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Şenlik Var .. 
Cuma Gono Yurdun Heryanında 
Saylav Seçimi Şenliği Yapılacak. 

-t]Atat·ürli'ün Ulusa Beyannamesi. [e
Büyük önderi iz Kanıa latürk;jI~ ve Dış Siyasamızı, 
Yapılan _ve Yapılacak işleri Ulusumuza· nlatıyor ... 

Ulu al Müdafaa, Sana) i. Ziraat. Maliye. Bayındırlık. ,ağlık, K · r ve Genelik '\: olların<lakj Çalışma Bu 
Devrede Daha rtacaktır. Bizim iki a fımız \ardır: "Biri Ulusumuzun Kendini Müdafaa için Sarsılmaz 
Bir Azim Sahihi ()larak llürmet Edilınİ\e l"'a ık Bir Kudrette (Uması, Diğeri: Ulusumuzun Dostluklarına 

ve ittifaklarına. \h,al e ()hır~a ()1 nn · J)e~i z Bir ,adakatle l{iayetkar ()Jacağıııa lnanılma~ıdır. 
Kamal AıatOrk · 

c~··u~ikFırkası Saylav Nam-~ Buğday Roma And!aşmua Karşısında 

dl . ı· t . Ç kt Suiistim~İi Balkan ve Küçük Andlaş-
ze erı ıs esı 1 ı. Tahkikatı. manın Vaziyeti Nasıldır? 

Büyük önder Ataiürk'ün Gösterdiği d•~=:~:u1!~~.~~-.. '::t Bay Yevtiç Bu u-u-su_s_ta-Radyoda 

· Namzedlerin Adlarını Yazıyoruz. ::~:.·ı;::..ı;e~;~,.~~b~·~~: Bir Söylev Söyledi. 
5 

• ımıa tanzim ile dfler fesllkeyl Belgrıd S (A.A) - Baıba· dilen bir ıôylH ınyleamlftlr. 
1 ) 3 1bldl O (u - bunda bulunmakta olan Zinat kın bıy Y 'ftl d• L ' Bola Rylan' 5 RMlm Aktar f81 Hl • • D •men .munl· e ç un •&tım Bay Y evtl,,. 8 eyltll 931 tarlhU A•karı, 4 (A.A) - Clmlaa· " V Lal ti •- t dl 20 d e y 

rlyet Balk F11kua .. n1ıac1aa (Etki ADbr• uylHı). 8 Şakir rlf btkın1), ' Tıbala San (Eekl e .. e m ... teıarıaı n ey· ı11t e elgrad radyoaunda kanuna Hıılnln mlllt hayatın 
rı--ı (Etki Alakan 1&•lı..C1 Aydın SaylHı), 6 Numl Top· lemiıtir. Mteıe11r, feıllkeyl Yugoılnyı'nın bfttdn radyo tekAmftlft l"'ln ı•"lam bir -·· leflltıelı: lt119• ladhap d.trele· A - 'I .& L t • • Ltl 1 y -e ..,_ 

rlae lel•led ıebll" edilen •Y· 7 Rifat Ant (Etki Ankara çuoııu (TClccar n Aydın koo· .~'!!~! .':a.~:!:~:!: .! :. .... ··-.'~!::!~r: •• t'.!': .. fındın neıre· _ Sonu 5 lacı uhlfede _ 

... •a-..dltd •• :..rc1ır: uyla.ı), 8 Yabya Galib (F.tkt pentlf idare meclhl lyeel), 6 Bay H itler Gaf letle···ı·.··h··a··m·····E··d··.:ı·.:~·o··r········-···· 

.U,onkaraJıiear Aabn uyl8'fı), 9 Ah•ed Ulu Narı Kham(S6ke çlftollerlnden). .J 

.t.r,o. (7) 1 AH ÇetlılbJ• (UI• ~ IMıt mtaoo). JO Babkeııir: R 'd A .., s d 
:"';.':h:t,o! ~:!:ı.C-:: ::,:· .. r .. !7··A.t~:ı:::~ .. :-t~~: ~~k!.ı!·:; •. !~ . tıs ya a gır ana yi e B ü. 
C.mıl AkÇ111 (Etki A(yon ıay· •ekili), 11 Mltflk Ayaı (Çift· 2 Bıclm Muhiddin Keser .. k B • ı k • f v 
laYı), 4 İHet Akoımaa (Eekl ollerden n Clmharlyet Bılk (F.ekl Bahkealr 11ylnı),3 O.Ôrla yu ır n ışa ardır 
AfJoa •JIHı), S İHet Ulwl FırkPı Clye1I), 12 S.b ~1 

( Edd Akuray 1171,.ı ), ' İı· e 
AJk.rt (Eakl Afyon •yla•ı), Mehmed kıdan, l:l mlltıkll mıil Hakkı uan çutıla (Etki 

6 Mebrure GGnenç "Kaılln.. •yla• lqla bot bırakalmıfltr. Balakeılr •ylnı), 5 General ''Rusya Almanya ile AskerAı Itıı· ~ak nu··. 
(leledlye ayeat). Antal}• - Sona ' lnel aablfecl• - I• 

7 - lıllllakU SayJH için Antalya, 7 . 1 Dr. Cemıl r • ""l d • o 
bot IMnlnı .... ar. Tnnaa (Etki Antalya .. yıan), Yeni Tefrikamız şünme ı. na ihtiyacı Da Yoktur. '' 
A111aaya: 2 . Numan Akloy (FAkl An· 

li'~•1a (8) 1 F.ead Orll tıl1a uyla•ı), 3 . Bulh)K:p· ölOm Kanunları Moıko'fl, s (A.A) -Taı ıjın· - Şa clLeı:-tın1b edelim 
(&:4Il ........ -ıa.ı) 2 ltmall lan (Etki Antalya Mylan ' 9 

• llndıa: 
8a --ı- -ı 11" -d r ... : ki, Sovyet ıgır •na-il hertClrl• lb - .... - ("-Lf .amı ... • TClrkb Batbat «.IUP •D> •Y••· Yeni teL.ıL•••• •ıLı-~a .a • 1 L 1 rl B ,. u 

- - .:..a • -ı dtl 1) uıa " .. uu aeır .aıaıy &Om ıe ıy mihaDlkf ln11attın ibarettir. .., .... ) a 'U-f la .& Lala, (Etki ati lhell k1• .kıımı mel r ··-· baıbyoru. (Ôltlm 1.a· Ononiklct• So'fyetler kongre· M LI 1 n• •• N lf _. -~ ••na 1r, Aletler, cthular, top· 
Aıın.-a 11•la'fı) SCelAl (BalepKomoloeu), 6 •• aanları) btlytlk bir heyecaa ılne nrmlt olda•a raporda l -, ., e ar, tayyareler, mltralyôzler, 
lakara An•n (Adliye ~akanbl• .. ftı· YI snkle oka1"81t1U• tarihi •&ır Raayle yatmlmıı olan tanklar, mot6rler, kimya RD•· 

Anbn (13) 1 it.amal At•· tepn), 7 MClltakll •yln lc;ln bir romındar. eermıyeaia hıllb1&ırda 26,908 yli, mahrukat, kauçuk, men· 
tlrk, 2 Aka GtlndCla (Eıkl bot yer bınkılaufllr. l'lflm Kanunları. milyon rubleye bıliğ oldaAonu ıucat unıyllerl •• elektlrllr 
Aabn uylHı), 8 F.tref De· Aydın: •e 1931 ıenealnde lıe ıncak 1antrab •eeılre .. S.naylln mah 
•lrel (ilki Ankara •yla•ı), Aydaa, (6) ı Adnan Ertekin Pek )'•kında (ANADO· 9,43•,000,000 rubleden lb1ret tellf ıubelerlnl ıahlU eden Bay 
•k9ıt t.lıırlUlan aMabatalann· (lald Ay•a •Jla•ı), 2 4oktor LU) ıltunlannda.. olduğunu blldlrmlttlr. Rıpordı Orjonlk hallhHırda elektirlk 

da)' r.wa Rıfka Ata1 (ilki ll•Jaar ~erme• (Eakl .&Jdm '""---- -------~,j deniliyor ki: ıaatrahnıa 6,212,000,000 kilo · 

Ht elektlrfk kudretine malik 
oldapna Ye biaaeaaleyb 193' 
aeeetlne nllbeten yftıde 216 
alabetfade bir tezıytld meTCUd 
bulunduğuna 16ylemlıtlr. Ba 
kudretin miktarı 1937 aene· 
sinde 36 milyar kllo'flta ballı 
olacaktar. 193' ıe•eıinde 92 
milyon ton kômtlr lhrac edfl. 
mittir. 1930 seneeiae auann 
yt\zde 190 bir teuydd vanbr. 

- Sıua 7 lacl 11blfecle - ... 
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D~mları 

- Başı 1 inci eahtf ede -
Şiddetli ve sert tasarruf ted 

hl rlerlle mtıvazenePI temin olu 

nan devlet büdcesl, 1931 den 

-zfyade dikkat ve ıcbat Ue ta• ' • T ı ı. f. y . kadar Hasta var? 
kl~;:;~~~:~ı nlbaycılockadar re nın e ~ 1 ıne anaşmıyor lcb::~:·~~.::·:~·b•:~:~~:.~: 

sonra her yıl mllvazene içinde 

artmaya başlamıştır. Bir çok 

vergiler ıslAh edllmle ve hatt4 
indirilmiş olduğu halde taheilltta 

n büdce yektlnünde artma kabl· 

llyetl görülmesi, sağlam bir 

mali bilnyenlo ve ökonomlk 
ahvalin her yıl daha ziyade 

iyileşmesinin, en mQebet belge· 
ıidir. 

Ulueılarara&ı, ~Qvensizllk ve 
kaakil deninde, bfz, BilyOk 

Tnrk ulusunun yüce menfaat· 

lerine en uygun tedbirleri bil 

yak hHaaeiyetle tıkib enik. 

Barışı seven ve onu her tOrlü 
taarruz niyetlerinden uzak bir 

ıurette kuramlandırmt1.k letlyen 
temiz bir zihniyetle . evrensel 

tertiblerin meydanı gelmesine 

çılıetık, Bugün hanşı ve ulus· 
lararaeında iyi geçinmeyi amaç 

tutan Qlkelerde birleşik eiyasa· 

mız n karşıhldı türla andlaş · 

malanmız vardır. Bu yönden 

de uluul korunma vasıtalarına 
ôzel bir değer verdik. Bugftn 
TOrk ulusu iki kökln vasıflı 
uluslararası mOnasebcllerde keo· 

dini göstermektedir. Bunlardan 

biri, ulusumuzun kendini mil· 

dafaa için earsılmez bir azim 

ııahlbl olarak hftrmet edJlmlytı 
ltyık btr kudrette olması ve 

diğeri uhısumuzun dostluklarını 
ve ittifaklarını, ahval ne olurea 
olsun, değişmez bir 111dakatle rla· 

yetkAr olacağını loıımlmasıdır. 

TOrk vatanı, olueuo bu yftkeek va· 
eıf ları gGvr:ncloe dayınarakller· 
emektedir. 

Se•glll yurddışlarım! 

demfryolları Dlyanbeklr'e var· y k d 8 H • 1 • 'l 8 p • 1 d k • miktarının menim hHtahklara 

mış, kOmilr hav.tasına ve Antal· a }fi a ay Jt er e ay ) su es ) ydau~Qlanrdıe~e hamset~tebyJaetr~akdtaevaoml· 
ya'ya doğru ozanmı!J olacaktır. • .. .. ... 

~;.:·:~ıı~:.~~:;.~~;!'.';:~.~·:~ Arasında Bir Mülôkat ta Vukuhulacak ıİii~ii:b:;;;·•"'· 
ııoyeal yardım faaliyetimiz, önft· 
mftzdekl yıllarda daha slyade 

genlşlfyecektfr. 

Bftyftk TOrk oluııoaun k•dın 

ve erkek seçmenleri! 
Bir yordun en değerli varlı· 

ğı yorddışlar anaanda ulusal 

birlik, iyi geçinme ve çalış· 

kanlık, doygu ve kablllyetlertn 

olgunluğodur. Ulus •arhğını 

ve yord erginliği.ot korumak 
için hattın yorddaşların, canını 

ve h~raeylni derhal ortaya koy· 

mağa karar vermlo olmak, bir 
ulusun en yenilme• st14hı ve 

koruma vaeııasıdır. Bu aebeble 

Türk ulusunun idaresinde •e 
koromHında oloHl birlik, ulu· 
sal doygu, ulusal kültftr, en 

yOkeekte gös diktiğimiz ideal· 

dir. Yftksek ve lnkıltbcı bir 
kültilr seviyesine varmak için 
öoümOzdekl yıllarda daha çok 

emek vereceğiz. Milsbet bilgi· 
lerlo temellerine dayanan, gü· 
ıel Hn'atları eenn, fikir ter· 

blyeelnde olduğa kadar beden 

terbiyesinde kabiliyeti artmış 

ve ynkeelmlı olan erdemli, 

kudretli bir nesil yetiştirmek, 

ana ıılyasamızın açık dileğidir. 

Yftce Tftrk ulusundan ftlmad 
isterim. Yen iden deruhde ede· 

ceğlmlz ağır vazifeleri, ytbaklle 

başarmak n ulotıamnza mnebet 

heeablarıoı verebilmek, eamlmi 

kaygımızdır. Bu onurlu ve ağır 

vazifeli yolda blrlllte çahea· 
bileceğim arkadış1anmı, ya~ 

seçiminize eonuyorum. Seçim 
kararınızdan sonra da mu Yaf r •. 
luyetlmlzln gihencl ve vasıtası, 

ancak yurddışlırımın irarusız 

yardımlın ve ilhamları olacaktır. 

Kamal Atatürk 
~~~~~---~~~~~-

Atatürk'On 
öz Adı .. 

İstanbul ~ ( L. usu . i) - Atı· 
türk; kendi ismine, kale, ordu 

manasını gelen (Kamal) krli· 
meslnl kollanmığa baılımıştır. 

C.H.F. An-

Jstanbul, 4 (HosoeJ) - Gelen haberlere göre Fran!!a ve loglltere nazırları arasında Londra'da 

geçen mi1ıakcrelerde Almanya ile bir anlaşma yapmak tçlo (Hukuk mlleavatı, Versay muahedesi· 

nlo betine! maddesinin .kaldarılması, sllihlar) ~es'ele-sl ftzerlode bir teklif yıpılmaeı kararlı11tmlmıştır. 

Bu eureıle Alman dileklerinin çoğu kabul edllmlt oluyor. Fakat Almanya ba teklife yanatmıya· 

caktır. Her ihtimale karıı, milletler ırasında son zamanlarda görtllen ıly111l teşekkOI ve kombine· 

zonlara glrmlyecektlr. 
Asıl şayanı dikkat olan, Bay Bltler'le Lehietan cümlıur reisi arasında yakında bir mGIAkal 

yapllmasanan kararlattmlmaaıdır. Lehletan, Almıuya'nın diplomatik teoebbQalerl ftıerlne Şark 

mltıalunı girmemek kararını vermlo gibidir. Ve bouu lhsu etmlttlr. 

1 .......... . 

l(alimnos'da Son Vaziyet 
~~~~-....-:~~~~-

Halk Korku, içinde, Tehdit Altındadır. 
T~rpitolar Dolaşıyor,AskerTaşınıyor 

İstanbul, 4 (Bueuel) - Ati· 
na•dan blldlrllf yor: 

Kalimnos adasından gelen 

yolcular, İtalyan'ların mezkur 
adada ilin etmio oldukları örff 

idarenin bütQn ştddetile deva· 
mını haber vermektedirler. Ay· 

ot kaynaktan gelen habtırlere 

göre, cumartesi gftnü yerli ahali 

ile Karabinierler ıruında bir 

arbede olmuş •c her iki taraf· 

tısn yırılananl~r gôrftlmfiştOr. 

Arbede neticesinde İtalyan 
k.arıblnlerlerl, raatgeldllderl tıV· 

lere dalmışlar ve buldukları 

eıkeklerl alıp bıpleaneye sürftk· 

lemlşlerdlr. 

Kallmnos'dakl Ortodoks kili· 

ııelerl, kargatalıkbrın batlangı· 

cındınberl kapılıdıdır. Papaslar, 

göğüelerlnde istavrozlar olduğu 

halde evlere gitmekte n ayrı 

ayrı Ayin yıpnııktadırlar. 

Kallmnoe'tan baoka yere git· 
mtk ietlyenlere mtı11ktıl&tla mG· 

saade edilmektedir. Pıııaport 

alan yolculır1; gidecekleri yer· 

lerde adaların ahvali hakkında 

iloaatta bulunmımıları Ye ak.el 
takdirde a~detlertnde şiddetle 

cezalandmlıcakları eôylenmekte 
n kendilerine ıııkı tenblbatta 

bulunulmaktadır. -

İtalya htıkdmetlnln emrlle 

KaUmnos'da birçok koyun sO· 

rftleri mdıadttre edilmiştir. 
Mabıllt hökl\met; Kaltmnoı 

ad111ında Yunan ınarolstleri bn· 
londuğunu ileri ııftrerek bQtftn 
evleri araolırmakta ve av tQ. 

feklerlne varıncaya kadar bu· 

nolabllen bGUin elltblırı mG· 

sıdere etmektedir. 

12 adaya mOtemadiyen asker 

çıkınlmakta n adal1rın açık· 

laranda İtalyan torpltoları do· 
lıoarak gelen geçen yelkenlllerl 
arıatırmaktadırlar. 

Kallmnoıı bftktimet dairesin· 

de mltralyOzler ikame edilmfotir. 

Londra'daki Ingiliz · Fransız Müzakereleri Bitti -Almanya'ya bir Teklif Yapı
lacak.AnlaşmaDüşünülüyor ______________________ .. ______________________ _ 

Hukuk Müsavatı Başka Şekilde Kuru
lacaktır. Hava Mukavelesi de Yapıldı. 

J...ondra, 3 (A. A) - loglllı, 
Fransız konuemaları bugftn ııaat 
17,50 de bitmiştir. 

Balo Hazırlıkları. 
Illlıtllahmer balosu için hft· 

ktlmet salonları çok zarif bir 

tekilde süslenmektedir. Salon· 

lırın her çevresi koçak n 
renldl _elektlrlk ampüllerile ten· 

•lr edilecektir. Salonların dı· 

varlarJDda BllAllahmer'I tanzir 
edecek eıleler bulunacaktır. 

Geçen Ay içinde 
Evlenenler. 

İklncikAnun ayı içinde bele· 

diye evlenme dalreııtnde 114 
nlenme muamelesi yıpılmıotır. 

Geçen yıl ayni ayda 104 ev· 

lenme muamelesi yapılmııtı. 

Mezuniyet 
Adliye Bakanhğıoca icra reisi 

bay 1amall Hakkı'ya yirmi gftn 
izin verllml11tlr. 

Memurlar Kooperatifi 
İzmir memurları lstthl!k ko· 

operatlf I idare heyeti dftn ak· 

şam ochrlmlz emniyet mftdllr· 
lGğftnde toplanmıttır. 

B. Rauf 
81 rkaç ~ftndenberl hu ta olan 

Maddelnmumt muavini Bay 

Rauf tyfleomı,, dan vazifesine 

baıalam~ıtır. 

8. Nejad 
Tdrlofle İzmir tobeel rapor· 

törlftğftne tı1yln edilmlı olan 

Bıy Nejad yarın eehrlmlze 

gelecektir. 

Yeni Bir Komisyon 
Arttırma ve ektılltme ihıle 

komisyona belediyede teıkil 

edilmiş ve dün ilk toplantmn• 

yapmı!J, vazifeye batlımıştlr. 

Komhyon; kanunda yazıla 

olduğu glb\ belediye bııkanı 

Doktor Bay Behçet Uz'un bıo· 

kanlığında mub111ehecl, başkAti.P 

ve bir mfltıhassıs veya fen adı· 
mındın mflrekkeptfr. 

GOmilJcene • Komotini 

TOrk vatanını mOtemıdiyen 
vftkselten ve Jlerleted ana ııiya· 
ııada devam etmek kararında· 
yız. Eğer yüce itimadınızı üze· 

rlmden Ye önderi hulonduğom 
Cilmhuriyet Halk FırkHından 
esi rgemezseolz, gelt'cek döı t 

yıl içinde ortaya koyacağımız 
eserlerin de geçenlerden daha 

çok ve daha ' 'erimli olacağına 
kat'f ve sımlmf 1 m:ınımız var· 

dır .. Ôkonomlde, mallyedw, na· 
fıada, kültOrde ve milli müdafaa 

ile iç ve dış ılyasada doğruluğa 
denenmiş gidiş yollarında ozirn 

ile yürnyeceğtz. Ôkonomlde sa· 

nayUeıme programımızı tabak· 
kuk ettirmek, ürilnlerlmizfn 
nefaseılerln! ve etandardlarını 
hnzlm ve muhafaza etmek, her 

ıorın deniz ökouomlslol geniş· 

Jetmek, herUirlü maden Okooo· 

mlefnl bftyftltmek, kftçük kredi 

mQesseselerluf vücude getirmek 

k1rırındıyız. Sanayileşme dev· 
rinde lhtlklr suretinde bir fiat 

kara Kongresi .. 
Evelki Gün Toplandı 
ve işine Devamdadır .. 

Dışarı işleri Bakanhğıncı net· 

redtlen tebliğe göre İngiltere, 
Franea, Almanya, Belçika ve 

İtalya orasında müşterek bir 
hav• mukavelesi akdin~ dair 

tekidi ihtiva etmektedir. Bu 
mukavele imza edenlerden her· 

nalı somlmlyetle karıılar. İn· 
glltere açıkça bildirmiştir ki, 

şaycd A vuetorya'nın htlkltll 

ve tamamhğı tehdld altında ka· 
lırea Roma ınlaşmaeını imza 
eden diğer devletlerle mflH· 

kerede bolnnmıya AmAdedlr. 

İngiltere ile Franaa, ne Al· 
maoya'nıo, ne de ai14blırı ııulh 

çaresi Almanya ile diğer dev· 

letler araeında umomt bir an· 
la11ma yapılmasını, böyle omu· 

mf bir anlıımı ile Anupa'da 

emniyetin kurulmasını derpiş 

edecektir. Ve bu da bllhaua 

büUln alAkadırlar arasında ıer· 

beııtçe mftzakere olunacak mi· 

B1kların akdlle elde edllecek 
n ayni zamanda şark Avrupa 

eında mütekabil yardımı ve 

orta Avrupa içi ode Roma and· 

laşmaeında derpi!J edilen &istemi 
temin eyllyecektlr. 

GümQlcilne konııolosluğamu· 

za gönderilen birçok evrakın 

zarf lırı fizerlne (Komotlni) ye· 

rtne (GümGlcOne) yazılmıkrs 

oldoğuou ve bu yüzden Yunan 

postasının bu '.mektoblırı geri 

göndermek tehlikesi ha§ göeter· 

dlğl vflAyete bildirilmiştir. Vl· 

lAyetçe bilttın alıtkadar daire 

çevirgenlerlne bir blldirlru gön· 
derllml§, (GümülcQne) yerine 

(Komotlni) yazılmaııı blldlrll· 

ml,dt'. 

bıhahhğını mahal vermemek 

için ciddi kontrol tedblrJerl 

genlşlettlrllecek ve pekleıtlrlle· 

ceklir. Maliyede vergi ıslaha· 

tını devam olunacaktır. Bu 
ıslAhat, yurddaşın mali yQküm· 
lerlnl yersiz sıkıntıları ön ver· 

miyecek surette düzeninde öde· 
meslnf temine matuftur. Ted. 
rlcl ve lktısadi gelJşmcğe uy. 
gun bir terakki ile de\letfn 

hazf neafnl çok kudretli bir 

hale getirmek, esaslı bir um· 

demfzdir. Nafıa programımızı 

durmadın taldb edece~lz. 

Asırlardanberl ihmal edil· 

mlş olan vatın bayındırlığı 

olmdfye kadar bOyOk zorluk· 

ları yenerek oaıııl ıak.tb ede· 

bUdiklf', bundan ııonra daha 

Ankara, 3 (A.A) - C. H. 
Fırkası Ankara •ll4yet kongresi 

bugün saat onda çocuk esirgeme 
kurumu umumi merkez Hlo· 

nundı toplınmııtır. BüUln kaza 
mQmesslllerf hazır bulunmuşlar· 

dır. Kongre vlJAyet idare heyeti 

reisi Bay Rifat Börekcl tarafın 

dan açılmış birinci reisliğe Bay 

Rifat Börekcl, ikinci reisliğe 

Mümtaz Okmen, kitlpltklere 

avukat Ekrem ve Bayan Samiye 
eeçllmtıalerdlr. 

Kongre vlliyet idare heyeti· 
nin iki yıllık faaliyet raporu 
hesab blaoçoları ittifakla kabul 

edHmlş ve kongr~ Atatnrk'e, 

lamel ln6n0ne, Kbım Özalp'a 

ve Bay Receb Peker'e v114yet 

kongresinin saygı ve eevgllerlnf n 

sunulmasına kongre siyasetini 
memur r:tmletlr. Kongre maza. 
kerelerine dnam etmr,ktedfr. 

• 
hangi birisi taraCından tecavOı· 

de bulunmaeının ~nOoe geçil· 
meslnl istihdaf etmektedir. 

Tabllğde deniliyor ki, İngtl· 
tere hükumeti Franeız-ltılyan 
doetloğonu Jnkl~af ettirmek hu· 

susanda Fransa ve İtalya tara· 

fıodın Roma'da yapılan heya· 

moahedeslle tayin edllmlo olan 

dfger devletlerin bir taraf h 
bf r hareket ile mezkur veci· 
heleri değlotirmek hakkına mı· 

llk olmadıkları hosuııunda mu· 

tabak kalmışlardır. Fakat lnıfl· 
tere ve Fransa ou hususta da 

mutabık kalmışlardır ki, ııulhon 

tesisine en iyi yardım etmek 

Müstakil N amzedlerden 
Hangileri K!lzanacak? 
İstanbul, 4 (Huauei) - Saylav seçimi münasebetlle cumı gft· 

nfl fç(n Jatanbol'da ve vatanın diğer şehirlerinde hararetli teza. 

borat ve şenlikler hazırlanalmaktadır. 

Mftetakll olarak dftnkü blldlrdlklerlmden baoka, yeniden hail 
zevat mftstıktl olarak namzedliklerlni koymoılardır. Fakat bu 

gftokO vaziyet ve halkın izhar ettfgl dOtönceye bakılacak olursa 

azhklardan doktor Bay Fıptas Ue Bq Kereateciyan ve lımlr'U 
doktor Ahravay ve Eekl~ehlr'df'a avukat Bay letamat Zihni 
1eçllecek lerdlr. 

Ayni zamanda hukuk mftııa· 

ntımo emolyf't eistemt içinde 

teminine dair olak 11·12 932 
beyanatının hftkftmlerlne tev· 

. flkan bu ınlaoma umumiyetle 
sllAhlar hık.kında bir uzlaş· 

mıyı da ihtiva edecektir. Mez· 
kur uzlaşma Almanya hakkın· 
da V tıreay muahedesinin beşinci 

maddeııl hilkftmlerf yerine kaim 

olacaktır. 

Londra, 3 (A.A) - Bnaıı 

Ajansı muhabiri bildiriyor: 

lnglllz ve Franıız nazırları 
dftn akoam Almanya'ya ıoığıda 

yazılı tekllf leri arzetmek hoeu· 

ııonda mutabık kalmışludır. Bu 

tekliflerin bfttftn ıkeamı yekdl · 

- Sonu 7 inci yftıde -

ŞUBAT 
1935 
Kasım 
90 

5 1935 
Gftn 

SAL 1 
Arabt 1353 Rumi 1350 
:31 Şevval 2 el KAnun 2S 

Ev kat Ezani Vasati 

Gtbıet 1,4 l 7,09 
Öğle 6,5S 12,28 
İkindi 9,43 15,ll 

Akoam 12 17,28 

Yataı J ,33 19,00 

İIDHk 12,00 28 
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Demokraside Arıstokra-ı G ü n lÜl ını Ş a ır <dl u y u m O a ır o 

·sinin Yer! Olamaz! Gediz Köprüsü Yıkıldı. Mü~t~a-kı-·ı-

f ı;erii~ler Hakanı 
Hay Şükrü Kaya''a 

Umumf barbden sonra dün· 

yada ötedenberi devam edlb 

gelen aristokrasi cereyanlarına 

karoı bftyük blr buhran baş· 
ladı. İnsanlar, saltanat ve dere· 

beyliklerin meş'um taklidclle· 

tine, tepeden inme darbeler 

•urarak kendilerini hakları ol· 

llladan muhhlerln8 karşı üstfin 
' 

gören z6mrelerl, muhtellf ve· 

ailelerle yok etmeye başladılar. 
Muhtelif diyarlarda ve mub· 

telif uluslarda emeallnc karşı 
kcmdHerlol fiııtiın görenler 

aleyhinde büyük cereyanlar ve 

hauA {illi reaksiyonlar hasıl 
oldu ve bunların tesfrile bir 

çok yerler de aristokrasi beyu· 

lisının mOthft yıkılışları do· 

yolmaya baoladı. 

Bu cümleden olarak dünya· 

da en bOyök yıkılışın, yıkılan 
hlltfet ve saltanat heyulıialle 
Yuriumuzda olduğuna şflbhe· 
OJlz yoktu. Bütün bir ıuedcni· 
yet dünyası akıllar, hayret 

•eren bu kat'i darbeye hiçbir 

zaman ihtlrııal vermediği gibi 

pek şiddetli bir ışığa maruz 

kalanların gözleri kamaştığı 

şekilde, iodirllen kat'f ve nihai 

dafbeuin kamaştırıcı tşıklarına 
bili gôzlerl alışmamış olanlar 

bUe vardır. Cümhuriyet Tür· 

kiye'elnin en k~stirme yoldan 

indfrdi~I darbe orın devirler· 

den kalmış nice derebrylikleri 

beraber eürükleyib götürmüştür. 
Onblr eenellk inkılAb bayatı· 
OJız, medeniyet dOnyaınna karşı 

•erilmiş veciz ve parlak bir 

deret!r. 

Blltfot ve aıltaoattan sonra 

tekke dercbeyllğlnin kaldml· 

1Da11nı, ferdin gene ferde ta· 

hakkım edemeyl,tol, ilmin ceh· 

le galebesini, hep bu inkılabın 
kat'i neticeleri olarak biliyoruz. 

A.rlstokrut her zaman cehaletle 

beraber yarümGı ve insanlara 

fenılıgı, hep bu cehalet yolile 

Y•ponşhr. Bu itibarla inkılibın 
cehaletine kareı açtığı savaş, 

a711Ue aristokrasiye de ıacidlr. 
Tdrk inkılabı, orta deviılerdeo 
zamanımıza kadar intikal eden 

birçok yalıncı rütbe ve paye· 

leri yok etmle, ve bo surct!e 

Yorddaolar arasında mOsavatı 

hil'f ill kurmuştur. Maamaf ilı 
ıunu da itiraf etmek IAzıındır 

ki bu nesil muhtelif de\•irlerin 

terblyelerile bulanmıştır. Bu 

lcbebden dolayı lnkılab içinde 

Yatıdığımız halde demokraaiye 

~" inkılAba aykm birçok ftna 
ıtlyatlarımız eksik değildir. NI 

tekim BOyök Mlllet Kurulta· 

Yının ıoo olarak kabul ettJği 
00vın kanunu uletokrasiye 

kartı indirilmiş en büyük bir 

dırbe değil midir? 

Dini kıyafetler kanunu da 

böyledir. Dtışünülürse şu onse· 

klı nıllyonluk yurd evJadlarını 
bey, ağı, efendi, beyefendi, ha· 

cı, hoca, babam, papaz gibi 

birçok içtimai part!l«'re ayırma· 
ftın lQzum, manası ve bu zümre 

farklarının Demokrul ile 

lllftnısebetleri ne tdi? Ft>rdl 

ferde mıhkum kılan bu gayri 

tabii zflmreler tıhakkiimO, de· 

lllokrat bir kiltleyl her zaman 

l'abataıa eden uzvi &rızalar idi. 

Maatteeaeftf bu kötü 've çirkin 

derebeylik ananeleri yalnız 
lçtlOJai bftnyemiae dt>ğll, ti 

•ile hayatımıza kadar kok eal· 

Yazan: Aydın Uoktorlanndaıı ---·•••·••--.~.,.. 

l\t. SÜLEYMAN 

mış bir halde idi. Çocukları· 
mıza verdiğimiz terbiye siste· 

mi de hiçbir zaman dem okra· 

tik değildi. Bu suretle bu 18· 

rın icabatından olm1yan kötü 

adetlerle çocuklarımızı alıştır~ 
mamız yanlış ve sakat terbiye 

usullerine yol açmıştır. Yavru· 

larımızın altı aya bassnca gayri 

şuuri dahi olsa, en evel sövle· 

dlklt:rl ilk "Baba" kelimesinin 

safiyetini o modası düşük ter · 

biye yüzünden bozacak kadar 

tabiat kanunlarına menf t bir 

istikamet verdi~lrulz gözönün 

dedir. Çocuğumuza karşı lazım 

hir terbiye şartı tuıle gibi dalıa 
altı aylık iken cfğc'rlnden bü 

yük bir muhabbetle söylediği 
"Baba.. kf'lhneslne beylikleri 

f:ıafe ve ilıive etmek suretlle 

bize Bey b&ba diye hitab 

etmeğe mecbur t'lmemlz, almış 
olduğumuz fena terbiyenin 

misali değil nıidtr? 
.Böyle bir hitah elbette gayri 

tabiidir. Elbette çocuğun kalbi 

mubellbdlnl fona bir itiyatla 

yanlış yollara çevirmemir. ve 

fena alıştırmamız içtimai büo · 

yeroiılo en büyük sakatlığı ve 

en büyük hastalığı olmuştu. 

Çok eilkür ki, Büyük .Millet 
kurultayının verdiği yüksek 

kararlar ayni zamanda terbi 

yeli bir kı}'.metl de haizdir. 

Aile hayatımızın ve aile ter· 

biyeslnln cfo salahına ve ıslô. 

hmo yordımcı olmuştur. 

Hiçolmazga çocuklarımız bun· 

dan sonra sevkttabitnin verdiği 

bütftn neş'e ve muhabbetle 
babalarına "Baba,, diye bltab 

etmelerine ve bıbalannı bir 

derebeyi glbl değil, hlr babaya 

IAyık kalbi bir muhabbetle 

sevmelerine lmkAn bolmuş 

oldular. Bo misal degtl, dere· 

beyUk d.,vlrlerlnden kalma 

an 'anevi terbiyemize del4let 

eden büyük bir hakikattir. 

Kendimizi yaııdığıaıız içtimai 

seviyeden yftksek tutmalı:, em· 

salimtz arasında mütehakkim 

bir tavır takınmak ve muhhf· 

mlzdeldlerl mutlak ve körflkö· 

rüne bir haeta sevk ve icbar 

etmek tabiatı, bizde eski ter· 

biyenl:ı bakıyeeloden kalmıştır. 

Bu kökleemh içtimai hıtstalı· 
ğımız, eahaoat v" derebeylik 

devirlerinin köhneleşmiş an 'one· 

lerlnio neticelerinden idi. Ken· 

dlmfze "'Beyefendi~ hitabı pek 

tatlı ve zevkli gelirdi. M uhlti · 

mizde ayni haklarla yaşadığımız 
ve yardda ayni hukuka malik 

bulaııduğumuz inSBnlan, hak· 
kımız olmadan ezmemiz ve 

ezdlrmenılz pek hoşumuza gi 

derdi. Ayni milli ve siyasi 

haklara malik vatandaşlar ara· 

sındı içtimai farkların bulun 
ması, en bOyük bir mabzordu. 

Bu farklar dr.mokresi ile tabın 
tabana zıddır. hıe lnkılAb 
fırkasına lstlnad edeo deıook· 
ratlk d"vlet ve hükumetimiz 

bu feodalite, ve arlstokraeloln 

köhoeleşmiş, paslanmış, an'ane 

,.e düsturlarma en kestirme 

darbelerini indirmek euretile 

medeniyet dünyasına en yüksek 

erdem dersini vermlşlic. Bugün 

Türklye'de demokrasinin en 

Uerl varmış eserlerine şQkranla 
mloııetle şabld olmaktayız. 

Misal mi lazım? 
Atatürk'ün ve büyük terimi· 

zio yüke~k tevazu v~ feragat· 

- Sonu 6 ıocı sahifede -

Dün Tetkikat Yapıldı. Yeni Köprünün Yeni Sayla~ 
Namzedlerı .. 

Açılması iiç Aylık Bir Zamana Bag..-Jıdır Tıre'den Tırdı çırıçi Tüm"" 
oğlu Bay Mustafa f brahlm vr. 

-----------------------.. ----------------------~ Evvelki gece Bergama . Me· yağmurların getfrdiğl büyük kamyon; fazla yGkle köprfl 

nemen arasındaki yolda gediz sellerden zarar görmemişti, ev· fızerinden geçerken büyftk leh 

köprüsü kısmen yıkılmıştır. velki gece Bergama belediye· ilke g"çlrmlş, kamyonun ığır· 

Köprü gtçenlerde yağıın fazla sinde yazılı 9 numaralı ağır lığını çekemlyen köprü çökmüı, 

Soyadlarını Kütüğe Yaz· 
dıran Yuı11ddaşlarıınız. 

-~~--~~-mııl!Ell~~~~~--..-

Son yirmi dört saat lçlnde teokağında 111 ııurnaradn Sıddık 
soyadlarını nüfus kütüğflce sr.vgel, EmrazısAriye hB!!tanesin · 

yazdıran Sayao ve Bayların de laboratuvar ~efi Dr. Hftee· 

adlarını aeağıya yazıyoruz: yiıı İbrahim tıalor, Maliye tah 

Posta tevzi memuru Ahmed tılldarı Ali aırnı~, Devlet demir 

Cunıalay, Orhantye mah11llesio· yolların~a Lllet mDayene me· 

de Ali Cenker, Altındoğ kô moru Gaf far eoyorgal, inhisar 

yünde 220 numarada Hamdi )arda Ahmed sorgun, Selimiye 

çanıdibl, Turan'dll Ment•men mahall .. alnde 11 numaracla Mdı 
caddesinde 8 nunıaruda Said med sevükay, Tt1pecik'dc Ce 

çekiçel, Al ancak'da Burnava vlzlt soka~ıoıfa 52 numarnda 

sokağında 71 numarada Şe~ket Abdullah Öteı,;elt>bl, Abdullııh 
çannur, Dedeba~mda Menemen efendi mahallesinde 11 numa 

caı1deeinde 14 7 numarada Meh· rada Ömer özkartal, Dl'vlet 

med ı;amyeli, K11cımescid ma 

halleslnde AbLasağa sokağında 

7 numarada Salih çalapkulu, 

İkioci Karantlna'da Bfilbül so· 

kağmda 37 numarada Havva 

çlna, Fettah mahallesinde Mü 

ezzlo sokağında 1 ~l numarada 

Hasım çakırak, Sarıhafız mahal· 

lesinde fi numarada ·Ali gür 

pıoar, Uurnava Mersinllsiode 

Mustafa oğlu lbrahim giilguo, 

Geri tütün ~lrketlnde Fehmi 
geçer, Minlt maballealnde 48 
numarada Refik GOkgüneç, 

Adlly" odacı@ı Ayşe gönfildenk, 

Karşıyaka Donanmacı mahalle· 

sİnde 14 numarada Mehmed 

gfllcük, Üçfıncfl Süleymanlye 

mahallesinde Hacıaliefendl cad· 

desinde 52 numarada Yuıof 
gölseven, Tütılo inhisarında 
5629 numaralı memur Foad 

gOlmın, Memdohiye mahalle· 

sinde 22 numarada Osıran 

Fevzi Irak, Buca'da Yukırı 

mahallede Köprülü eokagıuda 

6 J 4 numarada frsllr, Batuoiye 

mahallesinde 5 numarada l\leh 

ıned llkdoğao, Selitlnoğlu ma 

ballesinde 77 numarada Hamid 

lrenkerklç, Tepeclk'de Yokuş 

sokagında 8 numarada Hakkı 

İleriolkau, I:lacımııbmud mahal· 

lc:sinde 15 numarada Abdullah 

lşgören, Şehidler mahallesinde 

Süvari sokağında 4 oumaraıia 

Mehmed Moı;ul, Toraman ma· 

hallesinde Tuzcu çıkmazı 72 

numarada Mahmud Mertsan, 

Buca'da Yukarı mahallesinde 

Zafer caddesinde 8:32 numarada 

Mebmed Nerglz, Devlet demir· 

yollımnda Naci Narşap, Orha· 

niye mahallesinde Çeşmedere 

sokağında 3 nuronrada fMubıtr· 

r,.,111 Nlnat, Avukat lbnthfm 

Etem ı:-ost11cıoğlu, Merkez poata 

g~ce kavası Mustafa ptllster, 

Karşıyaka'da Oamanzade mahal· 

lesinde 24 nuruarada l\f ehmed 

peksoy, Soğukkuyu mahallesin· 

de 44 numarada Rahmi payd1r, 

Turan §iaıendifer caddesinde 

256 num11rada Mehmed Sayın 

baş, İkiçeşmelik'de Dalyan ao· 

kığında Behçet serlngel, Kes· 

telli caddesinde 87 3 numarada 

Ebülmuzaf fer Receb aoyhan, 

Dıyiemlr mahallesinde Kebabçı 

sokağında 146 numarada HO· 

seyin aağın, Göztepe'de Şakir 

demiryollarıoda Yuıuf övez, 

Birinci Azlzlyt' maballealnde J 
numarada Ahmed öyftr, Fettah 

mahallesindf" 28 numarada lb 

rahim özeken, Dumlupıoar ie 

ta:tyoo memuru Ref lk özlütev, 

Gezll~r cadde@iode 5 numarada 

Ali Türkün, Buca Aşağı ma 

hallede 1 numarada lsmatl 

Hakkı Tamuçln, 1 ınci Dolaph· 

kuyu ı:nahalleelode 140 nunıa· 
rada Oaman oğlu Melimed Tu 

cioğlu, Sadullabefendi haaında 

uetab•şı İbrıahlm Ahmr.d To· 

sunoğlu, Kırşıyaka'da Mileavat 

sokagında 11 numarada Bilse· 

seyln Torfandacı, Alııancak'da 

İbrahim TfiYalt, KHııyaka'cla 
mdtekıld mCllldye bymakamı 

Hasan Tab•la .. ., oğ91Jan Dr. 
Keınal Tabiin, doktor Fikret 

Tahsin Soydıo, Kadriye uybal· 

lesinde Meecld ıokağında 27 

.ıumarada Tursun Akeekııllar, 

İkinci Sftleymarıiye mahalle· 

sinde l 51 numarada Abdullıb 

R11hwi Arkış, Bhlacl Mıhçılar 

soka~ında Mehmed Ayarcı, Ee 

oefoeylı mahallesinde 9 numa· 

rada Mehmed Ali Afo•roğlu, 

Karata~ 24 numarada Bileeyln 

Andaş, Hacı ibrahfmefendl ma 

hall~sinde 39 numarada Halil 

Alpak, İzmir eaylavı Hüsnü 

Akalıng, Liman molörü kap 

danı JemaU Arvuz, K•rantina· 

rla Hüseyin Kardıbak, Şehidler 

ruahallesinde Gazhane sokağın· 

da 3 numarada SdAblddio ve 

çocukları Konuray, 1nthad ec 

zsnesl sahibi M. füad Klpman, 

Kac.ataş'da Kltlbzade soka 

~ıoda l 2 numarada Rifat Öı 
tuğ, Kestelli camii ıokı8ında 

3B9 numarada Sadeddin özra· 

dlç, Posta lıaı.tmOdftrlöğü me· 

murlar•ndıo Muhlis önsoy, 

Hacıhaaın qtell kahveclfli Mch· 

med oğlu Hasın Euıngın, No 

terzade M. Emin Efşlm, Tilki 

Uk'de Bekir Ertav, 11dçeşme· 

lik'de 2-3 numarada Fahri 

Enou11tekln, Bahariye mahalle· 

elnde 6 numarada Muatafa 

Eryökael soyıdlarını almıolardır. 

• • • 
Şehrimiz Ağırceza 111abkcmeel 

başkanı Bıy Sfıreyy• Orhon, 

Ağırceza mahkemeıl tlyeelnden 

Bayın Zübeyde Yeğin soyad 

tarını slmı9lardır. 

köprünün bazı direkleri ) ıkıl· 

mıotır. 

Bu kaza derhal Menemen 

ve Her,gama kazaları kaymakam 

lıklıırına haher verilmiş, S"çld 

hroıı.:o kapaıılmıttır. Ulr f,·n 

heyeti der bal köprüyü tı-ı kik 
etmle, hu köprünıio . yınıba 

şıoda yeni yıptmlmış olan hü 

yük betooırme gedlz köprü 

eünden alınan yedek malıeme 

ji,.. rlört saat içinde onuılnuıtır. 

Menemen k11Sa kaymak.mı 

ile nafıa ba1Jmübendlıi Bay 
Nuri ooarmaya ocıarrt f'loıİş 

lerdlr. 

Veli General Kazını Dir,ik; 
t>Vf'lkl gfce Üılemt9'in .A dıgQ 
me k.öyünde bulunuyordu. Kfıp 

rüoftn y)kaldığı haberi üztrlne 
bulunduğu yerden telgraf la 

talimat vnmiş ,.e sıbıbleyln 
doğruca Gediz köprütıftne git 
mi~. onarılan yed görmOolftr. 

Y ,.nj yapılmıt ola o Gediz 
büyftk köprfteöuüo açılmaeı 

ancak üç ıy sonra mtimkün 

olabilecektir. Bu miiddet için 
de şlnıdikl köprüdeo ağır kam 

yonların haf lf ynlde geçmf'lrrl 

ve kalabalık yolculano köprü 
üetünden yaya o\arak.

6

gı>t;mt'leıl 

oygou gihülmüş, hı-r ar.afe lıu 

yolda tebliğıt y•pılrnıştır. Ay 
rıca aelAbiyetU memurlar köp 

rClodn her ıarafını teftlt edtı· 
cek ve ta.um glh tllecek yerlıır 

tamir ve takviye ettlrJlacektir. 

K6yler için 
Fidanlar Hazırlandı 
Ağaç Yetiştirilecek 

lamlr mey•ı eallş kooope· 

raıifi; Kayae i1ta1yoounda mft· 
hendfs Bıy Aziz çihli~inden 

15000 Malatya kayısısı, 25000 
badem, 15000 keetBDt", 15000 

ccı•lz f idıuı huırlawıştır. Bun· 
Jarın Bergamu, Tir.,, KemaJ 

pa§a kazıları koylerinde ydlş 

tlrllweel mümkün oldu~undan 

o köyler balkının eatın 11lmaları 

ve ekm"lerl için tcijebbfteler de 

bulunulmu~ıur. Ödemlş'Jn Ça 

VU§dağ kö1lcrlnlıı verimsiz 

yerlerinde de rlma, vişn~, ceviz, 

keeıane ve badem ağaçluı ye 
tlştlrllmeei için teşebbüelcre 
glrioilruiştir. 

lzmir Postası 
Abone ve klan 
Borçlarını Veriyor. 

Vekiller Heyeti yaluek kan. 

rlle muvakkaten tatil edilmiş 

olan İzmir Poııtaaınıo ytnideo 

lnlişarına müsaade buyurnla· 

cağını yiiksek cftmhurlyeı fda· 

realoto bGyak adaletinden Lek· 
lemekteylm. 

3500 liralık matlubatımır.ın 
tabsnt lmklnını bulamamış ol· 

mamıza ra~men gazete ıbone 

ve ilin bedellerinden mıthiba 
kalan zatlardan lldblu lirayı 
geçen mıthlbatJm ticaret mat· 

bauında yaptırace9'lı" nrakı 
matbaa bedellerlle itfa ve te· 

dlyeye hasır olduğumu U&n 

ederim. 

İzmir Pottıll eablbl 

Ra,id Yılmaz 

eekl Moskon elçimiz Bay Ga 

Hb Kemal telgraf Is şrhrimb: 

eaylav seçi mi tef ti~ heyeti baş 

knnlığıoa müracaaıle mü ır.kil 

eaylavlığa namz,.dliklerinl koy· 

mu,lndır. Hundan haşka, 'J I· 
re'den Doktor Bay Mo91afa Ali· 
nio de rıamudliğlni Jwydu~u 
duyulmu~t ur. 

Vilayet Genel 
Kurul tayı içi ıı .. ---·· .. ·---·-
Hazırlıklar Ba~ladı. 

Vılıiyez gt'llt>l kurultayının 
loplıotıııı için ba:ıırJıklara devanı 

edılmektedlr. Saylav ıırçiwloden 

sonra "lliyet g"°' l kurult11p 
liycl~ri l!t'~iml yapılıu:ak \r. Y"ni 

kurultay üy .. it ri dr.rb11l 1oplo 

narak vilıiyr.ıin yt-ol lııilÇf"81 

ftzcrinde göril,\"Ceklndir. 

Viıiy.et1e11; bOtüu daire mü· 

düdüklerine f?lloderilea hir bil 

dirimd~ yeni yıl masraf ltül•,e· 

lerloe 9;~4 yılı zarfmda yapılan 

icraata elı..l blr ıapoıuo da ek· 

lenmesl bildirllmt,1lr. 

Kahvehane-
lerle Gaz1 uolar 
Yeni Tertibat ahı<·aklar 

K11hvl"hondt'J le gninnlarda 

a~pirotör, y11ui İııl't"Rlaoıhr.uıa 

trrdbaıı bulunmık lbıoıdır. 

Şimdiyr. kadu kabvtobıuıe "e 

gaslııolamıa hlJ aletleri koyma 

wıo olanlara onb,.o gün ro(ha· 

ade verilmiştir. llu müddet hi 

tince havalandırma tesisatı hu· 

lonmıyan gaaiao ve kahveba· 

oeler kıpatılaoıktır. 

Şehir işleri 
Şehir meclielnln muhtelit 

encftmenlerl dün belediyede 

toplanmıo ve yarm toplanacak 

olan şehir ru,.cllslne verilmek 

üzere maıbaıalar hazır;ımış 

lardır. 

• Ulusunıuza 
Sağlık öğütleri .. 

Ş:brimtz eılıhcıt ve i.,.tlmıi 

muavenet müdiirlOğ!i-.e" me•· 

@im hııetalıklanndan korunınıak 

tr,;io traw":ıy, otobfte v(· aırabı· 

hmı ailtırılmak :ıer., t.anrlattı• 

nlao af'glık l}~ütlni ~unlerdır : 

1 - Agı1, buruo t,.m:zH 

ğfoe hn r.a;naoduo urıık fü~f'nÇ 
ı;öateriniz. 

2 - Her yt:m"kıen ,.-;el 
ell~rinizi mutlaka yıkayınız. 

3 - El sıkmayınız. 

4 - Hut• ztyaretlne gl~ 
meyiniz. 

5 - Soğuk.tın, ıelaamıkta.D 
sakınmalı ve aıcık y~rden dı 

şan çıkar.ken lyJ giyinmeli .,~ 

kapılı olmıya ösrnç göatermcli. 

6 - Nrzle olmaktan ııakı· 

nınıs. 

7 - Nezleli, öktıftrilklil vı

ale~lnlr: yftkeek olunca ilk gün· 
de yatınız. 

8 - ÖkeOrüp aksırırken a~ 
zınızı k•payın1z. 

9 - Kalabalık ve dum.ulı. 
ha fll• kapalı yerlere gltmeylotz 

•eya çok oturmıyıuız. 

10 - Atc,iniz yükaeHnoe he· 

men hekiminize bildiriniz. 



Cümhuriyet Halk Fırkası Saylav·Namzedleri Listesi <;ıktı 
- . 

- Başı 1 inci yüzde -
Kdzım Özalp ( B. M. Mecliel 

ba kanı ), 6 Mdımed Cavid 
Demir (Eski Balıkesir saylavı) 

7 Osman Niyazi borcu ( Eekl 
Çanakkale eaylavı) 8 Hayreddin 

Koran Eekl Bilecik saylavı, 9 
Sabiha Gökcftl "Kadın,, İzmfr 
kız mualllm mektebi müdürü, 

10 Rahmi Balıkesir Susıgırlık 

kazası çif tçilerlnden, 11 Cemal 

mütekold Miralay, 12 Doktor 

Haeun Vdsıf, Somyürek dişçi 

mektebi profesörlerinden. 

hayezid: 
Bayezfd 3 1 İhsan Tav (Es. 

ki Bayt:zld saylavı ), 2 Halid 

Bayran (Eski Bıyezid Hyluı ), 

3 Ubeydullah (Eski Bayezid 
l!aylovı). 

Bilecik.: 
3 1 İbrahim Çolak ( Eski 

Bilecik eaylavı), 2 Salih Bozok. 

(Eski Bilecik eaylnı), 3 Dr. 

General Besim Ömer ( Ünlver. 
ehe eıki profesörlerinden.) 

Bolu: 
Holn (7) 1 Cevad Abbae Sa. 

mer (Eski Bola eaylavı), 2 Dr. 

Emin Cemal Suada (Esli Bolu 

11ayJavı), 3 Hıean Cemil Cam. 

bel (Eekl Bolu say lavı), 4 la. 
mail Safa Uzmay, ( Eskt Bolu 

eaylavı), 5 ŞtıkrO Salez ( Eski 

Bolu saylavı.) 6 Mltat Koray 
(Eski İstanbul saylavı), 7 Milat 

(Mütekald askeri kaymakam.) 

Burdur: 
Burdur (3) 1 Mustafa Şerf'f 

Özkao (Eski Burdur saylavı), 
2 Halid Onaran (Eski Burdur 
saylavı), 3 İbrahim Necmi Dil · 

ı.aen (Türk dili tetkik cemiyeti 

genel kıUtbl). 

Bursa 
Bursa 11 - 1 Asaf Daranş 

(Eski Bursa sayvalı), 2 doktor 

R~fik Gfirao (Eekl Borsa aay· 
lavı), 3 Esad ~ağay (Etki Bor· 

sa eaylavı), Mustafa Fehmi 
Gerçeker (Eski Bursa saylavı), 

5 doktor Galib Kahraman (Ee· 

ki Barsa saylavı) 6 Fatin Gd· 
vendiren (Eski Trabzon eaylavı) 

7 doktor Sadi Konuk (Cüm· 
hnrlyet Halk Fırkası Borsa 

vll.Ayet idare heyeti baokanı), 
8 Atıf "Adliye müfettişi,, 9 

Şekibe Şekib İsel "Kadın İnegöl 
lsa vlranda çlftçlM 1 O Sadeddin 

Ferfd Telay "leteobul avukat
larındanu 

Çaııakkalc: 
Çanakkale (5) - 1 Ahmed 

Cevat Emre (Eski Çanakkale 

euyle.vı), i Şükrü Yusıo (Eski 

Çanakkale eeylavı), 3 Ziya 

Gevher Etili (Eııki Çanakkale 

eaylavı), 4 Dr. Mustafa Ben· 

glsu (Ödemiş belediye başkanı) 
5 Htlml Ergeneli (Bfrlucl umn· 
mi müfettiş). 

Çankırı 

Çanları (5) 1 l\t. Abdülhalik 

R onda •'Eski Çeokm daylavı 

ve C.H.F. meclis grubu başkan 

vekili,, 2 Rlfat Onur "Eski 
Çnnkm saylovı,, 3 Ziya Esen 

"Eski Çankırı 11aylavı,, 4 Sami 

Çölgeçen "eski saylnlardao,, 5 

müstakil saylav için bo, hıra· 

kılmıştır. 

Çoruh: 
Çoruh - l Şef tk (Eekl Rize 

saylavı), 2 Ali Zırh (Eekl Rize 

saylavı), 3 Atıf Tozan (Eski 

Rize saylavı), 4 Fuad Toncay 

(Eski Rize eaylavı), 5 Hasan 

Cult (Eski Rize eaylavı), 6 
Asım Uz (Eski Artvin saylavı), 

7 Mehmet Ali Ohar (Eski Art· 

vln saylavı), 8 Mfthendls Ömer 

Fehmi (Y otlar u binalar dairesi 

başkanı). 

ÇORUM 

Çorum "711 1 Moetafa Can· 

tekin eski Çorom eaylavı, 2 İs· 
mall Kemal Alpear eski Çorom 

eaylavı, 3 ismet Eker eski Ço. 
rom aaylnı, 4 Münir Çağll, 5 
Nabi Rız. Yıldırım eski Çorum 

saylavı, 6 Eyftp Sabri eski HY· 
lavlardan, 7 Baytar Ali Rıra, 

"TayYare cemiyeti müfettiel Ye 

C.H.F. vflAyet heyeti eski baş· 

kanlarından. 

DENiZLİ ·1811 l Dr. Kazım 
Samanla 11Ecıkl Denizli saylavı,, 

2. Emin Arslan Tokatlı ·'Eski 
Denfzli snylovı,, :l Baydar 

Rüştü Ötkf"n "Eek.t Denizli 

eaylnı" 4 ı\f,.zbar .Müfit Kan· 
ıu "Eııkl D··nizli saylavı., 5 
Necib Alı Kuı•üke 11Eekl De· 

nlzll 1aylnı 11 6 Yusuf Başba· 
kaye. « Eeld Denizli ıaylavn 

7 Dr. Hamdi '"Denizli Mem· 

leket h11taneel başhe\lml,, 8 

Milıtakil saylav fçfn boe yer 

bırakılmıeur. 

DİYARI BEKiR "7" - l Ge
neral Ktzım Senuttekln eekt 

Diyarıbeklr eaylavı, 2. Zekai 

Apaydın Milli mfidafaa bakanı, 

3 Zeki Mea'od Alsak eski DJ. 
yarıbeklr eaylavı, 4 ZcUf a Tlğ· 

!rel eıkl Dlyarıbeklr aaylavı, 

5 Huriye Dıhalz kadın peda

goji moılllmi, 7 Raedcı Evkaf 
umum müdürli. 

EDİRNE 
"4,, - 1 Faik Kaloak Kı

ran "Eıkl Edirne eaylavı,. , 2 
Şeref Aykut "Eski Edirne say· 

lav1 11 , 3 Doktor Fıtına Şakir, 

"Kadm, Gureba haataoest iç 

hastalıkları nıütıhaHı ı, 4 Mec· 

dl Boyıen "lstanbul tüccarla· 
rından.,, 

ELAZlZ 

E14zlz (5) 1 Ahmet Saffet 

Okay 0 E14zlz saylavı11 2 Fadıl 

Ahmed Azgaç "Eski EIAzlz 
ssylavı,, 3 Foad Ağralı (Maliye 

bakanı) 4 Fuad Zfya Çlğlltepe 

"Eski Eltzlz eaylavı,. 5 Tahııln 

Erk "Eski Elblz aaylaYJ,, 

ERZiNCAN 

Erzincan (4) l AbdtUhak Fı· 

rat "Eakl Erzincan ıaylavı,, 2 

Aziz Sami 11Eski Erzincak ıay· 

lavı,, 3 Saffet Arıkan °Eeki 

Erzincan saylavı,, 4: Hikmet 

Işık "Sıvae Balkevl ve belediye 

başkanı,, 

ERZURUM 

Erzurum "10., l A.ılz Ak· 

yürek "Eski Erzurum Hylavı,, 
2 doktor Ahmed Fikri TOre 

"Eski Erzurum Hylavı,. 3 Nafi 

Atuf Kaosu " Eski Erzurum 
eaylavı., 4 .ı. Taf fz Dumlueskl 

"Erzurum seylavı11 5 Tahsin 

Üzer "Eski Konya eaylavı., 6 
Nakiye Elgun "Kadın., "İetan · 
bol eehlr meclfsl Oyesl11 7 Ge· 

neral Zeki Soydemlr '·birinci 

ordu milfettlşlf ğl eski erkanı 

harbiye haşkanı,. 8 Fuat "An· 

kar" cOmhurfyet mOddelomu· 
misi., 9 Şilkril "Tilrk tayyare 

cemiyeti baekan muavini,. 

ESKİŞEHiR 
Eakle~hlr (5) 1 Ahmet Özde-· 

mir eıkl Fıkleehlr 11aylavı ve 
devlet demlryollırı Eskleehlr 

fabrikası eski oıtalırından, 2 

Emin Sazak eski .Eekleehlr ıay· 

lavı 3 Yueuf Ziya Özer eski 
eskleeblr saylav• 4 Osman C. 
H. F. vllAyct idare heyeti bae 
kanı. 

5 - Mftıtakll saylav için 
boş bırakılmıştır. 

GAZlANTEB (7), 1 Ali Kı· 
lıç (Eski Gazlanteb eaylavı), 2 

N nrl Conker (Eski Gazlanteb 

saylnı), 3 Rtıtid Almaz (Eski 

Gazianteb eaylavı), 4 Şahin 

(Eski Gazlınteb eayJıvı), 5 Be· 

kir Kaleb (letanbol avukatla· 
rından), 6. Remzi Cdrez (Eski 

Hylavlardan), 7 Ömer Asım 
Aksoy "Gazlanteb C. H. F. 

b1tok.anı.,, 

GlRESON: 
Glreson "7 11 1 Hakkı Tarık 

Uı eski Glreson ııaylavı, 2 ge· 
neral İhean Vahmen eskt Gl· 

reson saylnı, 3 TalAt Onay 

eski Çankm Hylavı, 4 Şirak 
Zf ya eski Glreson eaylnı, 5 
Sadri Makeudi ErHl eski Şarki 

Karahlear seylavı, 6 İemaU Sa

buncu eski Şarki Karablear 
saylavı, 7 Muzaffer Kılıç tüc

car ve llfitaobul ,ehir meclisi 

üyesi. 
GÜMÜŞHANE: 
Gftmüıbaoe ••6,, 1 Edib Ser· 

vet Tar eekl Gümüşhane saylavı, 

2 Basan Fehmi eski gümüş · 

hane saylavı 3 Şevket Do~an 

eakl GümOşhane saylavı, 4 

Ali Şevket Öodersnv (C.H.14'. 

Bilecik: bıekanı) 5 M. Durak 
Enoram belediyrı h Jfkını 

İÇ EL 
İçel (5) 1 Emin lnankur 

eııkl İçel aaylavı, 2 Hakkı 
Saydam "fükt İçel eaylavı.. 3. 
Ferid Celil Gfiveo 0 Eiki Mer· 

sin sayluı,, 4 Hamdi Angan 

"E!ld Mersin saylavı,. 5 Sü· 

leyman Sonumutlu "Eski Mer
sin sayla-.ı,. 

C. H. F. 
---···---

lzmir Saylav 
Namzedleri 
COmhuriyet Halk Fır

kası İzmir saylav Nam· 
zed.Jeri: 

1 • Doktor Bay Tev· 
fik ROşdd Aras, 

2 • Bay KAmil Dursun 
(Eski İzmir saylavı) , 

3 • General KAzım (Es· 
ki İzmir saylavı), 

4 • Bay Celi) Bayar, 
5 • Bay Mahmut Esat 

Bozkurt, 
6 • Bay Rahmi Köken 

(Eski lzmir saylavı), 
7 • Bay Hamdi Aksoy 

(Eski lzmir saylavı), 
8 • Bay Saracoğlu 

ŞO.krO., 

9 • Bay Sadeddin Epik
men (Eski lzmir saylavı) , 

l O • Bayan Benal Nevzad 
11 • Bay HdsnO Çakır 

(İnhisarlar umum mO.· 
dilrO), 

12 • Hasan Ali Ydcel 
(Orta tedrisat umum mO.· 

<\O.rO.)' 

"MO.stakil saylavlık için 
bir yer boş bırakılmıştır.,, 

lSTANBUL 

İstanbul "17w1 AbdGlhakha· 

mld "Eekl İltanbo~ eaylavı" 2 

Yuııof Akçora "Eekl İıtanbul 
saylnı» 3 Alt Borlaa "Eeki 
lstanbol eavlavıaa 4 Ahmed 

Hamdi Denlzmen «Eski latan· 

bul Hylavın 5 Ali Raua Tarhan 

"Gümrlik ve İnhfaarlar Bıkanu 

6 doktor Uef lk s,.ydam «Sıh· 

hlye hakanı» 7 Hain Et~m 

Eldem « Eekl İstanbul eaylavu 

8 Sadullah Rıza Araz cEskl 

İstanbul aaylavu 9 Salih Cim· 

coz "Eski İstanbul eaylavı•• 10 

Zıya Karamftrael "Eski latan· 

bul ıaylna" 11 Hamdi Mustafa 

Gilrsaz cEskl İstanbul 11ylavı 
n tabak uıtabaeılarından » 12 
Yıear cEekl lıtanbul ıaylavı 

ve tesviyeci ustaeı,, 13 Hıyrul· 

lab Ergin "Eıkl İıtanbul say· 
luı, kunduracı» 11 dok.tor ge· 

neral Hakkı Şinasi « Eıki Er· 

zurom ıaylavı,, 15 general 

Şftkril Nalll "Eekl kolordu 
kumandanlarından 16 Tıklha 

Aynen cKad1n Borsa kız lisesi 

müdürO,. 17 müstakil saylav 

için boş bırakılmıqtır. 

1SPARTA: 

İspRrta "1,, l Bilsr.yln Büs. 
nü Özdamar (E,ki leparta say. 

lavı), 2 İbrahim Utımlralay 

(Eski İıparta saylavı), 3 Kemal 

Turan Ünal (Eski 111parta say. 
lavı), 4 Mükerrem Ünsal (Eski 

lııparta tıaylavı.) 
KARS: 
Kar.s •·7~ l Baha Önf?öreo 

"Eski Kan say lavı,, 2 Fa.ik 
Bermek " Etki Kare eaylnı,, 

3 Mehmed Nazif " Eski Kare 
aaylnı,, 4 General Muhltldfn 

Akyft• «Eskl K.ars ıaylavn 5 
Ömer KAmil Kuntay, .. Eski 

Karıı saylavıu 6 Eeıd Öıö~ilt, 
ttEskl Rfze eaylavı,, 7 Hilere• 
Sami ıı. Eski eaylavlardım . » 

KASTAMONI 
Kastamonl "!l., 1 Tabeln 

Coşkun eeH Kastamoni saylavı, 

Veld lıbudak eski Kaeramooi 

3 Sıdkı Şerif Toeya kıtz11ınd1: 

çlftçf ·t. doktor Tevfik Aslan 

Kıetaımool C.H.F. başkanı 5 
ŞPrf { hariciye hakanlıgı ikinci 

daire birinci S. şefi, 6 Abdur

rahman Ekcem etıki erkainı 

harb blobaşl81 yağçı, 7 İbrahim 

Kantoy T. D. T. cemiyeti Oyesl 
Baltık devletlerinde maslahat 

gtızar 8 doktor ŞGkril Osman 

Şenozan İzmlr'de Doktor 9 

mOetakll ıaylav için boş yer 

bırakılmıştır. 

KAYSERi 

Kayseri (8) 1 Ahmed Hilmi 

Arka "Etki Kayıerl ıaylavı,, 

2 Re,td Ôzeoy 0 Eekl K.ayıerl 
eaylavı,. 3 Nahid Keren "Eski 

Karklarell &aylavı,, 4 Ferruh 

Gupgoz "Kadın, K.ayıerl bele· 

dJye ftyeal., 5. SGleyman De· 

mirözer "Ankara aekert fabrf · 

kaları tftfenk kHmı oıtabae111., 

6. Vell Yasin "Çanakkal6 C. 
H. F. ve belediye başkanı, 7 

nukat Hasan Ferid 11.Eekl 

eaylavlardao., 8 Salfh 11 lstanbol 

Bakırköy barut fabrlka11 baş 

klmyagerl11 

KIRKLARELİ 
Kırklareli 11;]0 1 Fuıd Umay 

"Eski Kırklareli saylavı.,, 2 

Şevket Odul "Etki Kırklareli 

sıylavı,. 3 Zühdıl Akın "Çlftcl 

ve Ldleborgaz C. H. F. bae· 
kanı,,, 

KIRŞEHiR 
Kırşehir 114., 1 Huım Bö· 

rekcl "Eekl Kırtehlr ıaylavı., , 

2 LCltfl Mcıfld Ôztaş "Eekl 
Kırşehir aaylnı 11 3 Ali Rıza 

Esel "Baytar umum mGfettlşl., 

4 Ahmed Seyfell 11C. H. F. 

baekanı,, 

KOCAELi 

Kocaeli 118,. - 1 Ali Dik· 
men wEakl Kocaeli 11ylavı,, 2 

İbrahim SGreyya Yiğit "Eekl 
Kocaeli Hylnn 3 Kemaled· 
din Alpak w Eakl Kocaelt ea y · 

lavı" 4 Ra~ıb Akclo 11Eeld 
Kocaeli 11ylavı" 5 Salih Yar· 

gın (Eekl Kocaeli eaylavı), 6 
General Ziya Norl "Eski Af · 

yon 1aylavı 11 7 HaHn Hayri 
Tan .. Eski Edirne aaylavı,, 8. 

Nedim Bozatak "Mütekald top· 
ço miralayı. > 

KÜTAHYA 

K4tabya 119,, 1 Receb Peker 

eaki KOtahya eaylavı ve C.H.F. 

gene~ Utlbl, 2 Muhlis Ekmen 
Ziraat bıkan1, 3 Mahmut Sa. 

mer, eski kütahya saylavı, 4. 
Naşlt Hakkı uluğ eıkl kiltah 
ya eaylavı, 5 lbrahfm Dılkllınç 
eski Kftıahya 11ylavı, 6 Ömer 

Duod DJnlnç eski Kütahya 
·eaylavı Çlf tçf, 7 8f'elm Atalay 

eski Akearay saylavı, 8 doktor 

Ldtfft Kırdar göz mütahas11sla. 

rından ve fzmir C. H. F. idare 

heyeti üyesinden 9 müstakil 

eaylav için boş bıralrılmıetır. 

MARDiN: 
Mardin « 7 > J Abdürrezzak 

Sartana "Eski Mardin saylaVI'> 

2 Ali Rıza Ertem «Eski Mar. 

dio sttylavı > İrfan Ferid «Eski 
.Mardin eaylavı > 4 Hflmi Ço. 

ru k « Kostamool belediye bae. 

kanı » 5 Doktor Zihni Savent 
«Adana sıtma enethüsG IAbora. 

tovar oef h 6 Edib Ergin 

c De•let eura@ı üyesi> 7 Osman 

Dinçer «İstanbul avukatlarından. GC 

KONYA: 

Konya 15, 1 Ahmed Hamdi 

Dlkmen eski Konya saylavı, ~ 

KAzım Gürel eski Konya eay 

lavı, 3 Muza(fer Göker eski 

Konya Hylavı, 4 Muıtafa Ulu· 

tıao .,~ki Konya ıaylavı, 5 Mos· 

tafa Ldlf'ft, 6 Naim N4zım 

Ooad eski Konya sıylavı, 7 

Tavf ik Fikret SHay eekl Konya 

Hylavı, 8 K4zım Ok: ay eski 

Gireson aaylavı, 9 Bediz Aydl· 

tek "Kadın,, Bolu belediye 
üyeef, 10 Kamil Cınel Uşak 

şeker fabrikası elektlrik şef 1, 
11 doktor Osman Şevki Uludağ 
İstanbul Beyazıt'ta hekim, 12 

Şevket re88ım, 13 Ali Rıza 

İzmir Cftmborlyet mflddelumu
mi baomoavloi, 14 Cemal Tekin 

İstanbul lokantacılar cemiyeti 

başkanı, lö mClııtakU ıaylnı 

için boş bırak.dmıetır. 

MALATYA 

Malatya 119,, 1 ismet 
lnônft weaşbakan ve C. 8. F. 

genel başkan vekili>, 2 Dr. 

Hilmi Sortaç MEekl Malatya 

uy lavı> 3 Mahmud Nedim 

Kanapçı "Eekl Malatya uylnı" 

4: VAaıf cEekl Malatya ıaylavı" 
5 Muttalib Oker c:Eekl Ma· 

latya saylavn 6 Mihriye Pek· 

taş "Kadın» Kollej TGrkçe 

muallimlerinden" 7 General 
Osman Kopda gel cEekl fırka 

kumandanı,. 8 Oıman Hilmi 

Taner "Malatya C. H. F. bae· 

kanı,. 9 Emrollıh Barkln Bae· 
bakanlık umum müdürlerin· 

den. 

MANİSA 
Manisa (11) 1. Dr. Saim 

Özer 11E8kl Manisa saylavı 11 2 
Hikmet 11Eskl Manl11 ıaylavı,, 

3. K.Anl Akaken °Eekl Manin 

saylav•., 4 Mehmed Sabri Top· 

rak 11Esld MaolH uyhııvııı 5 
O.man Erçin "Eald Mania 
eaylnı,. 6 Ref lk Şevket İnce 
11Eakl ManlH saylavı,. Turgud 

Torkoğlu 0 Eeki Manha 11ylavı,, 

8 Tahir "Eekl ManlH eaylavıM 

9. Yaşar Ôıey "Eski Manlıa 
saylavı» 10 Kenan Ôrer el.tan· 

bol COmhorlyet mftddelomoml· 

ıh 11 Kbım Nami Doru 
' 

«Maarif Bıkan lığa talim ve 

terbiye ayesl 

MARAŞ 
Marao 11511 1 Mehmed Er-

ten eekl Marae saylavı, 2 Mld· 
hat eski Marae eaylavı, 3 Nor 

Ürat eski Maraş l!aylavı, Baean 

Reşid Taokud eekl Maraş say· 

lavı, Kemal Koıun eıkl saylav 

lardan Adana Halkevl bıekaoı. 

MUGLA: 

Mo~la 5: 1 Hüıeyln Aval 

Erçat c Etki MoAla uylnı» 2 

Şflkrft Kaya < lçBa"aoı » 3 

Yunus Nadi cEekl MoAlı ıay. 
luı» 4 Nuri Tuna cEıkl Muğla 

eaylavı • 5 Maıtaldl eaylav için 

boş bırakılmıştır. 

MUŞ 

Moe "4,, l Hakkı ,Kemali 

oğlu "Eski Moe eayluı,. 2 Na· 
ki "Eski Mue eayluı,, 3 Şetkl 
İstanbul'da dit hekimi,, 4 ŞOk· 
rft ziraat bankası umum müdOrQ 

NIGDE 
Niğde "7,. 1 Ahmed Tevfik 

nlocay "Eski Niğde Hylnı,, 2 
Faik Saylu "Ellkl Niğde eay· 

lnı,, 3 Halid Mengl " Eski 

Niğde Hylavı,, 4 Cnld lhean 

Oral "Adana çlfo;fler biri iği 
başkanı,, doktor Raeım 1''erid 

Talay "Eekl Bursa earlavı,, 6 
KAmll "BrOkeel,, maelahatgüHra 

7 mftstıktl eaylav için bot hı· 

rakılmıştır. 

ORDU 
Ordu "'i 1 Ahmed İhıaa Tok 

göz ,,Eikl Ordu aaylavı,, 2 

Hamdi Y;tman "Eıld Onla 
ııylavı~ 3 lımaU Cuma "Etki 
Ordu aaylnı~ 4 Ali Canib 

"Eski Ordu ııylHı 5 doktor 

Zıya Yıltmn Naki "Boğaz ku· 

lak, burun mCltaba11111 6 Mu· 

hiddln Babı Pars ttnukıt eakl 
ııylnlardanu 7 Selim Sırrı 

maarif bakanlığı umum mü· 

fetdelerlnden jimnastik mlta' 

hıuııı. 

SINOB 
Slnob 5 - 1 doktrır Galib 

Hakkı Üotdn "Topkapı yok· 

solları koroma cemiyeti bat• 

kıon 2 Yoıuf Kemal Tongir· 

senk ,,Eski Slnob saylnı" 3 

Hulusi Oroçoğlu Eıki Slnob 
saylnı,, 4 Ce•det Kerim ince· 

dayı C.H.F. umum ldue heyeti 

fiyesl 5 HOsameddln Akan dit 

hekimi. 

TOKAT 

Tokat "7 tı 1 HCllnCl K.anay 

"Eakl Tokad ıaylaTI,, 2 Nazım 
Paralı "Eski Tokad 11ylaT1,, 

3 Rical Erleken °Eekl Tokacl 

ıaylnı,, 4: SClreyya Gençal 

"Eski Tokad ıayia-.ı,. 6 Galib 

Pekel nGfuı umum mGdGrG, 6 
Harem Ellılz belediye batkanı, 

7 mClltakU eayln için bot bı· 

rakılmıetır. 

SAMSUN 
Samıun °8., 1 doktor Aıım 

Sirel eski ıamıun eaylavı, 2 

Etem Tuncay eıkl Samıun uy. 

lavJ, 3 Mehmet Y onuı GClnef 
Doğdu eıld Samıun ıaylnı çift. 

çt, 4 Ruşen Barkın eıki sam. 

aun eaylnı, ô Zohuı Doruhao 

eski samsun saylavı, 6. Meliha 

Ulas Samıun lisesi muallimle. 

rlnden, 7 Mehmet Ali Yarık 

el İstanbul şehir mecllıi Gye. 

ıinden 8 Muıtafa Tunab An. 

•ıra aıkert ıilAh fabrikaları 

usta bqdarından 

SEYHAN 

Seyhan 8 - 1 Ali MGnll 

YegAne ttEekf Adana aayluı,, 

2 Damar ArıkoAlu .. Eekl Ada· 
na eaylavı,, 3 Bllmf Ur.n EıkJ 

Adana eaylavı 4ı Ömer Reıol 
Becer «Eski Adana ıayl•'" 

çlftçlM 5 general Naci Eldenlı 

cEekl Cebelibereket saylatı,, 6 
İbrahim Mete "Eald Cebelibe· 

reket eaylnı" 7 Eema Nayma• 

"Kadın Adana belediye Clye1I"' 
8 Tevfik "Ziraat umum mll' 
dfirQM 

SltRT 

SHrt 4 - Halil Hulki Aydı• 

c Eııld Siirt ıaylavı » 2 Mabmoi 

cEekl Siirt ıaylavı» 3 Şe•JJI 
Saıay Tokatlı 4 İtmall Mlftlk 

Maykan moburir. 

- Sonu 7 inci ya.de -
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Bulgar Komiteci Kas· 
tamoni'de Bulunuyor. 

Ankan, S (A.A) - Dahiliye 
Vekaleti matbuat m6d6riyetln· 
den bildlrflmlttlr: 

"Vlyana'da çıkın Neueı VI 
n~r Jamal'ın 29.1.1935 tarihli 
•y111ada çakan bir Sofya tel· 
pafına göre Makedonya komi· 
teel relıl Mlhallof'on Rodoe 
acluında öld6r61dlğ6 yaaılmak· 
tad1r. Ba haber yalandır. Mi· 
hallol K.a1tamonl'dedir ve ııh· 

bati yerindedir. ----
Almanya' da 
Askerlik işleri. 
Memurlar 2 Ay için 
Askere Alınıyorlar. 

Parla, 3 (A.A)- Amtıter· 

damukf ıeltbtyettar mt:haf fi. 
den ahnaa mahlmata göre be· 
denen 1ağlam 1900·1915 do· 
lamla Alman memurları iki 
17lık bir aıkeri hizmet için 
buır bulunmak emrini almıtJ· 
ludır. 

Ayni mehıfll Alman haku· 
IDetlnln geleeek nleaaın birin· 
den itibaren mecburi hizmeti 
aakeriye uıolaaG yeniden kur· 
-k niyetinde olduğunu beyıa 
etmektedir. 

(Vatan Sesi) Mecmuası 

Ttırkiye'ye Giremez!. 
Ankara, 8 (A. A) - Varıo· 

••'da BeyH Roıılar tarafındın 
çıkardın ( V ıtan Sesi ) adlı 
•eeınuanıo memleketin dıt 

ıiyı1et1n11 dokunacak yasılar 
tıtıdıtJ anlaııldı~ından memle· 

kete aokuı.... İcra Vekilleri 
heyeti kanrlle yaaak edllmlttlr. 

Beşibirlik Nasıl 
Goroltoye Gitti? 

EYelkl ak .. m Guiler ma· 
balleaialn Danerll eobg.nda 
hlr •ak'• olmuıtur. T6t6n 

••Aua11ndaa çıkan Ali kısı 

Bayaa Melelr, m•I••• arkadatı 
"'-ltafa kım Bayın Naclye'ye 
l~nde bir betlblrlllde on altın 
lira •e 15 karat bulunan çın· 
aa..nı Termit u çartıya gide· 

Celinl 16yllyerek bunları en 
14tthmeeinl rica etwiıtlr. Bayan 

Melek ayrıldıktan az aonra 
&.yan Nıciye'nln önüne çıkan 
kardeılerl Bayın MGnener ile 
Bayan Kemal, Bayın Naclye'yl 
10tla göUlrmek Jstemlıler, f akıt 
Naciye ghmemlıtlr. Onlar d8 

.. elek'e ald para ve çantayı 
aorta alank ıavuımaılarcbr. 
Zabıtaea .. k'a falll~rl ana· 
•ktıdır. 

ANADOLU -Glnlak Siyual Guete 

Salı.ip Ye Ba11azgam 
Baydar Blfdl ÖKTEM 

U•unat Defriyat ve yazı itleri 
~~ .l:emal Tallt KARACA ............ 

1-ir İkinci Beyler sokajı 
C. llalk F1rkuı bıoa11 içinde 
T•r: tamir .. ANADOLU 

Teleroa: 2776 - Poeta kutuau 405 

ABONE ŞERAiTi: 
YaJbaı 1200, Alb aylılt 700, Cç 
Y aybaı SOO kuruıtm. 
lbancı memleketler için 1enelik 

abone 6cnti 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruıtar. 

a ı allbalar 25 kUUflar. 

AftADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

C6mhorl~;·9:k Fırkası odunç Para Vermıyor... - . 
Buca nahlyee1nde 1enl tetkll - Batı 1 inci ıahlfede - buıuıta yeniden glrltllmlt bır 
edilen mo•lkl kolu menfaatine - letkll etmlt oldapno hatırlat· taahhad addohınabllir. 

1 Ortada TereddQd Var. Maamafih tıktan ıonn hftk4me:ln DHlrl S.lkan anlatmaıı dı kft~&lk bir m6amere verilmesi r ca· 
sıaı 16tfea kabul eden kibar I k cltkkatlala hllhaua beynelmilel anlatma Cennre'de n Licub· 
ecnebi tilelerlnden mOteeekkll Mftnasebetleri Bozu mı yaca tır. hayatın pek ılyade hararetli ilanda aktetmlt oldukları kon 

h ı - • - • olın faalfyetl ne matuf bolaa· ferıaılarda Romı itilt(ını al•· amatör bir balet eyet tara· ) Ba bir hatta hareket ittihazı Va· d "' 1 
fınun C6mharfyet Halk fır· l\foıkova, 3 ( A.A - Y Dp,ana 16Y eınlttlr. Mumaileyh kadarların aamlmi tare.tte lıJ. 

Bulan Sovyet·Amerlkın mana· ıington'd• elde edflmlt olan demlttlr ki : 
ka11 vtltyet idare heyeti baı · neticelerin t•mımen imhası 8 l 

eeball hakkında ~eçenlerde vaki - eyne milel m6naıebetle · 
kanı ve Yosgad eaylavı bay beyanatı dolaylılle Bay Lhvlnof demek olar. Ve ltlltfın eauları rln lnkltafı uhaıında Fnnsa 

rak etmeleri ltzım plen vmamf 
bir ılyaıetin mGıbet nokıal 

Avni Doğan'ın hlmıyeıl altın· Tas Ajanıının bir muhabirine hakkında yeniden mGzakereler· ile İtalya araaında Roma'da im 
da 20·2 \J35 çarıımba akeımı ıu beyanatta bulanmuıtor: de bulunolm11ıaı intaç ederdi. za edllmlı olan ltlltfı ehemmi 

hareketi olarak tareio etmek 
için kendi mllll menfaatll'rhlla 

aıt 21 de Elhamra ılnema· Bundan takriben bir yıl evel il bf btdl 1 L 
yet r ıe o ara-. kaydet ıında zengin bir muzlk heye· bizzat Bıy Ruzvelt ile g6rflt· mek icabeder. Bu iki deylet 

dala refabtile bir rnftıamere dftğılm sırada Amerika ile Sov· at·aeında doğrudan doğruya ken. 

ve aralarında •icada ~etlımlı 
oldukları doatlutun ı11aamlyeri 

ktmlleılni mubafaae etm~k 
noktai nazaruu kabul etmlı 
ferdir. 

verilecek ve provaları muvaf. yet Rueya'aın mfttekabU mali · dlluinl ılAkıdar eden meı'ele 
~aLıyetle devam etmekte olan mfUalebeleri mes'eleılnln balU 1 h LL d A d • il f 
'' • er aaaıo a •uca a gelir mı "Brovvn,,ln ••Kkla Dnkkaolo· hakkındaki ltlltfıo eeaıları te· 
dakl royııeı,, plytıl temı;il edi· karrür etmieti. Bu prenslblu 
lecektlr. Sovyet hükumetinin mftteaddld 

Biletler Elhamra sinemasın· defalar yapmıt olduğa beyanat· 

da, hilkômet öoılnde Sevim ta tamamile tetabuk ediyordu. 
Sovyet huk6metl bu bt:yanatın· 

paılaneslnde, Burna.a'da bıy da eıkl borçlarının ödenmeıl 
Oımao'ın ecsaneılnde n hl· mea'eleılni ancak kendi meta· 
rloci kordonda Şove kOtftpha· Ubatıaın da kabul edllmeıl ve 
neıinde eatıhğa çıbrılmııtır. kendisine bir lkrazda bulunul· 
Fiatler çok ehvendir. Koltuk. ma11 eartlle tetkike Amade ol· 
numaraları biletler Ozerlnde doğunu UAo etmioti. Bu ıebeb· 
yazıladır. den dolayı v.,ıogton bükdmetl 

\. J muıbheren yapılacak mtızake· 

Mnzakereler ratın yalnıı teferruata ald ola. 
cağı n binaenaleyh hiçbir mGt· 

l\luabberen yıpılmıı olan mfl 
zakerelerln tlmdlye kadar biç 
bir netice vermemlı olmaııoa 

bittabi tee .. af cderlı. Mıamaf th 
bu hıl iki devletin mGıekabU 

olan hllAfı ıeltmlanz. BilhHH 
merkezi A nupaoın Yazlyetl bık

lundakl ltlltf Oserlnde durmak 
isteriz 

Franea'nuı 'H onun milml'I 
eill olın bay Lhal"ın Tuna 

havza11nd• dnamlı mOuueba· 
tın larılol için ltıım olan 

,.rtları temkl 1111kaıdlle lıalya 
ile bir hiAtf •Ocuda getirmek 

Ozere ıadeamiı olduga meeaiyl 
hHıall'D taoım•k La bir Hd 
fedlr. 

Franıaa'11 11lu l.ir ıurefltı 
h•ğh olan Yu~oılnya'uın ba 

tGo komeularUe araıtndaltJ lllf. 

rild mrNi ıl711ctlode ve bu 

Tekrar Başlıyor kille tesadü( eylemiyeceğl bu· m6aHebederi ve bllbaua tlcırf 

Fraoııa hariciye nasırı Bay 
Laval Ye lt•lyan hOkümet relıl 
Bıy Moeeollni bir protokol im 

zal•mıtlardır.! iki devlet adımı 
bu protokoldı alakadar detlet · 
lerle uluılar korumu çerçneıl 
dahflinde mukntleaaml'ye it· 
link etmeyi, mGtekablltn ara 
zllerlnln temımlyet Ye lıtJ.kll 

line riayet etmeyi n •11Ulllm 
za devletletin dahili itlerine 
karaımam"yı ve ~eae •aalClltm 
sa dnletlerdea her hıngt bl· 
riılnln arasl tamamlyetlnl kuf 
•etle tehdld Teya ılyaıl ve iç 

mrı'elede da.tlarile mutabık 

kalmak •e milli menfaatlerde• 

hiçbirini feda etmemek ıuretJle 
emniyeti tıkvlye edebilecek ve 

1atınbul, 4 (Buıu&i) - Bii· 
kdmetlmizle lngillsler araııada
kl ticaret moabedeıl m6zake-
relerl tekrar baılamııhr. 

Karar Bugfto 

ıuıunda emniyet keıbetmletl. mfloaırbetlerl Gerinde herban· 
Tee11Gf olunur ki Amerika 
ıeflrlnln Moıkova hftkti.metUe 
ve Sovycıt eefirlnia Vıolngton 
hCikumetlle muahheren yıpmıt 

gl bir ıurette teelr icra etme· 
mek gerektir. Devletler aruıa· 

dakl mfllekabll mıli metalibat 
Dlet' eleelnln bılli için glritllmlı tlmıf alsamıaı tadil etmeyi lı· 

tlhdaf eden her ıOrlD propı 
gında, tahrik ve mcıcJıhıle te E,refp•t•'da Dolapbkuyu ma· 

halleılnde nltanhıı Bayan Ley· 
IA'yı luıkaoçlık yllzGnden öl· 
dlrmekle ıuc;lu Nlbad'ın teh· 
rimlz Ağarceza mıhkemealnde 

devam etmekte olan daruomaıı 
bltmlotlr. Bugb bur tefhim 
edJleeekdr. 

olduklHı mGHkereler e'n11ın· 
da evelce Vatiogtoo'da kabul 
etmit olduğumuz eeaeh:nokta · 
lardao biri yıol istikraz meı· 
eleıi hıldunda tereddGt izhar 
edilmlotir. Sovyetler, Vatlngton 

olan teeelıbaılerln uğrımıkta 
olduğu mOolu11at bl'ynelmllel 
bıyatta · umumi bir mahlytt 
almıttır. Fakat bu mftıkGlit 

ticari mQnıacbetlerin lnklpfıoı 
ve ıulhon tanlninl temin mak11· 
dile yapılmakta olan tetrild me 
aatye hiçbir veçhlle mlni olma· 
maktadır. 

eebb4t6adea lnıkki eylemeyi 
tavılye etmek huııuıunda mu 
tıbık kalmıtlardır. Bu muh· 
velenıme bıklkattı hukuku do 

ıulhua daha iyi bir ıarell• 

tt-Dılkl gayeılnl tahakkuk etti· 

rebllrcek imkiolerı bayrenhkla 
tetkik rtmeıi ltıımıhr. lıdkbale 

Aid urori emniyrıler bablt'dil· 
diğt takdirde çok mtlbim neli· 

eeler nrmtel mGmkGa ol•D 
bo d•ploma·i eEeriain fnlltafını 

•ilkb ve itimatla taUb ede· 
bilirlz. 

itilAfının yeni bıotan ve tıma· 
men g61den geçlrilmeılnl pekA· 
it iıdyebUirlerdJ. Fakaı b6yle 
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--.::...------------------------~ 2. ıoyka (ölflnln 6st6nden alınan Mevhup, - 1. batlanmıı, 2. 

T6rkçe kartıhk.lar 

elblee ve eıya man.) •erilmit. 
Meva - ı. daaecek 1er, 2. Mev'lt, mendi mlltkat, - 1. 

durak, s. kayutgu yeri, 4. ıığı· balcaı 2 balcar 3 bulatm• yeri. 
nacak, S. ııgınça yer, 6. ııg.nga Mev'lıa, ögat. 
yer, 7. tora", 8. yord. Mevki, - 1. badal, 2. kongn 

Mevanl - ı. argadal, argadal· yer, 3. orun, 4. örGa, 5. yer. 
lar, 2. çek.nedir, 3. engebe (av•· Mevktl mlıtahkem, - 1. berk 
rız man) 4. engeller, 5. klten, yer, 2. korgın, kurgan. 

Mevki ublbi, - 1. orunlu, 2. 6. acar. 
Mevati - davar. yClılftk. 
Mevaddı ecnebiye - katmgı. Mnkl aabibl olmak, o.unmık. 
Mevıdı gıdafye - yeylntl. Mnkıf, - 1. duracak yer, ~-

1 b 1 1 .ı. rt durak, :l. durak ylr, 4. durluk, Mevaddı e en ye - · •e• •, 
5. f'ğlek, 6. konak, 7. uğrak. 2. aran, 3. Grdn 

k •- Mevkuf, - 1. ..bkoumuı, 2. Mevcud - ı. •D• , aoua. 
b 3 b l bığlaamıf, (menot mın.) :ı. dur· (hazır maa.) 2. ar, . a unın, 

4. elde bulunan, 5. par, 6. turan durulmuı, 4. (mıhpuı mın.) 5. 
ıutulmat ( derdest edllmiı mın), 7. var 

Mefcot olmak - 1. bulunmak, Mevkuf, çalhğ. 
L ı L .. Mevlt, - 1. idi, 2. l~e, lke, 2. durmak, 3. ermea, rmea, ~. 

l L 3. iye. , 8 r oma-. 
1 ( 1 Mevlld, - 1. doğma, dotam, Mevcudat 1 - 1. tın •A cau ı 

mncadat, zevllervah mao.) 2. :a. doRulıa yer, 3. dopm g6n6 

l ( blAL 1 Me•ltlı, - 1. çocuk, 2. doğın, varlıklar, 3. yaratı mıo ma u-.a 
3. doğmut 

mın.) 
Mevcudiyet - barlın Mevrut, gelmlı, 

2. bolgo, 8. bulnot, 4. kenalllk Mnılm, - ı. adık (muayyen 
5. özio, 6. özl6k, 7. varlık. samın man.) 2. adar, 3. cay, 4. 

Mevç, mnce, - 1. dal[E•, 2. çag 
iL 5 l Mnuk, - J. doğru, 2. gthe lrgat, 3. talaz, 4. tı .. um, • ıo . 

Dlllr, 8. lnınç (çağatayca itimat kun, 6. Grk iç. 6 
1 d l 1 man.) 4. lnançhğ, 5. lnanabr, . Mevcelenmek, - · 1 ga ın· 

mık, 2. 6rkGçlenmek. laen, 7. uılım. 
Mevıal, - 1. blrletmlı, 2. Meveddet, ıevgi, ınme. 

2 erlımle, lrlımlı, 3. kavuımuı, 4. Mevhibe, - 1. ıunga, . IUD· 

gl 1 ( alaımıı, 5. Tarfıııı. gan, 3. vergi, tanrı Yer ı mn· 
hlbel Uthlye, meıvahlbl tabliye Menol, - 1. blrletmlı, 2. 

man. 
Mevhum, 

runto. 

t. kurgu, 2. ko· 
erftmft, lrlımlt, 3. kuuımuı, 4.. 
olatmıı, 5. .armıı. 
Mnıam, - 1. ad alan adlı, ad 

velin e .. ı preuıibleriae ve aluı· 
lar karama ml•kıaı• ablıtmı· 
•• riayetin hlr ıe•tdl H bu 

Tarkçe karpbklar 

3. bendeı. (. beasek, 5. beoıer, 

6. blgl (pblala eıkl tekli) 7. .,., 
8. gibi. 9. kip, 10. ok111. l 1. 
tek (gibi maa.) 12. teak, 18. 
uyar, 14. yaraıı. 

Meılre, 1. geıek, 2. ge 
selge, 3. gezilecek yer, 4. gesmo 
yeri, 5. göılek. 

Meıkea, - 1. bark, 2. um, 
:J. durak, (. durg•ıt, 5. n, 6. 
huga, 7. hakul, R. kon, 9. onm, 
10. orun, 11. oturulan yer, 12. 
6y, 13. park, 14. 11Aınçı yer, 15, 
duroğla~, 16. yurt, 17. yuva. 

Meakea •ermek, - yurtlan· 
dırmak. 

Muk.eneı - 1. becerikalalik, 
2. hbdeleme, 8. datkblGk, 4. 
kGcet (tenkkol ve kaaaat), 5. 
mısm11hk, 6. t•mbelH•; 7. aya 
taklak 

Meılnik - damgılanmıı, dlım 
ga11 vurulmut (para baUae ko11· 
111ae man.) 

Meıluin - 1. dölek, 2. lıh, 
ı11•h (ııhlbl olın man.) !J. otu· 
rulan, (. ten 

Meılek - 1. gldlt, 2. ertlk, 
3. it (IUl'ıt, .azlfe, medan itli 
gal man.) 4.. uyak (ılar maa.) 5. 
y<'l, 6. yolak, 7. yorok 

Meelekdz - gldltl bellrels, 2. 
tatımıkıız, 3. yelkovan. 

Meılekıat - 1. arkadıı, 2. 
koldat, 3. orondaı, aranuı, 4. 
yoluı. 

MeılAl - 1. çekllmlı, 2. kı· 
nıadaa çakarılmıt, 8. ııynlmıı. 

Meel6p - t. ıbnmıı, 2. kalk· 
mıı, 3. eoyalmu9. 

Me1ma - 1. dlnleallen, din· 
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leallir, 2. duyulmuı, 3. ltltllmlt. 

Meemum - 1. atalu, ::l. •t• 
lumıt. 

Meeaeı (btioat@Ab uıan.) - ı. 
butınk, 2. bU~k, 3. uya'<, 4. 
demren (çahnuı ana ~ır .. ..t'), :.. 
dbemeç, 6. eUk, 7. ll'ylLe. 8. 
'6)keucck, 9. 16ykeame, ıo. Mir· 
gl, 11. dayanak. 

Meeruk, - l . lflfılmıt, 2. ~ 
lın:nıt, 3. nğurlanm11. 

Murur, ·- l. 91nk, 2. g6oq. 
3. knanmıo, 4. meagU 'ğ, (>. ,.. 

•iuı;ll, 6. ınlnmlı. 7. ten. 
M~arıu olmak, - l . aMar.ak 

(11e•inçten mtlrebeyyfç olmak maa) 
2. kıvanmak, 3. ıninmt:.k. 

Meerurlyet, - ı. kavı~ t. 
mengl, 3 teflaç, '· ıniaft, 6. 
ınhn11~, 6. teDlik. 

Meıt, - 1. eılrlk, 2. ear~k, 
3. e11ik1 4. enik, 5. edıClk. 

Meıtolmak, - 1. emmek, 2. 
ell'lmek. 

Meetur (ıteıreclilmit man.) - J. 
gfsli, 2. kıpab, 3. örtGll, 4. 
ıakb. 

Meeıar (tutlr edil mit mu.) 
1. çlsllmltt 2. yasılı, ya•lmıı . 

Mea'ul - 1. aornklu, 2. ıeru· 
lacak, eoralur, 3. ydklenmlı. 

Mea'ol etmek - l. aorgaya 
'8kmek, aormık, 2. tlrkemek. 

Mee'ollyet - 1. bayin, 2. ylk. 
Meı'ot - 1. ı~ abalı, 2. bay, 

S. kotlu, 4. kutluı, S. kotun, 
6. mengtll, 7. matla, 8. alcay, 9. 
ongan, 19. ongun, 11. nğarla. 

Mee'ad etmek - 1. kınndır· 
mü, 2. eerindlrmek. 

Mee'ad olmak - ı. g6aeamek, 
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Demokraside Aristolirasi
nin Yeri Olamaz! 

koyarak buıuıt hizmetlerinde 
istihdam t'tmek lstlyen bezı 

Amirlerin demokrat lnsınlerı 

y1raıan ayni tekildeki feragat· 
)arına şahld olmak isterdik. 

Vatandaş hakkı, yaşadığımız 

ytlksek dt>vrln ytlkeek filkflaüne 

göre 11yanet etmek mecburiye· 
tlndeylz. Heyeti lçtJmalyenln 

gtlnltık lılcrlnl n emniyet biz· 

metlerini bihakkın görmekle 

mfikellef bir va an aş, ı 

mevzuata aykırı olarak her 
hangi bir eahıın, hususi biz· 
metlerde kullanmıyı hakkı 

yoktur. Vatandat vatandaeı 

haksız olarak hizmetçi ve mah· 

kum gibi bir vaziyete sokan bu 

hale bir nihayet vermek lakı· 

JAba •e demokraıl ye karşı en 

büyük hizmet olur. 

İzmir belediyesinden: 

1 - 3300 lira bedeli mu· 
hammlnell yeni açılan general 
lem et bul varı üzerinde 165 
metre murabbaındakl arean10 

mülkiyeti belediye encümen 

kaleminde mevcut şartoımeei 

1eçhlle ve açık artırma ile 9· 
2 935 cumartesi gilnd saat 16 
belediye daimi encftmenlnde 
ihale edtlecektfr. Bo salişa iş· 

tirak için 248 Jlra muvakkat 

teminatla söylenen gün ve H · 

ate karlar belediye encümenine 
müracaat olunor. 

- Başı 3 üncü yilzde -
lert huna şahlddlr. Vazife ha· 

şmda bulunan ve vazifesi umu· 
mun meofeatfnl gözeten nokta 

polislerlntn, devlet reisi, boku· 
met telef, millet meclisi reisi 

gibi öaderlerlm'zden her ban· 
glslne olursa olsun selAm re 

ruinde · bulunmamaları tamim 

l"dilmlştlr. Demekkl vozlfenln 
yük~ekllğl nnleşılan bu memle· 

kette, hOyOklerlmlzln vazif~ 

uğrunda tevazu ve feragat göıı · 

terdtkleri görftlmektedlr. Bu 
ise, en yüksek fazilet derıı ve 

demokrasinin en parlak miea· 

lfdfr. Vatandaşların haksız ola· 

rnk birbirlerine tahakkdm et· 
mlye hakları yoktur. Hep ayni 
hukuku taşıyın bir yordun 

evllidlarıyız. Bu hak, fazileti 
eı>rtaç etmf ş yilkaek bir devle· 

tin vatandaşlara verdiği muea· 
vatın bir nOmune!ldlr. 

Beyin, Efendinin ağaya ta· 
ha ~kümO, bo memlekette tarihe 

karışmış mazinin karaohk ve 

rıoı h tırasmd n ba,ka blrşey 

değildir. Tfirklye Cümhurlye· 

tinde vatandaş hakkı ne olarsa 

oleuo ayni ve müeavidh·. Dtre· 

bt'yllk yoktur. Ağanın Beye· 
fendiler he ahına feda edildiği 

devrin sahifeleri tarihinde çok· 

tan çevrilmiştir. Şimdi tarihin 

en parlak ve en demokratik 

devirlerini yaşıyoruz. Maama· 

fib acı He söyll orum. İokıllb 

fırkaeıoın yüksek umdeled me· 

denlyet dünyasının gözlerini 
kamaştırdığı bu devirde, mazi. 

nin saplanmış ve fersudeleşmlt 
köhne hlyadlarından henQz ya· 

kamızı kurtaramadığım1zı itiraf 

etmeliyiz. Bu köhneleemiş arla· 

-tokrat an'anelerini bugün bazı 

resmi dairelerimizde görmekle 

mdteesslr olmaktayız. 

Bazı dairelerde odacı, mokay· 

yld gibi hizmetlerde kullanılan 
vatandaşlar, kendtlerloe tevdi 

edilmiş devlet dairesi hizmetin· 
deıı başka bazı hizmetinden 

bıışka bazı Amirlerin şab11i biz 

metl~rlne ve han! evlerinin 
işlerinde Çlllıştmldıklım görül· 

mektedlr. Hu gitıi haller demok· 
rat bfr d,.vledn düsturlarına 

tamamlle av k ı ruh r. Bir dairenin 
günlük islerini görmekle vazl· 

(elenmiş ve bu I~ için ancak 

o nfabette ücret alan bir vatan· 

dışa diğer bir vatandatın ·Va· 
zlfesl haricinde· hosuet hizmet· 
teri için acır gibi zoraki biz· 
metçlllk ettirmeei doğru olmaea 
gerektir. Dedtk ya... Bu mem· 

lekette haksız olarak klmııenln 
kimseye tahakkftm etmiye hakkı 

yok tor. Reıımen va1lfesl bir 

devlet dairesinde bulunan bu 
gibi madun hizmetlerdeki valao 
daşların fuzulen husuıi işlerde 

kullanılmalcm, o devlet dairesi 

lşlnln tamamen gö~Olmeslne im 

~·rı~~ırakmaz~ Bfnaenaleyb me 
naf il umumlyenfn de bu ıuretle 

mutazarrır olduğu görülür. Ken· 
di şahsi ve bueuı:i menfeatleriol 

menafii nmumlyenin üeUinde 
tutan v~ içtimai aheogln bozul

masına meydan veren bu gibi 
amirlerin bu tarzda har~kette 

baklıtrı olmadığı ihtar edilme· 

lidir. Bir odact ne kadar ma· 
don vazifede olarsa olsun bir 
devlet dairesinin muvazzaf ada

mıdır, heyeti umumfyenln ada· 
mıdar. Bu itibarla bir daire 

memurunun b r Amire hoauet 

hizmetçi olmaaı mf'vzoıtı bazı· 

ramıza, devletin demokratik 

dftaturlınna, mim ve içtimai 

terbiyeye aykmdır. Tftrk va· 

tandaeı her zaman demokrat 

olmalıdır. Booun gibi bir de, 
şehirlerin gece aeaylşlerlnl ko· 

ramak için heyeti umumlyenln 

nakdi lştlraklle idame ettirilen 

bekçi teşkilôtında çahşan va· 
tandaelımn da şahet ve hususi 

hizmetlerde fatlbdam edildikleri 

görülmektedir. Umumi menfe. 

atine taalluk eden bir hi1.metle 
tavzif edtlen bir vatandaşın 

her bengi bir Amirin hususi 

hlzmetlerlne tAbl tutulması iç 

tlmat ahengin bozulmasına mey· 

dan vermiş olur. Herkes emol· 
yet n huzurunun temint için 

de•let konetleri hartclnde bir 
lodbat tetkllAtınm ldameel şar· 

tile nakdto mftkelleflyetiol eda 

ederken, verdiği paranın bazı 

şahısların evlerine huenei hız. 

metçi temin etmeleri için de· 

ğil, meufuti umumlyeye taa\· 
hik eden bir emniyet işin., Bllr· 

fedlldiğfnl görmek l!ter. Böyle 

yükcıek bir gaye için kumlan 
bekı;i teşkildtınm tahei arlsıok

rasllere ve heyeti umumiyeye 
hizmet eden bir vatande~ın bu 
suei hizmetlerde kollenılmasıoa 

yol vermek kadar içtimai ter· 
blyeyf ııartıan kötü bir hert:ket 

tı1t1avvur etmiyorum. En büyü· 
ğllmüz ve bütan büyüklerimiz 

vazife başında bulunan bir po· 

Ha memurunun ıelAm rtsminde 

bulunmaması buaueunda tevazu 
ve ferağat gOeterdlklerl gibi, 

resmt vazifelerle mftkellef bu· 
looan m1&dun hizmetteki me· 

morlarını reımi ı,ıertnden alı· 

Dr. M. Silleyman 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 

Alman itildfına bağlı kontenjan lietelflrine giren nesnelere alt 

beyannamelerden Hhlplerl ~ilerinde olanlarının 6·2 935 çarşam 
ba günü akşamına kadar ınutlaka gümrük idaresine getirip tes · 

Hm etmeleri aksi takdlrdr. kontenjan ıııralarınıu gecikmesinden 
doğacak mes'uliyeıio sahipleı ine aft olaca-ğı ilin olunur. 

3ü6 5 6 

lzmir Muhasebei 
lüğünden: 

Hususiye Müdür-

No. Ctnııl 

l:l eek.i 

Dakktn 

15 yeni 

.. 

Mevkii 

E~kl Batpazarı KAğıtçılar 

Kıymı·tl 

I. 

400 

ldarel husuııiyei vilayete ah yukarıda yerleri yaz.h dükkAoıo 

mülkiyeti satılıp Leddi defaten verilmek üzere 20 gOn için mü· 

zayedeye konulmuştur. İsteklilerin 24.2.935 Pazar günü Hat 

9 dan 12 1e kaıiar encümeni vilAyete gelmeleri. (:370) 

.tım mıımı 11ıım11111ım1111111111ww11111ıı111111111111111111111111111111111111111 ~~ 

,= Oo'-tor := 

2 · 151,25 lira bedeli muham· 
menli mOhendls Ftırruh apart· 

manı arkasında 53 numaralı 
adanın 16 sayıh arsasına illv.

olunan 121 metre murabbam· 

dakl kısmın satışı belediye en
cümen kaleminde mevcut şort· 

namesi veçhlle ve açık artırma 

Ue 9·2·935 cumartesi günü e•· 
at 16 da belediyr. daimi encfi· 
meninde ihale edilecektir. Bu 

satışa iştirak için 12 lira mu· 

vakkat teminatla söylenen gün 

ve saate kadar belediye enctl· 

menine müracaat olunur. 

3 -- 784: Ura bedeli mubam· 
menli yeni açılan general İsmet 
bulvarı üzerinde 38,20 metre 

murabbaındaki köşe arsanın 

mülkiyeti belediye encümen 
kaleminde mevcut şartnamC!ll 

veçhile ve açık artırma ile 9. 
2·935 cumartesi güoü saat 1 ö 

Zekai Tarakçı = da belediye daimi encümentnde 
ihale edilecektir. Bu BBtışa it· -_ tirak tçtn 59 Ura muvakkat ---- Dahiliye Mütehassısı 

-
- İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşıeında .. = Öğleden sonra :J - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

-- teminatla söylenen gün ve H· 

ate kadar beledi ye encümenine 

- müracaat olunur. -
TELEFON : 3806 - 4 - 1847,10 lira bedeli 

- mnbammenll Gazi bulvarı üze· 
~'·1111·111·111•1111•111•111 ı!l!IJll!ıııl!ll!llJl111ı[l!l!llm·ı11·ı111·uı·m ı•ııı•ııı ı!l!l[l!ıııl!ll!llJlııı•m ı·m~ıın•ıııl!ll!llJlım•ııı•ım!i!l!llııillim•tın .. ıı::;jtll rf ndtı 12 n umarah sdanm 18 4. 

Aydın demlryolu umum mü 
dürlüğftnden 

1089 numaralı hususi süt 

tarifesidir. 

8·2·935 tarihinden 30 6 935 

tarihin~ kadar muteber olmak 
üzere CeUAt ve kozpınardan 
lzmlre taııoacak sGdün beher 
tonundan 900 kuruş Qcr~ti 

nakliye ahnıcaktır. 

7 1 metre murabbaındald 11 
sayılı arsa mülkiyeti belediye 
encQmen kaleminde mevcud 
şartnamesi veçhlle ve açık ar· 

................................................................................................... tırma ile 9 2 935 cumartesi gO· 
nü saat 16 da belediye dafmt 
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2. kooenmek; 3. kotanmak, 4. 
kutatmak, 5. kuvanmak, 6. on· 

mak, 7. sevinmek. 

Meş'ale, - 1. çtıkll, 2. çırak· 

ma, 3. çırakman. 
'Meşakkat, - l. ar (armak·yo· 

tulmak gevşemek) 2. bun, 3. 
emek, 4. ermeç, 5. gtıçliik, 6. 
kıyın 7. kıyıolık, 8. sı ılcım, 9. 
sıkıntı. 

Meşakkat çekmek, - 1. armak 
2. emeklenme , 3. sıkılmak. 

Meşakkath, - 1. oğdık, 2. 
ağır, 3. gOç, 4. sıkıntılı. 

Meşbu, - 1. dolu, dolmuş, 2. 
doymuş, 8. tok. 

Meıhu olmak, - 1. dolmak, 2. 
doymak, 3. kanıksamak. 

Me cer, meşcere, - 1. ağaç· 
lak, 2. bük, 3. koro, 4. orman. 

Meşgale, - 1. dilmük (endlıe 
ID"n. de) iş, 3. iş güç. 

.Meşgul, - 1. işle oğraıan, 

işte bulunan, 2. fı:ı görmekte olan, 

3. uğraşan. 
Meşgul etmek, - 1. oyalımak, 

2. eavsalatmak, 3. uğraştırmak. 
. Meşgul olmak, - 1. kınık· 

mak (gl rlşmek, teşebbüs etmek 

men.) 2. oyulmak, 3. kuracan· 

ma ·, kurcnnmak, 4. uğraşmak. 
Meşguliyet, - 1. dfimük, 2. 

iş, 3. iş gtiç, 4. kılık, 5. oğraş. 

teşgollyetslz, - 1. aylak, 2. 
boş, 3. eli boş, 4. işsiz. 

l\leşhnr, - sergi. 
Meşhun 1. dolu, 2. tomlnk, 

3. yükln 
Meşhur 1. adanır, 2. adı 

duyulmuş, adı yayılmıı, 3. adlı, 

4. adlı sanla, 5. aogılı, 6. ınllır, 

Tdrkçe Kartılıklar 

7' çavı., 8. sanlı, 9. Oolft 

.Methor olmak - 1. adı anıl· 
mak, 2. adıkmak, 8. çavalanmak, 

4. doyulma, 5. işitilmek, 6. ııan· 

lanmak, 7. iio almak 

Meı:ıhnd - görtılen, gOrdlmO.t 

Meşime - 1. atan, 2. atana, 
3. ratın, 4. döl yatağı, 5. eş, döl 

eşi, (doğan ·çocuktan ıonra döşen 
et parçası mon.) 6. eten, 7. etene, 

etenet, 8. oğlan yatığı, U. oğul· 

can, 10. oğulduruk, 11. son (ço· 

cuktan sonra dOşen et parçaaı 

man.) 

Metk - 1. örnek, 2. karalama 

Meşketmek - 1. dfttilrmek, 2. 
el ahştırmak, 3. karalamak. 

Meşkuk - ı. belirsiz, 2. belli 

değil, 3. beliniz, 4. kaşamlft. 

Meşkuklyet - l. bellralzllk, 
belfnlzlik, 2. Jklnclrtk. 

Meşreb - gldlı. 

Meşrebince - eoyonca . 

Meşru - yoıunlo~ (usule, nl· 
zamı, kaideye uygnn man.) 

Meırobat - 1. içecek, 2. içi~· 

llk, içilecek, 3. içit, 4. içki, 5. 
llUSOD. 

Meşrnh = 1. açılmış, 2. anla· 
tılmış, 3. aydmlatılmıt. 

Meı:ıruhat - 1. çıkıntı, 2, 
çıkma. 

Menata - 1. b~zekçl, 2. telci 
3. yftz yazıcı 

Meş'um - 1. dOztıban (uğnr· 
ıuz sayılın IDBBo hakkında) 2. 
erçel (ard ayakları ak olan ıt 

mao. ki n.ıe~'um ııayılırmış) 3. 
ertOk, 4. etemll, 5. kotsuz, 6. 

ıakar, 7. nğurııuz, 8. yatlı 

Meıveret - 1. cankı, çankı, 
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---------------------------------------------2. dınııık, 3. danışma, 4. geneş· 

me, 5. oylama, 6. öğftt, 7. ıöy· 

letme, 8. tanıı, 9. tanııık, 10. 
tanışma 

Meşveret etmek - 1. danış· 

mak, 2. kengeşmek, 3. söyleşmek 
:M:eşy - yüriime, yürüyftş. 

Met (Medd) - 1. çekme (ea· 
dalı harfi uzatma man.) 2. ka 

barına (ıuların met hail man.) 

3. kargın (sular hakkında) 4. kar· 

ma (denizin meddi, kabarık ol· 

m.sı man.) 7. uzanma, uzatma. 

Meddi baur - uzaktan görme 

(presbytle man.) 

Meddi nazar - l. göz alımı 

(of ku mer'i man.) 2. göz erimi, 

S. göz itimi. 

MetA (matah) - 1. bol, 2. bu· 

yom, 3. gönensl nesne. 

Metafp - yorgunluklar. 
Metanet - 1. berklik, 2. bolum, 

3. dayanık, dayanıklık, 4:. dayan· 

mR, 5. döğftm, f5. döğftmlOk, dü· 

gftmlilk, 7. erk, 8. 11ğlamlık. 

Metanet göstermek - 1. dayan· 
mık, 2. direnmek, 3. direşmek. 

Metanet keıbetmek - Hğlam· 

lışmak. 

Metbu - Tapgaç. 
Meteris - 1. Murçal, 2. &encer. 

Metfen - 1. Meçin, 2. sin, 3. 
teşlk, 4. tftğe, 6. ttıke. 

Metfun - 1. gömOlmüş, gömü· 

lü, 2. gömüntü. 

Methal - 1. ağız, 2. başlangıç, 
(kitap methali man.) 3. girer.ek 

yer, 4. glrek, 5. girilecek, 6. git· 

meç, 7. kapı, kıpa, S. karıı:ıma 

(müdahale man.) 

Methaldar - 1. ayaktaı, 2. 

k1ırışmış, 3. ortalı:, 4.. ptrmağa 

olan {mec.) 

Methot - 1. bellnlemlş, 2. 
çeğ'.ıenmlş, çevzenmlş, 3. kendin· 
den geçmiş, (. korkmuş, 5. şaş· 

km, 6. ürkmfiş. 

Methnş olmak - 1. belinle· 

mek, 2. bunalmak, 3. kendinden 

geçmiş, 4. korkmuı, 5. şaşkın, 

5. Grkmftş. 
Methot olmak - 1. belinle· 

mek, 2. bnoalmak, 3. kendinden 

geçmek, 4. korkmak, 5. eankılan
mak, 6. seme olmak, 7. şaşala· 

mak, eaşırmık, 8. ftrkmek. 

Metin - 1. hazık, 2. bekem, 
3. berlk, 4. berk, 5. dayangan, 

6. dayanıklı, 7. doğru (fikir bak· 

kmda: "revl metin = doğru dfl· 
şünce) 8. perk, 9. sığlam, 10. 
ıııarsılmaz, 11. eözflnden dönmez, 
12. tlrk. tftrük, 13. ftlgen, 14. ye· 

rloden oynamaz. 

Metin olmak - beklenmek, 

peklenmek. 

Metot - 1. ıl, 2. oran, 3. yol, 

4. yoldam, yordam. 

Metres - 1. kapatma, 2. oda· 
hk (eıkl zamanda pıra ile eatın 

alınmış cariyelerden sahibinin lı· 

tlfraş ettiklerine erilen isimdir. 

NikAhsız olduğundan bir nnl 

metres hOkmQndedlr.) 4. oyoaı 

(umomi olarak ıevlşllen demektir. 

Metrese tah&ld maruf değildir. 

Metruk - 1. atalmı~, 2. hıra · 

kılmış, 3. bırakıntı, 4. bor (top· 
rak hakk&nda) 5. kalan, kalmış, 

6. kollaoılmız, 7. ealma (hayvan 
bılı.kıoda) 8. yfiz üatO. 

Metrok&t - l. kalın, kalmış, 

encümeninde ihale edilecektir. 

Bu satışa iştirak için 139 Ura 

muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye 
encOmenlne mOracaat olunur. 

5 - 192 lira · bedell mu· 

hammenli Çayırlıbahçe kapılar 

el varında 83 numaralı adanın 

128 metre murabbaında 20 ıa· 

yılı area mO.lkiyetl belediye 
encümen kaleminde mevcud 

şartnamesi veçhfle ve açık ar· 

tırma ile 9.2.935 cumartesi 

günü Hat 16 da belediye dal· 
mi encfimenlnde ihale edile· 

cektlr. Bo eatışa lştink lçlo 

16 lira muvakkat teminatla 

söylenen gün ve saate kadar 

bl!ledlye encümenine müracaat 
oluunor. 

218 22 25 30 5 

18 inci Tertip• .. 

ftvYARE 
PiYANGOSU 

DördüocQ keşide 

11 Şubat 935 
ADEf LiRA 

.2..!.1ükAfat 20000 
1 1~ramlye 25 000 
1 it 10000 
1 .. 4000 
1 .. 3000 
2 it (2000) 4000 
4 " (1000) 4000 

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

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

132800 

500 Amorti (20) 10000 

14:2800 



m.ı.ımmı ..••• t .... rY.:.t.J. ,,,.'l'.'l'.'l'.'l'J.'J1."''''""''"'"'' illi il ihiiiliili lliiiiiillııı'l":ı~ı Tl'umTı .m. m. rmıımımrrmımrımmrll'lr""'l'ftft---r.r.ınır.rimrrmımnmmrmn'ft':~~~~~!'l'l..:~~~~~~~~~~~~P.W~~w;~·.~ .. ~ .. --.. '!'!' .. :.;.,. ,;;; .. ~ .. ;. .. ~ .. 

C. H. F. Londra'daki Bay Bitler 

Namzedleri. ----..... ·---SlVAS 
Sivas "10,, ı Necmiddlo Sa· 

dık "Eski Slvu eaylnı0 2 Rı· 
sim Basaro "Eski Slvaa eaylavıu 

3 Rewzl °Ciner eski Sivas aay· 
layı,, 4 Şemslddln Gtınıltıy 

"Eski Sivas eaylavı,. 6 Ziyı 
li•sıro "Eski Sh'ae eaylavı., 6 

V•eıf Raşid SeTlk "Eski oarkt 
Kırahlaar aaylnı., 7 İsmıll 
Mehmed Uğur "Eski Sha1 say· 
lavı çiftçi,. S Sabiha GOrkey 

"Kadın °Tokad orıa mt-kteb 

nıuılltml., 9 HaareT Gerede 
"E,kt Tıhran bftyilk elçisi., 

10 naastakil ııayln için boo 

bıralulmıotır. 
l'EKIRDAtJ 

Teldrdağı 0 5., l Cemil llba· 
dıo eekf Teklrdıgı eaylnı ve 
C.B..F. Meclis grubu baıkan 
"ekili, 2. Fal k Ôztirak eski 
Tcktrdağı aaylavı S Şakir Ke· 
8cblr eski Edirne saylavı, 4 
'Y •hya Kemal eski Y ozgad 
"•ylavı, 5 Htıseyln Rahmi 
A.pık C. H.F. idare heyeti üyesi. 

1'RABZON: 
Trabzon c9 ~ 1 Daniş Eyob 

0~lu « Eıkl Tnbzoo aaylavı » 

2 Halil Mhıt cEaki Trabzon 

ltylavı 3 Baııan Sıka " Eski 
l'rıbaon eaylavı.. 4 Nebi oğlu 
llıoıdl ÜlkQoıen "Eski Trab. 
ıon sıylavı,, 5 StUeyman Ge. 
dik "Eekl Trabzon eaylavı,, 6 
Raif Karadeniz "Eski Trabzon 
sıylavı .. 7 Seniha 81111 «kadın 

eski Maarif umum mftfettlı 
Vekili TQrklye mektebi m6dürih> 
8 Mlt.ı Aydın "MDhendls erki 
••ylavlardan,, 9 Sırrı Dıy Dft. 
yunu uroumlye komiserliğinde 
MaUye Bakanlığı eekl 11ıldd 
i~lerf nıadara. 
lJRfl'A 7 

l Ali Saib Ursayu eski Urla 
11•ylavı, 2 Behçet GQnay eıkl 

lirtı eavlavi, S Mehmed Emin 
Yurdaknl eski Urla eaylavı, 4 

lletet Ulgen eski Urla say!avı, 
5 gentral Ahmed eski baytar 
dairesi bııkam, 6 iFoad eıkl 
••ylavlırdın, Muhiddin eıki 
llotıa belediye ba~kım. 

VAN 
Van "3,, ı Hakkı Üzgın es. 

kl vın eaylnı, 2. Maoip Bnya 
eıkı Vın saylavı, 3 İbrahim 
.\Tras eski BAkkArl say lavı. 

YOZGAT 
Yozgat 8 . 1 Avni Doğan 

cskt Yozgat sayla vı, 2 Songur 

~ekt Yozgat Hyla vı, 3 Sftley· 
tnan Sırrı lçöz eski Yozgat 
•aylavı, 4 Ôwer Yozgat'ın Evci 
ltöyilnde Çlf tçi, 5 Ekrem Te· 
~lrdığı C B. F. vllAyet baş 

1111 6 müstakil saylav için 
boş bırakılmıştır. 

ZONGUJ,DAK 

}.' Zonguldak (8) ı. Celal Sahir 
•ruıııo ~Eski Zonguldak eay 

la,,. 2 B · El" z ahi Karıtavso .. s ı 
0tıguldık. aaylavı.. 3 Ravıh 

··~· o 

1 
"" kt ıonguldak eayll\'ı,, 4 · 

{ıfıt Vardır "E9kf Zonguldak 
81Ylavı., 5 Baeao Karabacak 
··r •iki Zonguldak saylavı ma 
d"n E d 

k 
Usta ba~ılarından,. 6 sa 

ea l z onguldak: saylavı maden 
Uatabaııeı, 7 Receb ZübU1 Soy 
Ak eakt Sioob eaylavı 8 dok· 
tor M· C B , ltat Ah10k Zonguldak . 

· ~ · vilayet başkam 

Protesto 'Mitingi 
R • 

... len HOktlmeti Ta· 
rufıodan Yasak Edildi. 

letanbul, 4 (Hueu11i) - Ati· 
tılldao haber veriliyor: 

l 2 adada lıalyanların yaptık· 
ları ı L - - -aıyı .. ları proır.sto için ıer· 
tfb 1 • ~ -

o unan mitingi hftkômt't 
Y•tık elmlııir. 

lugiliz· Fransız 
Müzakeresi Bitti 

---··-..... ··---- Batı 2 inci yüzde -
gerine bağlı ve tatbikatı da ayni 

zamanda olacaktır. 
1 - Almanya'nın ga.,rimeero 

olarak yeniden sllAlaomaelle htl· 
ktl.matlı kalmış olao Veraay 

muahedesinin beşinci maddesi· 
nln iptali. (Maamaf lh ıll4hdan 
trcrldi icab eden mıntıka hak· 
.kında.ki kayıt bundan hariçtir). 

2 - Askeri şeraitin yerine 

umomf bir aUAhları tahdit mu· 
kneleslof n lkaınesl. 

3 - Tuna ve Şark aodl•t· 
mılaranın akdi. 

4 - Almanya'nın uluslar 
derliğine avdeti. 

Bana mDvaıi olarak İogtllz 
ve Fransız bOkdmederl, Alman· 
ya muvafakat ederse Almanya, 
Belçika ve halya ile, muvafa· 
kat etmediği takdirde İtalya ve 
Belçika He mQtekobU tedafüi 

bir hava nıokaveleei akdi hu
~ueunda mutabık kalmışlardır. 

Hangisi Doğru? 
Londrı 3 ( A. A ) - Royter 

Aj•nsının haber ıldığrnı göre 
Fransız nazırlara tarafından Al· 
mın tesllhatt bakkmda İngUlz 
oazırlarıoı teblf~ edilen rakam· 
lar umomi erklnıharblyenln 
raporundan çıkarılmış olmayıp 

eadece bu do11yadald esaslara 
mfteteolttfr. Diğer tarahan İn· 
glllılerde Alman teellhıh hık· 
lundakl mahlmatlarını Fraoııız· 

lara bildlrmfotlr. Ba11 müşahit· 
lere göre lnglllzler tarafından 
verlleu rakamlar Fransıı"lum 

kinden 611tündftr. 

Borsa 

itham Ediliyor. 
---· ...... ······---- Baoı 1 1 oci yüzde -

1934 ıeneslnde 25 16 milyon 

ton petrol çıkarılmıotır. Sovyet 
Rusya 1934 yılında dOkme 

demir lıtihHl etmfotlr ki, bu 
latihaal bdtftn Avrupı'nın en 
ytıluek lstlhBtl niebetldfr. ç,. 
karılan çelik miktarı 9,565,000 
aaf iha haline getlrllmlt demir 
miktarı 7,034,000 tondur. De
mir lettbsalltı 19~4 senesinde 
19:-10 ıeneıloc nazaran yOzde 
64 nlsbetlnde artmıştır. Sun'i 
f pek: sanayii istlhsalAtı }g34 
senesinde 5,434 tona çık.mıttır. 

Halbuki, l 930 ıeneslnde ancak 
608 tondan ibaret idi. 1934 
senesinde maklna intaatı 9,829 
mllyoo tona çıkmıottr ki, 1930 
senesi ioşaatını ntab,,ten yOzde 

258 teııyftd arr:etmektedlr. 
Bay Orjeolkltz oğır sanayi 

hakkında dıhı birçok tafıil4t 

nrdikteu sonra lldocl beş se· 
ncıllk plAnıo birincisi gibi mft. 

kemmel bir •urctle ikmal edl· 
lecl'ğlnl beyan ederek töyle 

demiştir: 

Şimdi artık hiç kimse Sov
yet Ruaya'oıo idart kabiliyetini 

lokAr edemez. Bu aehebden 

dolayı Bay Hltler'lo 16 nisan 

1934 tarlhlnıte bir ı, kongre· 

sinde y~pmıı olduğu beyanat 

bize pek garlb görüodyor. Bay 

Bitler So•yet Rusya'nıo prcıje· 

lerlnl tahakkuk ettlrebilmeal 
için Jupltallatlere letlnad etmek 
mecburiyetinde kılmıt olduğu· 

nu Ye ~ovyetlerl kendi halle· 
rlne bırakarak onları kendi 

cennetlntzi kendiniz yaratınız 

demek lbımgeleceğlnl ıöylemt, 

idi. Bay Bitler bir kitabında 
yıkın bir harb TUk.uu ihtimali· 

--••••• n.., mebni akdi mut11111••er 
Bonada ddnkd 1lzdm •e za. lttlfıklardın bahsederken Al· 

bire eatıeları •tağıdıld tekil· manya'nın motörcftlftk nokta· 
dedir. aından pek geride oldoğunıı, 

Qztlm Satışları So•yet Rnıya'nın motörc6lftk· 

Ç. Alıcı K. S. K. S. ten hemen hemen tımamile 
26 Hora. o. Sö. 14 75 14 75 mıhrum bulunduğunu beyan 
12 K. A. KAır.. 14 75 14 75 etmiştir. Bo beyanat Bay 
3S Dftler'la tktıaadl ve teknik 

incir Satışları lnkloıııf noktasından umumi 

ç. Alıcı K. S. K. S. bakımdan Anupıa'oın Te hu· 
58 Kooperatif 4 50 4 50 ıusi bakımdan So•yet Rusya· 
10 Jlro ve oan. 12 12 nıo ne halde oldognndan tamı· 
68 mile gafil bulunduğunu gös· 

Zahire Sahşları 
Ç. Ctnst K. S. K. S. 
246 Buğday 4 4 75 

A 3 4 150 rpa 
11 Burçak 4 50 4 50 

100 Çndar 3 2.5 3 25 
50 Kumdan 4 76 4. 75 

6 Nohut 4 75 4 75 

l0:.!5 kr.o. palı. 205 450 

27950 adet oğlak de. 26 25 53 25 

-------
fzmir Mezbaha
sında ~~aaliyet.. 

lkhıcl Unun ayında İzmir 
mrzbuında U54 kuzu, 4701 
dağhç koyun, fl30 karaman 
koyunu, 143 keçi, 1 oğlak, 
!i3 manda, 500 sı~ır, 446 lııek 
220 dana, I 1 malık, 2 deve, 

8887 17 domuz olmık üzere 
baynn kesilmiştir. 

Ayrıca 62 koyun, l k,.çf, 
8:l9 oğlak olmak üzere 92 
hayvan da keaif mlş olarak mez· 
bahayıı getlrflıulş, muayeneleri 
yapıldıktan sonra haaıahksız 
olduklar• anlaşılarak eatışlırına 

müeaade edtlmloıir. 
Kesilen ineklerden bblslnlo 

vuemlf, bir hır:ğln de cüzamlı, 
2 öküz, 2 lnt\k ve 3 oğhı~ın 
etl~rı gayri tabii bir rayıha 
neşrı:ttlğlnden ve lezzeti olma· 
dı~ından ylm·ınlyrrekleri anla· 

~ılwı~, bunluıu etleri imha 

cttlrllmlotlr. 

termlotlr. 
Almanyı ile askeri bir itti· 

fak akdt meıı'elrelne gellncr., 

böyle bir ittifak akdini ne dD· 
şündük, ne de tasavvur et1Jk. 
Her hılde Bıy Bitler Sovyet 
Rusya'nın hiçbir zaman kızıl· 

orduyu Le motörle ve ne de 
kamyon Ho tecbtz etmek için 

Ahnanya'ya mfiracHl mecbu 
rlyetlode kılmıyacağındın emlo 
olabllfr. Rusye"nın oua ihtiyacı 
yoktor. fl,.pfmlı. hQ\(ımt.tlml 

z.ln taklb etmf'kte oldugu af y•· 
sanın sulhun devam ve muba· 
faıasını istihdaf etmı::kte oldu· 
ğoou btllyoruz. Fakat oyol 

zamanda kıpltallet kurdunun 
kuvvetlilere hOrmet etmek ve 
ve zayıfları f'zmekten ibaret 

kanununu da biliyoruz. Kendi 

sulh siyasetimizi ıak.ib etmekle 
beraber bQyük vatanımızın mü 
dafae ına bftyük bir ihtimamla 

çalı,acağız. 

Londra , 4 ( A.A ) - Bay 
Laval dun halya'mn Londra se 
flrl Bay Grındl'yi kabul ede· 
rrk kendlelle uzun mtıddet gö · 

rüemfiştilr. 

Londro, 4 ( A. A) - Laval
Grııodl mülı\k•tı bir sııat tiÜr· 
müetür. Hflrlklst de ncı fı?Örl\ş. 

tüklcrlne dair matbuıata bcya. 

n•Ua hu•unm11kt11n imtina rt. 

mlıtJr. 

Satışta Büyük Kolaylık, Uzun 
Vtlde, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz. 

1 • 

BOURL 

Hudaverdi Mo
torü Cinayeti. 
Dtın Şahid Osman 
Kapdao Dinlendi .. 

Bundan beş yıl önce Huda· 
•erdi motOrOnde tficcardan Ce 
mal ve Hılll ile Receb kepdanı 
paralarana tama ederek öldilr· 
mrkle suçlu Oeman kapdan 
ile Çiplnoz Ahmt>d'ln duruşma· 

sına diln Ag1rcezadı devam 

edilmiştir. 

DftokD doruoma celaesinde 
mildafaa eıhldl aıfatile Oı1man 

kapdın adında bfrtsl dinlen. 
mlotlr. Şahid Osman kapdın 
vıktile batan Hüdaverdt mo 
törOnQ 1:örmüş olduğunu, bu 

motörüo 7 - 8 tonluk bolun· 
doğunu, uzunluğunun dı 8 - 10 
metre olduğunu al\yllyerek de. 
mlştlr kl: . 

- Bu mötörün ambırındaki 
bölmderde lkt, Qç kişi 11lslıma · 

bHir. l!'akat l!aklınacak olanlar 
ambarın kıç aerafıodan görOl· 
mr:zlerse de ortayerden ve gli 
Vf"rteden g~rülebllfrJer. 

Suçlu daha iki ınddafaa ta· 

bipi gösterdi, mahkemece bn 
eahldlerln de dinlenmesi onandı 
ve duroıma başka güne bırakıldı. 

ParJs, 4 (A.A) - Bay La· 
val bu sabah tayyare ile döoe· 
cektlr. Bu akeam saat 20 de 

bir söylev söyliyecek ve bu 
söylev hOtün devlet telsiz pos· 
taları tarafından neşrolunacaktır. 

Lundra, 4 (A.A) - Bay La 
val ve Syr Gon Sa) mon dün 
akeam işinini bitirerek Dev 
nlng Stretten birlikte a} rılmış 
Jardır. Öğleden sonra eon mil 

likatın neticesini hekllycn bn. 
yfik hir kıılahalık Devniog 
Street önünde toplanmıştır. Bu 
mfllAkattan ııonra Jo'ransız ve 
lnglllz hsrlclye nczı:ları ayni 

zamanda radyo He neerolunan 
beyanaUo btJl ıınmuşlardır ve 

reımi ttıbll~l okomu,lardır 

. . 
IS TAN BUL AN KAtlA 1ZMlR 

Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

İzmir MOıtahkem mevki ea. ıl. ko. ounden: 
Miktarı Cinai MOoaka111nın şekli Muhammen bcdt.ll 

Kilo Ura 
36000 Kuru faeulye Açık rkılltmı 3240 

Beher k.Uosunun Teminatı mavakkıhı 

tahmin edilen f lıtl akçesi 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
00 o 243 00 

M~t. Mv. kıtaatınıo 3ft000 kilo knro fasulye ihtiyacı açık 

eksiltme uııultle satın ahnacıkhr. lbaleei 10 onbat.935 pazar gli· 
nü aaat onbe,tl r. lıtekliler oartnamealol her gOn kıt lada Msı. 
Mv. H. al. ko. nunda gOrebllfrler. Elulltmlye iştirak edecekler 
2490 Hyılı arttırmıya n eksiltme kanununun 2 inci ve 3 tıncft 

maddesinde yazılı vesikalarla birlikte ihale 111atinden evvel kıt· 
fada Mat. M v. H. al. ko. nuna müracaatları. 

24 28 l 5 24'"' 

Müstahkem mevki Sa. Al. Ko. dan: 

Mst. Mevki için muhtelif cins ve eb'ıttı açık: eksiltme euretlle 

sandık yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 3143 liradır. Muvakkat 
teminat akç1&1 236 liradır. lhaleei: 17 Şubat 935 Pazar günt'l saat 

15 de kışlada Mat.Mv.Satın alma ko. nnnda yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesini hrrgQn kışlada Mat. 1\1 v, Set. Al. Komtsyonunda 

görebilirler. lsteklller 2490 sayılı aruırma ve ekelltme :kanunu· 
nuo 2.incl ve 3 .0ocQ maddeetnde ve şartnamede yazılı veslkala· 

rtle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları filo 

olunur. 1 5 l O 15 (341) 

Mtıstıbkem mevki ea. al. ko. dın: 

11 ·Şubat 935 pazarte 1 günü saat 15 de açık eksiltme ııureılle 
aatm alınacağı Anadolu gueteıılle llAn edilen 35 kilometre tek 
hath kurşun kaplo ile 800 adet irtibat kutusunun ahnmasından 
vazgeçildiği llAn olunur. 364 

Müe. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

Adet 

4 4 
l 3 
2 2 
7 

Cinsi 

kazanlı 
,, 

~er " 

muhammen bedeli 
Lr. kr. 

yemek ocığı 1929 55 
,, .. 
" " 

beherinin tt'mlnah 
tahmin mtıvakkata 

edilen f latı akçesi 
Lr. kr. Lr. kr. 
315 65 145 
265 65 
200 65 

Meı. Mv. kıtutı için açık miloakasada bulunan yukarıda cine 

ve miktarı yazılı yedi adı:t yemek ocağına istekli çıkmadığından 

münaka!I, ı O gün temdit edilerek ihalesi 14 şubat 035 per· 

ocmb~ gılnü eaat 10 da yapılacaktır. ~aatncmesinl her gün kış· 

lnda Ml!t. Mv. Sa. Al. Ko. da görehlllrler. l~tekll1er 2490 sayalı 
arttırmıı ve eksilim~ kanununun 2. el H ;) cü maddelerlndt> ve 
eartnamesinde yazıla vt-aikalarile hhHkte ihale günü kışladı Met. 

rth. Sa. Al. Ko. nunı ml\racaatları 365 
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~ m 0 (f c::;J-' l!:JI lQJ (@~o - "DJ:J{ıNOJE,, vnpuru::~1 şu· § 

- l>atıs hek leniynr ti ~ubatn kn =~ i\ferkezİ : İ Z M İ R §===_-=== ı kiurl kordondu Borı=a civarında kcncll hinasınd ı 

TELEFON:2363 --······---
- clar Ao\,ers, Jloterdn n1, ~Janı 

-, burg ve Bremen için yiik Şubeleri: (;demiş, Salihli, Turğutlu 
nlacakN~ır. ~ . Alaşehir, 'fire.. _=_= 

"A OROS,, vapor11 15 şu· HertilrlO Banka ~iuanıe)atı, Enıtea 
Kumusyonculuğu .. batta bekleniyor 20 şubata ka· = -~-· • • --- §§ 

dar Anvers, Uoterdam, Ham· HertOrlO Banka Muamelatı Yanar.. = 
Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

burg ve Brcmen lçfa yük ~ r § 
alrcaktır. ~ Bir senelik mevduata o/o 6 ~ 

Hububat, Qzdm, incir, pamuk, yapnk, ~cytin· = 
yağı, afyon vesair cmtin kumusyoncuhığu yn· -
pıhr. 1ellarm vürudundn sahiplerine en mOsn- = 

11AQU1LA,, vapuru 22 ~u· = Altı aylık " o/o 4,1-~ ::: 
Vad•slz hesabı carilere Dl 4 1a'z •erir = b ntta bekleniyor Hamburg ve " 70 

11 1 
• • = 

Anvereten yük çıkaracaktır. = 
it l'Crnitle ıwans verilir. 
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F,rate i Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERI .. ANDAli KUMPANYASI 
0 BERMES,, vaparu 9 ~ubattan 14 eubata kadar doğru An· 

vera, Roıerdam, Ameterdam ve Bambu.g Umanları fçln yük 

alacnhr. 
•·GANYMEDES,. vapuru 8 şubatta bf'klenm"kte olup Burgas. 

Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

•·GANYMEOES,, vapuru 23 ubattan 2 şubata kadar Anverl!, 

Hoterdam, Amııterdam ve f:lamburg için yük alarııkhr . 

SVENSKA ORIENT LfNIEN 

°FROS1\, Hpnrn 12 ,ubatta Roterdam, Bımburg, Copeuba 

gen, Dantzfg, Gdynfo, Gotehurı. Ü•lo n lakandlnavyı limanları 
ltfn ytık alacaktır. 

uHEDRUN11 28 şubatta l\otordam, Hamburg, Copenbıgrn, 

Daoızlg, Gdynfı, Goteburg, o.ıo ve likıodioavyı lim11olım fçlrı 

ylk alaoaktır. 

NATIO .. AL STEAM NAVIGATION CO. OF GHECCE 

lamir Nn.York ıraııoda ıtyda bir muntazam •~fer 
.. RINOS., vapuru 10 ıabaua lzmfr'den doğru .Nevyork içlu 

y.ık alacaktır. 

ARMEMENT B. SCHUT..DT 
HAMBUHG 

11 HA~SBURG ,, ~·npuru 23 
şubatta bekleniyor Anvers ve 
Hamburgtan yilk çıkarıp Ro· 
terdam ve Bamburg lçfn yük 
alacaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
LlVERPUL 

•• KENMORE 11 vapuru 31 
eoo kAnunda gelip Uverpul ve 
Anverııttıo yük çıksruııştır. 

EKSPOHT STEAMSHıP 
COHPORATıON 

.. EKSELSIOH ,, \'npnru 10 
!;>Ubıtıa l•ekleulyor, Nevyork 
için yök 1J11cak:tır. 

"EKSMINSTER., vapuru 13 
tnbattll bekleniyor, Neyork 
içio yilk ılıcaktır. 

·• FK.SARCH ,, vapnrn 2 
martta b"'Jdeolyor, 
tç1n üyk •'ae1ktır. 

Nevyork. 

N. B. - Gello tarihleri vo 

v. pur tartblerlnde ecenkmtz 
hiçbir m,.ı 'ullyet kabul etmez . 

Tdr.fon No. 2007 . 200SI 

\'e Porjen Şulıupın 

En ÜstOu Bir l\lfts· 
bil Şekeri Olduğu· 

;.... 
~ 

nu unutnıaymız. >QJ) 

Ku n ·etl i Jllno bil ~ 
İstiyenler Sıhhat ,. 
SOrgQn Haplarını QJ) 
Arasınlar. ~ 

1\laruf Eczaneler· ~ 
<fon Arayınız . CI) 

~--... ---··---' Olivier ve şiireka-
sı ljmitet Vapur 
Acentası 

Cendelt Han. Hlrincl K.orı!on 

Tel. 2J4:! 
Tbe Ellt'rmao Ltoeı Ltd. 

111'AMESIS,, npuru 12 marllı lzmlr'dea doğru Nevyork için r 
yık alacaktır. Fotoğrafçılık 

SJt:RVlCE MARlTlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PILES,. vapntu 15 oubatta gelip 16 ıı.ıbıtta Maltı, Conova, 

Manllya, Bar.selon ve Cenlre hıreket edecektir. 

---··---
l\lakinelcrinızi 

Filimlerinizi 
Camlarmıu 

.. TRENTİNO ,, vapuru ~9 
ikinci Unuodc Londn, RuJl 
ve Aovf'!ra'tcn ~dip tıhlf ytıde 

bulunacak ve ayni zımında 

1 

Londrı ve Hull için yftk 
ılıcaktır. 

11ALGERlAN,, vapuru 6 ~u· 
batta Lherpool ve Snansea'dzn 
gelip tahUyede bolonıcıktır. 

"ALBA JULYA11 vapuru 12 marttı gelip l~ marttı Maltı, 

C•DOH, Mırallyı, Bıraolon ve c,,uire hareket edecektir. 

Hami o: lltnlardakl hareket tırlhlerlodekt dc~ltf kliklerden acente 

mH'ullyet kabul etmez. 
FaıJa tafııll6t Jçto İkinci Kortlo11da Tahmil ve Tahliye ılrketl 

blnaaı ırka11ndı Fntelll Sperco acentalığına mnrıcaat edilmeıl 

FotoAraf Uğıt, kart vo fotoğ· 

raf malacmeni:ıi bizden alınız. Her 
çeıit amatör jtleıi kabul edilir le 
en iyi cinıten kigıt kullanılır. 

Atölyemizde 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

MüeuceP.miı:in çektiği foto&· 

=======================•• raflur, kart poıtaUar ve agraııdiı· 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---··---

Hernevi bıçak ve el terazileri loptan ve perakeıı· 
<le !ipnriş kabul olunur. 'ferzi maknsları, ziraate 
ait herncvi aldt imal olunur .. 

JZMJR Kaotarr.ılar çar ıaı No. 39 

Alameti Farika Ilorozdur .. 

==============================·· 

manlan t niyedcn milataAni gö· 
rtıyoruı. 

Ucuz, gnzel, ze,·kli, te· 

miz, çabuk, taze i' ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rilstem 
Emirler Çar,ııı 

Taze, Temiz 
ve Ucuz 

BAŞOURAK'ta 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

Bulunur. 

Aylık eJektirik 

ı 1 

Masra hııız yük!ek mi? 
, ..... 

_., •• i. .... içi gazli 

JAmbalarını kullanınız 

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

~1ıehınet Tevfik 

.. MARONlAN11 vapuru eubat 

ıouondı Londrı, Hull 'fe An· 
vere'ten gelfp tahliyede hala· 

nacak n ayni zamanda Lon· 
dra ve Hail için ytik alacaktır. 

Tbe General Stum Nni· 
gation Co. Ltd. 

.. AOJUTANT,, vapuru 5 ıu· 

battı beklenmekte olup Londra 
için y6k alacaktır. 

Oeutecbe Levınte Lioie 

.. ANGORA,. vapuru :~O ikinci 

kanunda Hımburg, Bremen ve 

Anvere'teo gelip tahliyede hu· 
luoacakltr. 

Not Vurul tarihleri ve H· 

porların lef mi eri dııerlne deni· 
olkllklerd,.n me:e'uliyet kabul 

Üniversitede Oöçeot 
l\tuavin Profesör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

• 

Ilastalara hergüu öğleden 
ıonra bakar. 

f etiklil r.addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

TdgTBf • a S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Kitab, Mecmua ve Al

bOnılerinize, Sağ· 

lanı Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yeni Kuvaflar çar~ı8mda 

34 Numarada 

Rilyük Elektirik, Telefon vt: • A L 1 R 1 Z A • 
Malzemeleri deposu. 

Peştcmnlcılar N. 77 · 79 'fel. :1332 Mftcellithaneainc uğrayanız •• 

• 
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Harbiye mektebi kuman .. 
dan lığından: 

Harbiye Mektebi '"f alebe Kayıt ve 
Kabul Talimatnamesi 

1 - Busene harbiye Mb. ne as. hakim ve muallim ıınıfına 
mllJi müdafaa v .. kıtletinhı gösterert'ğl nlebet içindtı ana vatanın 
iç ve clışındR Türlı. talf"be kayıt ve kabul olonacsktır. 

A) Tam devr~H liee mezunları harLtyc Mb. ne g1rebUlrlt-r. 
Bunlarciıııı bir aene eonra müracAel edenler imtihansız iki veya 

dtlıı zlyatl~ sonra mürıcaııı edenler As. liselerden birinde haka· 

lorya trutihanıno tehi tutulurlar. Li!ı;e rur.zunlaıından gayri ıunıf 
ihtius Mh. lerl vn llaelert: Wtı!ltlil oldukları kultür bakanlığınca 

ı~sblt tdilmiş olan ablUyd vn ~coebl l\Jb. ll'\rlnJr.n meı:an olan 
Türk talebe Aıı. liıuılerlo birinde ıneznnlyel Jnıılbanı gr.çfrmedfk· 
ç~ ve Türk dllloe tam vakıf olıuısdıkça harbiye ml'ktr.hloe kabul 

et.iti aıezler. 

B) Aua vatın dıoından Mb. be girmek lıtlyeo Türk talebenin · 

Je As. Uaelerdon birlndo bakalorya imtihanı vermelt1rl, Türk dl· 

llne vakıf ve Tdrk t•biyetiode olmaları lbımdır. Olmıyanlar bir 
ar.ne aarfınd• Titrk tabiyeline gı-çeceğine dair bir senf't verirler. 

"Bir eene zarfında tıbJyethıi degfştfrmfyenler olanı Mb. mHrafı 
kendilerinden ahoarık Mb den çıkarılırlar. ,, 

C) lıtekliler 16 yaştoı bitirmiş Ve 23 yıııoı hen az gfrmenıit 
olmak. 

D) Üoheraitede okurken Aı. hakim ve muallim olmak istiyeu 
talebeden birinci eıoıf• girmek letlyenlerlo en yukarı 22 tkfocf 
ıınıfı 23 iiç'1ncü sınıfa 24. yıılırını bitlrmlı olmaları llzımdır. 

E) Vacodoouo tetekkftljta ve ııhhıtı "Tam teıekkGllG hryr.d 
ııhhiyece yapılın muayenedt,. orduda ve her iklimde fail biz· 

mele milsıft bulanmak. 
F) Ahllk ve ıeclyeşl ve ailesinin hiçbir fena hali ve fena 

ınbretler aablbi olmadığına dair ve11ik göstermek icabında mek · 

teb k. lığınca muhtelif kan•llarlı y•pılıcak tahkikat oetlceılnd,, 
mftabit çıkhğı takdirde Mb. e kayıt ve kabul olunur. Menfi 

zuhurunda ite kabul olunmaz. Mftr•caat edenler hu hoaostı biç 

bir bak talebinde bulunamaılar. 

2 - Bhloct maddede ki tartları haiz olanlard•n letınbul'd• 

bulunanlar her sene mart baırndıa temmor. nihayetine kaaır 

doğrodıo doğruyı harbly" mh. k. lığına ve letaabol haricinde 
bolonınlar bulundukları yerlerin en bftyük 11keri k. nıua vey• 
askerlik eobeıl relıli~lne eo geç temmuz nihayetinde harbiye 

Mb. de bulunacak vechtlc istida ile milracHt ederler. istidalarını 

aeağıdakl yazılı Uğıt ve vesikalarını bığl1rl1r. 
A) Nüfus tezkeresi veya mueaddık ıoreti 

B) Mütabaıms tıam bir h~yetl tııhhlye tarafından mnHtldak 
ııhbat ve a,ı vesikalın olnuyanlara ıekeri hekimlerce aıı yapılır. 

C) Mezun bulunduğu mektebin ıahıdetoamesl ve mektcbio 
vereceği resmi hüanilhal U~ıdı. 

l>) Mektebe kahul olunduğu takdirde askeri kanonlar nbıaın· 
lar ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık nllıl· 
nfn ve kendisinin birer taabhllt ıenedl, ıarah, uyku halinde g•· 
z11r, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hHtah~ına m1lpteta olmadık· 
lırıH dair taliplui ve velilerinin taahhdtnamelerl. 

Bu gibi baııalıklwrdan birile mektebe girmezden evel nıalı11 
olduğa bllAhıre anlaşılan talebe mektebten çıkarılır. Ve o tıletı• 

için Hrfedilen bütOo muraf1lar nllsine tazmin ellfrllir. 

317 1 5 10 15 

lzmir ithalat Gümrüğü Mndnrlü .. 
ğiln(len: 
Kıp Kilo Gr. Kıymeti Cine eoyı 

Lira Kr. 
125 000 70 00 Demir cıvata 

O 15 000 1 O 00 Nikel kaplı demir eomun 
O 000 820 4 00 Tel k.esmeğe maheus d~mir ıilit 
1 140 820 84 00 
Yukarıda cine ve miktarı y11z1h t:şyıoın açık arttırma ıuretfle 

11tılıcaiandan isteklilerin 5.2.935 ealı gOoQ saat l :J te azrolr 
itbalAt gümrüğG eatıo komlıyonana mOracaatları UAo olunur. 

31 5 205 ~ 

lzmir Detterdarlığınclan: 
leslılnln vergi borcundan ötürü tıheill emval y11111nı gör' 

haczedilen birinci eultanlye mahallesinde bıcı ali cıddeıtode 
k41n 731 numara altındakl 8 parça emlak tarihi ilAodan itlbl' 
ren yirmi bf r gün mtıddetle eıtılığa çıkarıldığından pey ıftrOJ'~ 
lstlyenlerln Defterdarlık tabıllAt kalemine müracaatları . 

27 31 5 9 277 


