~ıı: .. ~eh~;~ müddetle Hhlığa konuldu. 
tlır-t?ece yapılan muayenede,, orduda ve Bu artırma netlceıinde eatıe 

IXlüealt bulunmak. b d r b 1 
F) Ab}AJ;;. 1 1 ailesinin hiçbir fena bıll ve fena e e ı ta m o olunan kıymetin 

Şôb ıa~ ve sec yeş ve k ı b d ek yüzde yetml, beşini bulursa en 
retler sahibi olmadı"ına dair vesaik gö9terme ca ın a . m 

leh k fJ k bkf k t n tlceslnde cok artırana ihaleı!i yapılacaktır. 
tlıfi lı · lığınca muhtelif boıllırlı yapılaca ta a e M fi Akel takdirde 2280 numaralı 

8 it çıktığı takdirde Mb. e kayıt ve kabul olunur. c>n 
~~:~tuoda lee kabul olunm•Z· Mtıracaat edenler bu hoııuetı hiç kanuna göre sahf gt'!rf bırakı· 

2 
il~ tılehlnde hulunamazlar. l'd lacılLtır. Satı~ pr~ln para ile 

b 
1 

- Btrtocl maddede ki şartları haiz olanlardan İıtanhu • olup nıüeterlden yalnız yüzde 
d 

11 0 oınJar her eıone mart ba~ınd.a temmuz nihayetine kadar iki buçuk d llAllye maerafı alı · 
h~f rodan doğruya harbiye mb. k. lığına ve letan~ul harlc~~d: nır. İebu gayri menkul üzerin· 
as)( 0tıanıar bolundoklar1 yerlerin en bOyilk aelrerı k. dnın: bly de herhangi bir ıekUde hak 
M ''ilk oubeei reisliğine eo geç temmuz nihayetin e ar ye talebinde bulunanlar ellerinde· 
.,:· 

1 
de bulunacak: vechlle t8ttda Ue milracHt ederler. lıtldalırına ki reııml vesika ile birlikte 

X dıkt yııılı kiğıt ve nsikılarıaı bağlarlar, yirmi g6n zarfında lzoılr birinci 
) Nüfus tezkeresi veya muıaddak sureti Jcrasına müracaatları lbımdır. 

ıııh:) Mntahıısı& tam bir heyeti sıhhiye tarafından muead~ak Akil halde hakları tapu l'i · 
at ve 1111 v "L 

1 1 yanlar• askeri hekimlerce aşı yapı •r. d 
C) ıu 'il eeı .. a arı o mı ı meL.tebln elline•. malum olma ık"• pay· 

u:ıeıon bul d ğ mektebin ,ıhadetnamee ve a " .,. 
"ereceü" un ° 0 lışmadan hariç kalırlar. 2 3 9:Jf> 

"
1 reııo:ıi hOsnfthal Uğıdı. 

))) Mektehe k takdirde aııkeri kanunlar nizam· tarihinden itlbaun oartname 
1•r ve talimatı abul olunduğu 

0 
kabul ettiğini natık veltıl· herkue açıktır. Talip olanların 

lllQ L •rı tamamen ve ayne k h )iade f!e· 
zc ve ~endtslntn birer taahhüt et'nedJ, saralı, uy 0 1 

1 
'd k ytiıde yedi buçuk teminat ak. 

1 r, eldikU, bayılmak ve çırpınmak h18talığına ıuftptelA 0 ma 
1 

• çeııl veya mtlli bit bankı itibar 
1 ' 1llıt d . h- 1 1 B aır tıdipleri ve velilerinin taah utnınıe er · h\l mektubu ve ~:~·186ıl9 dotıya 

oldu u gibi hınalıklardaa birile mektebe glrmf'zdeo evel :"ı:be nomaratıtle iz mir birinci kra 
1ı;t 11 ~o bllihırc aola~ılan talebe mektebtca çıkarılır. Ve_ 0 a 

l!ırfedill"n hnttın rnaeraf Jar vrllııloe ta~mln r.Ulrlhr. 
317 . ı 5 10 ıs 

memurlo~uoa mOracaaılara ilin 

olunur. D. lı No. 196 

Izmir DefterdarJığındaıı: 
Jzmlr körfuinde 3 &enellk muhammen bedeli 1l25 lira olan 

çılazmık voli mahallinde l.msrt 935 den lıibaren Oç ıene mQd. 

dede balık avlamak hakkının açık artırmaya çıkarılmaııı netlce&I 

verilen bedel haddi IAylk görülmediğinden açık arhrmanıo 10 

gün uzadılmaeına karar verllmlftlr. Açık artırma 17 ·2 ·935 pazar 

günü eaat 15 de toplanacak arrırma komlıyoaunda yapılacakhr. 

Muvakkat temlnıt % 7 15 dır. Hilluimetçe tayin edilecek ban· 

katarın teminat mektubları ve devletin mnayyen tahlil n bono· 

tarı kabul olunur. Şartname lııtiyeoe bedelılz verilir. 402 

lzmir Muhasehei Hususiye Mndor

lüğOnden: 
İdarel hosuııiyede 16 Ura uıl maaelı bir memurluk müuhaldir. 

.Memurin kanununda yazılı evsafı haiz olanlar ara11nda imtihan 

yapılacağından talip bulunanların 16 Şubat 935 tarihinde idare· 

mlze m6racaatlırı. 398 

lzmir P. T. T, Başmodorlüğönden: 
Hükumet konağı yakınlarında posta ve telgraf merkezi hti· 

bazına el verişli kiralık bin Hı olanların binalarının bulunduğu 
yerler ile icar oeraltlni ştfıheo veya tahriren başmOdürlüLte 
bildirmeleri. 394 

Kışlada Mfls. Mev. sahn alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

MO.ııtahkem mevkt Sa. Al. Ko. dan: 

Mııt. Mevki için muhtelif cine ve eb'atta açık eksiltme euretlle 

ıandık yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 3143 Uradır. Muvakkat 

teminat akçası 236 liradır. lbaleel: 17 Şubat-935 Pazar günü eaat 

15 de luolada Met.Mv.Satın alma ko. nanda yapılacaktır. İsteklilerin 
~artname&lnl hergOn luolada Met. Mv. Sat. Al. Komlıyoounda 
görebllirler. İetekliler 2490 eayılı ar1t1rma ve ebtltme kanonu· 

non 2.lncl ve 3.0ocft maddeılode ve eartnamede yazılı Teelkala· 

rlle blrlfkte ihale eaatlndtn evvel komisyona mftracaatları HAn 
olunur. l 5 10 15 (341) 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
88ker il8.nları 

Ankara M. M. V. ıa. al. ko. dan: 

Tahmin edilen f latl on yedi bin ahı yüz kırk lira olao lklyilz 

otuz lkibio tane muhtelif renkte makua kapalı zarfla ekeltt· 

mlye konolmoştur. lhaleei 24,şubıt,935 pazar gilnü eaat ıs te 

yapılacaktır. Ek&lltmiye gireceklerin 1323 liralık muvakkat ban· 

ka mektubu veya maliyeye vaz•lmış teminat kar~ılığıuda alına · 
cık makbuzla arttırma ve eksiltme kanonunun 2 ncl ve 3 nctl 

maddelerinde yezıh veslkıları göstermeleri, şartoamt-.ainl pıraııız 

almak ve örneğini görmek lıtlyen her gün, öğledP.n ııonra mll· 

racaatları ve ekılltmiye gireceklerin tekit( mekıublar1nı :J cii 

maddede yazılı veelkalarla birlikte ihale eaatlnclr.o rnaz bir Hat 

entl Ankara M. M. •· ea. al. ko. nuna •ermeleri ilin olunur. 

7 10 14 19 369 

İzmir beledlyesiodeo: 

1 - 897 ,87 lira bedeli mu· 

hammenU İsmet kaptao mahal· 

leetnfn yeoi keresteciler el va· 

rıodı 28 numaralı adanın 299, 

29 metre murabbaındakt 45, 

46 N.lı areaların mülkiyeti be· 

lediye enciimen kalemindeki 

oartnamesl veçhile ve açık art· 

tnma ile 19.2.935 Sa)ı günft 

ııaat 16 da belediye daf wi en· 

cüruenlnde ihale edilecektir. 

Satışa iştirak için 68 Ura mu· 

vakkat teminatla söylenen gfin 

ve saata kadar belediye encü· 

menine müracaat olunur. 

2 - 8!{3,60 Ura bedeli mu· 

hammenll ismet kaptan mahal· 

leılnln yeni keresteciler civarın· 

dıt 28 N.h adanın 281,20 met· 
re murabbaındakl 28,29 N.lı 

arsaların mftlklyetl belediye en· 

cümt-n kalemindeki şartnamesi 

veçhlle ve açık arttırma ile 

19.2.935 Salı gfinü eaat 16 da 

belediye daimi encümeninde 

ihale edilecektir. Satışa iştirak 

için 37 lira muvakkat teminatla 

söylenen gün ve saate kadar 

belediye encftmeıılne mftracaat 

olunur. 

3 - 474,51 Lira bedeli mu· 

bammeoli İsmet kaptan mahal· 

lesinin yeni keresteciler clva· 

rında 28 N.lı adamn 158, 17 

metre murabbamdakl 43 numa· 

ralı arnnıo mülkiyeti belediye 

encilmen kalemindeki şartna · 

meıl nçbile ve açık arttırma 

ile 19.2.935 Salı günQ Rast 

16 da belediye daimi encdme· 

nlnde ihale edUecektir. Satıta 

iştirak için 36 llra muvakkat 

teminatla eöyleoen gao ve eaate 

kadar belediye encGmenine mil· 

racaat olunur. 

4 - 8~2,5' lira bedeli mu· 
hammenll lemet kaptan mahal · 

leılnln y~nl keresteciler clva · 

rında 28 N.lı adanın 272,18 

metre murebbaındakt 34, :l5 

N.lı arsaların mfllklyetl bele· 

diye encümen kılemlodekl 

şartname veçhlle ve açık. artır· 

ma ile 19.2.935 ealı gftn(l aaat 

16 da belediye daimi enciime· 

nlnde ihale edilecektir. Satıea 

iştirak için 62 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve eaa · 

te kadar belediye encOmenine 

müracaat olunur. 

5 - 841,6 lira bedeli mu· 

hammenll ismet kaptan mahal· 

lesinin yeni kereeteclltr civa· 

rında 28 N.lı adanm 280,66 

metre murabbıındakl 36, 37 
N.lı arsaların mülkiyeti hele· 

diye encümen kalemindeki 

şartnamesi veçhlle ve açık ar· 

tırrua ile 19,2,935 salı günfi ııa· 

at 16 da belediye daimi eneli· 

meninde ihale edilecektir. Sa· 

tışa iştirak fçlu 63 Ura mu· 

vakkat teminatla söylenen giln 

ve saate kadar belediye eocü· 

menine müracaat olonur. 

6 _ 84.6,12 lira bedeli mu· 

bammenli temel kaptan mahal · 

lesinin yeni kereıtecller cin· 
rında 28 N.lı adama 282,04 

metre mnrabbaındakl 40, 41 
N.Jı areaların mülkiyeti bele · 

diye encilmen kalemindeki 

şhrtaame Teçhile ve acık artır· 

ma ile 19.2,935 ealı gfinQ Biat 

16 da belediye daimi encOm 0 • 

nlnde lhalf': cdilec~ktlr. Satışa 

iştirak için 64. lira muvakkat 

t e minatla söylenen giin ve tıa · 

ate kadar belediye encüm,.nlne 

müracut olunur. 

30 4 10 15 303 
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Ak.şehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mürr ŞlYllb<esü 
ikinci kordonda Borsa ch·armd:ı kendi binasında 

TELEFON:2363 --.......... __ 
lfertürlü Banka l\1uamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

1\-lüsait şeraitle mevduat kabul edilir -
Hububat, Oznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· -
pıhr. Mallarm vnrudunda sahiplerine en mftsa· = 

it şeraitle avans verilir. §§ 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

11BERMES,, vapuru 9 şubattan 11 ,ubata kadar doğru An· 

vere, Rotudam, Amsterdam ve Bamburg limanları için yük 

alacahr. 
'·GANYMEDES,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup Bnrgae, 

Var.011 ve Köstence fçln yük alacaktır. 

'
1GANYMEDES,, vapura 23 şubattan 28 ,uhata kadar Anvera, 

noterdam, Amsterdam ve Hamburg için yak alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
11FROST" vapnru 12 oubatta Roterdam, Bamburg, Copenha· 

gen, Dantztg, Gdynla1 Goteborg, O.do ve İekandlnnyı limanları 
tçln yftk alacaktır. 

"HEDRUN,, 28 ,ubıtt11 Roterdam, Hamburg, Copenbıgen, 

Dantılg, Gdyntı, Goteburg, Oalo ve lekandfnnya limanları için 

yok alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmlr Nev· Y ork ara1ında ayda bir muntazam ıefer 
0 RlNOS., vapuru 10 şubatta lzmlr'den doğru Nnyork için 

yük alacaktır. 
11TAME::;IS., vıpuru 12 marttı 1zmlr'den doğru Nevyork için 

yok alacaktır. 

S.J-:RVİCE MARİTlM ROU.MAJN 

Garbi Akd~niz için ayda bir M ontazam Sefer 
upELES., vapuru 15 ıubatta gelip 16 ıubatta Malta, Ceoon, 

~larıllya, Baraelon ve Ceıatre hareket edecektir. 
11AT4BA JULYA,, vapuru 12 martta gelip l:J martta Mıhı, 

Cenova, Mırailya, Bar3elon ve Cezairo hareket edecektir. 

Hamlı: İllnlardald hareket tarihlerindeki değltlkliklerden acente 

meı'olf yeı kabul etmez. 

Fazla tafeil6t için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
binası arkasında FraıelU Sperco aceotalığıoa müracaat edflmeııl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

•============================== 
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

Hüseyin Usta __ _... ... __ _ 
llernevi bıçak ve el terazileri toptan ve pcraken· 
de sipnri~ kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
uit hernevi alut imal olumır .. 

JZMIR Kantarcılar çar11ıııı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

V. N. 

VV. ~_,. H. Van 
Oeı- Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

410ERlNDJE,, vapuru halen 

limanımızda Anvers, Roterdam, 

Hamburg ve Bremene mal al. 

maktadır. 

"ANDROS,, vapuru 15 şu· 
batta bekleniyor 20 oubata ka· 

dar Anvers, Roterdam, Ilam· 

burg ve Bremen lçlo yük 

alrcaktır. 

"AQUlLA,. vapuru 22 şu· 

batta bekleniyor Hamburg ve 

Anverııteo yftk çıkaracaktır. 

11ULM,, nporu 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 

Anvere, Roterdım, Bamburg ve 

Bremen için yük alacaklar. 

ARMEMENT :H. SCBULDT 

HAMBURG 

" BA~SBURG ,, vapuru 23 

şubatta bekleniyor Anverı ve 

Hamburgtan yük ç1karıp Ro· 

terdam ve Hamburg için yftk 

alacaktır. 

JOBNSTON L1NE LTD. 

LlVERPUL 
" KENMORE ,, vapuru 31 

ıon kAouoda gelip Li verpul ve 

Anverste'n yilk çıkarmıştır. 

EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıO~ 

" EKSELSIOR ,, vapuru ha· 

len llmanımızda olup Nevyork 

için yok almaktad•r. 
11EKSMINSTER,, vapuru 13 

şubatta bekleniyor, Neyork 

için yük alacaktır. 

•
1 FKSARCB ,, vapuru 2 

martta bekloalyor, Nevyork 
için Oyk alacaktır. 

N. B. - Gelfı tarihleri ve 

vapur tarlhlerlnde acentemiz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmu. 

Tt:lrıfon No 2007 · 20f)Q 

Fotoğrafçılık 
- --··· .. ---

Makinelerimzi 
Fil imlerinizi 

Camlarımzı 

Fotoğrar kli~ıt, lr.art ve foıoı· 

raf malzemenizi bizden alınız. Her 
çeıit amatör itleri kaLul edilir •e 
en iyi cinsten lr.iğıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Mile11eııemizin çelr.ıiği foıoğ· 

rarlar, kart po!!tallar ve ığraodis· 

manian t niyeden ınüsıagoi gö· 
rüyonız. 

Ucuz, gilzcl, ze,·kli, tc· 
miz, çabuk, taze iş ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rllsteıu 
Emirler Çarşısı 

Aylık elektirik 

Masrafınız yilksek mi? 

içi gazli 

18mb.ılarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömflrltıdftr. 

Mehmet Tevfik 
BOyftk Elektirik, Telefon ve 

.l\talzemeleri depoeu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Ôksılrcnler! ~fut· • • 
laka (Okamentol) ~ 

Ôksnrnk Şekerle- = 
rini Tecrnbe Edi· ,...-t 

niz... ~ 

\'e Porjen Şahopm 
En Üetiln Bir Mns
hil Şekeri Olduğu· 

~ 

= 
~ 

> 
= = 
~ 

= CQ 
~ 
~ 

nu uoutmayanız. )~ 

~ 
Kuvvetli Mas bil '-c 
fstiyenler Sıhhat flaııC 
SllrgQn Haplarını ~ 

Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler- ~ 
den Arayınız. 00 

~ ....... ., 
Olivier ve şüreka-
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendelt Han. Bfdocl Kordon 

Tel. 244;~ 

The Ellermın Lloee Ltd. 

'' TRENTlNO ,. vıpurn 29 
ikinci kAnundd Londra, Hail 

ve Anvera'ten ıı;elip tahliyeıde 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve llutl için yftk 

ılıcaktır. 

"ALGERlAN,, npuru ü şu· 
batta Liverpool vo Snaneea'dzn 

gelip tahliyede bolonıcaktır. 

"MARONlAN,, vapuru şubat 

ıouuoda Londra, Bali ve An· 

vt.n'tco gelip tahliyede bolu· 

nacak ve ayni zamandı Lon· 

dra ve llull içln yük alacaktır. 

The General St<-am Navl · 

,;ati on Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, v.pura 5 şu 

batta beklenmekte olup Londra 

için yük alacaktır. 

Deutecbe Levınte Linle 
11ANGORA., vapuru !lO ikinci 

kinunda Ramborg, Bremen ve 

Anvers'teo gelip tahliyede bu· 

lunıcaktır. 

Not Vurut tarlblf!rl vt- ... 

purlarıo lslmlerl üzerine deni· 
şikliklerden mes'uUyet kabul 

edilmez. 
• 

Üniver8itede Döç~nt 
Muavin Proreıör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

llutalara bt-rgün ö~ledeo 
ıoora bakar. 

f ıtiklil raddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci .kat 

Telgrar • ı S TAN IJ U L 
Telefon : 49250 

Tütiln işçiler bir
liğinden: 

Blrllgimtzin oh:amnamosloin 

bazı maddelerinin tadili f çin 

şubatın onbeolnci cuma ~ftnQ 

öğleden eonra 11at ikide birinci 

kordonda ticaret odaaı bitişiğin· 

deki birlikler blnaeıoda toplantı 

Y"pılacağından umum erkek ve 

kadın lıçi arkadaıların ..(Pezkür 

binaya gelmeleri ilin oludfır. 
377 7.. 8. 10 

Aydın Demiryolu üzerindeki istas· 
yon ve vilayetlerdeki tüccarlarımı· 
zın dikkat gözüne. 

Antalya NakHyatı umumiye •irketf, son zamanda muhıererd 
müşterllerlnden gördüğü derin al Akaya karşılık olmak üzere 

aşağıda gösterUdfğl ıekilde nakliye ftcretlerlnde yaptığı teozllAtı 

i14o eder ve eaygı,:sevgi dcğn müşterilerinden sonsuz yardım· 
)arını diler. ,,,,,,, 

1 - Aydın Oemlryolu üzerinde &bulunan ve Denizli (l>abtl) 
ye kadar olan lııtayooları eevkettlğl (Mobilyf' boş kab harh·) 

tüccar eşyasından almakta olduğa b~her kiloda iki kuruş nak· 
liye ücreti badema "60 .. paraya. 

2 - Sütldç'tan itibaren başlıyın Eğirdir hattına sevkettiğl 
(ı\lobUye boş kab hariç) eşyadan şimendifer r.avlon ve lstanlml 

lzmlr nakliye ücretleri olarak aldığımız beher tonda "40.. lira· 
ya da ":~5 .. lhaya tenzll etmiştir. 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
D. 7 Birinci Kordon No. u120 .. 

~ 

Sümer Bank Umum 
ğünden: 

Müdürlü· 

Montajına başlanmıo olan K11y•eri bez fabrik:aeıoda hlr maddel 

staj gördftkten ıonra ecnebi mekteblerde ihtisas edinmek Qzere 
50 usta başı muavini namzedi seçilecektir. 

Bo etaj ve eeçlme iştirak edebilmek fçlo oartlar ~unlardır: 
1 - Türk san'at mekteblerlnden olmak, 

2 - Askerlikle alU:aeı bulunmamak 
Bu şartları haiz olan isteklilerin lhım gelen evrakı, tetkik 

edilmek üzere 20 şubat 1935 tarihine kadar Kayseri Sümer 
hsnk Kayeerl bez fabrikasını @öodermelerl 24 7-!HS 
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Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---···---

Herlilrlil Banka ~luamelôtı Yapar .. 

Bir eenelik mevduata 
Allı aylalı: 

' E§ V adeelz hr11ahı 

As u eı·i Fabrikalar Umunı i\'lndnr
IOğündeıı: 

Kırıkkale fabrikaları için tr.evly'"cf ve tornacı alınacaktır. 

lateldilerin imtihan için istida il,. Ankarada Fiırk fabrika!lın• 

İıtaobolda Bakırköy barut fabriltaeıoa, lımirdek.iler Halkapınar 
llllb tamhhaneıtne müracaatları. 

3 4 R 8 10 12 14 15 18 20 ~t 2i 26 2R 2 3 ~46 

lzmir f)etterdarlığından: 
. l~elelnlo vergi horconclao ötürü tah: ill emval ynelirınH güre! 
tuczedllen birinci ıuhanlye ruaball~eindc hacı ali caddesinde: 

kaiu 73 l numara altındakt 8 parça em14k tarihi ilAndan itlba· 
rrn yirmi bir gün mtld<letle eaıılığa çıkarıldığından pey e;ilrrnek -istlyenlerln D~flerdarlık tahdlı1t k:slemloe mQraca..tları. 

27 ~l 5 9 277 
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~ Doktor 
- ~ 

~ Ziya Hamdi ! 
haaka ~ Kulak, Boıun, Boğaz ruütabaum. Cumadan 

_ bergün ha1talarını :l · 6 ya kadar kabnl eder. 
Beyler ııokağı, Beyler hamamı karıııı No. 41 

.. ~ 
lldnd ~ 

TELEFON: 3686 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mntebassısı 

~ 
İkinci Beyl~r sokak No. 45 Beyler Hamamı karoııındı.. ~ 
ôır.leden ıoora :3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ 

fı ~ 

TELEFON : 3806 ~ 

............. ""-""P ......... """"" .... """""ırrnnl 


