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''" ~ Bay La valin matbuat müme11sillerioe beyanatı y ozga d 'da Volkişer Heobaİıter'in makalesi 

giltere -Fransa -ltalya mü- Aıauırk ~ünu Alınanya Uluslar Der-
li • . l ...., h l . kutlulandı neğine Girmi yecek esı ış emege azır anıyor Yoıgad 4 (A.A) - Ata- -~ 

türkün Yoıgada gelitlerinin Almanyayı Cenevrevedavet edenler: 
Loıı- yıldönümU dün Halkevinde .. ., 

büyük tazabllratla kutlulan- menfaatlaı~ı içiıı çalışmakta iınişler .. 
ran a baş hakanı Bay Flanden dün sabah 

dradaıı tayyare ile Parise avdet etdi 
ft oodra 4 (A.A)- Bay La

.al matbuat mümessillerine 
0rr 
/. beyanatta bulunmuştur : 

ön " - Almanyanın mesaimi-
neticelerini teveccühle 

·af"ıılayacağını bütilo kalbim 
ümid ederim. Sar rcyia

r~e Roma itilaflarından ıon· 
• vukubulan Londra müka

OJI •eleri diplomasi tarihiode 
) stbim bir devre teşkil el· 

ktedir. Bay Flandcn ve 
isY mesaimiz neticesinin sa· 
ei~\yctle karşılanacafrı nı 
ed4id etmekteyiz . Almanya· 

11.IA kendisine yaptığımız 

J 
,fıtacel davete icabet cde-

IJll • • 'd d' nı Umı c ıyoruz . 
u bizim Avrupadaki em

et teş\cilatını bir usul da
nde tanıim etmek huıu· 
daki mUıtcrek ümidimiz-

iy y La•al, lnailiı ve Frtuı· 
te Naı.ırlarının btittio meı'e
bit ri tetkik esna1ında gös

ikleri birlik ve doıtluk 
pini bilba11a kaydetmek-

8Ytlir. 
_. JBrllkael 4 (A.A) - Belçika 
f1-tbuah Londra anlaımala
... müsait tekilde karııla
iktadır. Y alnaı milliyetçi 
an Nasional Belsıe aaı.eteıi 

raay muahedesi askeri bü-
., ~lerinin kaldırılmasına iti
~r~ etmektedir. Umumi ka
t 

1 
t ıudur ki, Belçika rea· 

D da•et olundu§'u vakıt 
a mukavelesini imıaliya
tır. 

oma, 4 (A.A) - Londra 
lıakerelerinio neticeleri 
•ada iyi karşılanmışhr. Ve 
•eteler bundan memnuni· 

göstermektedir. Mesajcro 
eteai diyor ki: 

"ltalya Fransa Ioııiltcre 
5 ıellcsi işlemeıc arırlanh-
ıktadır. V c Avrupa'mn 

•(ikini planının tahakkukuna 
ı açık bulunmaktadır. 
ayet ln2ilt re Roma an-
malarında Avu lurya'nın 
kliilinc dair olaa lusma 
hak etmiş olması büyük 

ıevinçle karşılanmıthr.,, 

aris 4 (A.A) Flanden 

fl!.Y•rc ile saat 10-50 de: 
O:Jdr~da~ ıelerek Löburjette 
~e ınmıştir. Londradan ba-
4~etinden evvel Havas ajan· 

4~a beyanatında: 
5~ Londra mUzakereleri-
7 memnuniyet verici bir 

ilde bitmiş olmaıından 
ayı çok sevindiğini söyle 
tir. 

öburjete 1ıeldikten sonra 
rıdyoda beyanatta bulu· 
ak Londra mtbakereleri-

fr011 rı Dış Btıkanr Ba) Lural 

nin Fransaya ve dtinya sul
buna yeni teminat verdiğini 
kaydetmittir. Diğer taraftan 

bay Lava) da yanında dııarı 
işleri sıenel kitibi bay Leje 
olduiu halde Londradan tren 

ile hareket etmiş ve Viktorya 
istasyonunda bay Eden ve 
birçok ingiliz ricali tarafın
dan selamlanmıştır. B. Eden 
bir gaze tecinin B. Laval mil· 
zakereJerden memnun ı.nu ? 
sualine karşı: .. bundan emin 
olmak için yüzüne bakmak 
kafidir. ,. Ccva bını vermiştir. * Londra, 4 (A.A) - Bay 
Laval dün Sör jon Simon 
B. Eden ve B. Üsten Çcm
berlay yemeğe alıkc>ymuitur. 
Yemekten sonra ltalya sefiri 
B. G randi gelip bu zürureye 
katılmıştır. 

§ Londra, 4 (A.A) - Italya 
Belçika ve Almanya hükü
mctJeri Londra konferansı 
neticelerinden haberdar edil
miılerdir. Roytcr ajansının 
haber aldığına göre, hava 
muk:ı~c!es! akdi hakkındaki 
fikrin yaphiı teıir müaaittir. 
Ve bu mukaYele muayyen 
bir ıekil aldıj'ı takdirde 

merkesi Avrupa devletlerine 
müteallik mahalli ikinci bir 
mukaYelenin aktedilmesi 
milmkilndiir. 

~~~~--~--·~· ... ~----~~-~-
Iran . Afgan . 

Hudud ihtilatları 
dostane kapand~ 

~------
Hudud hadiselerine sebebiyet ve-

------...;-.;~~ - - .. _ 
renleı· cezalandı rılnıışlardır 

Tuhranda /stanbul cadde.si 

Tahran 4 (A.A) - Hari· 
ciye Ne1.areti tarafından 
neşredilen bir tebliide 
4-12·934 tarihinde vuku bu
lan lran -"Afian hudud hl
diıeleri llzerinde mahallinde 
muhtelit bir hey'et tarafın

dan tahkikat yapılmakta ol
duğu ve filhakika vuku bul· 
muı olan hldiselerden ileri 
gelen zararları telifi ve se
bep olanlarında tecziye edil· 
dikleri bildirilmektedir. Bi· 

naenaleyh bu hidiselerin 
iki devlet arasındaki iyi 
münasebetlere a1la tesiri ol· 
mamıştır. 

Manialı 
At Ko,uları 

Berlin 4 (A.A) - Aıktri 
manialı at müsabakalarında 
Alman mUlAıım Haasa aUva
ri mektebi mük&fahnı kaıan
mıı ve Fransıı. müllıım Bi
zatt ikinci a-elmittir. 

mııtır. Halkevinin büyük 
salonu ve odaları ağı.ına ka
dar dolmuı bir çok kimse· 
l~r yer bulamadıklarından 
merasim bitinceye kadar 

Halkevinin önünde bekle-

mişler bu kıvançlı günü al · 

kışlamışlardır. Halkevi başka

nı Refet Aksoy bir söylevle 

merasimi açmıt Atatürkün 
yüce varlığını, nasıl yefo;tiii· 

ni, ufu,ları imrendiren değiş· 

meleri nasıl başardığını an

latmıştır. 

Bugün için yazılan şiirler 

okunmuş, bütün halk he p 

bir ajudan onuncu yıl mar
şını söylemişlerdir. Atatürke 

olan saygı ve inanlarını 

haykırmıtlardır. Merasimden 
sonra kadın erkek binlerce 
kitinin katıldığı fener ten · 
iiği COflUD sel ııihi ıehri 
dolaımııtar. VaJi bu a-ecenin 
şerefine bir ıuvare vermit 
oradada Atatilrkün erişil· 
me:z ululuiu anılmıthr. 

Berlin 4 (A.A) - Havas 
muhabiri bildiriyor; 

Naıi p nrtisinin res mi or
ganı olan (Vol kişer Beobah· 
ter) gazetesi neşrettiği bir 
makalede diyorki: · 

"- Almanya diğer hükfı· 
metler tarafından müstakil 
ve hukuk hususunda müsa
vata malik bir millet g ibi 
muamele görmedikçe onun 
ul us lar derneğine işti raki ni 

b ekle me k iayri kabildir . ., 
1
J 

Bu gazet e Al ruanyanın U 
C enevreye a vdetini arzueden 
h ül<ümetler i hiç bi r vakit 
uluslar arası milli e mniyet i 
temin değil ya l nız kendi men· 
fantlarının tahakkukuna ça· 
lışmakla ittiham etmektedir. 

Ayni ııazete lngiliz mat· 
buatmın bazı şartlar altında 
V ersay muabed~sinin betinci 
faslının ilgaeıoı teklif eden 
haberlere işaret ederek, bu 
ıartların bilahare imza edi
lecek bir silibsızlanma mu
kavelesine dair olduğunu ve 

A lmawrnRcisiciimlım u Ra)'Hirler 

Almanya'nın eski müttefik
ler tarafından emniyet namı 
verilen b ir esasa müstenit 
ıiJihlanma mukavelesini teyit 
maksadile Cenene'y• hiç bir 
vakit g-itmiyeceiini illve et
mektedir. 

L. H. F. Saylav Namzetleri Listesi 

Atatürk'ün gösterdiği nam
zedlerin adlarını yazıyoruz 

lzrniı· kadınlarından BayanBenal Nevzad lzmir'rlen; Ba
yan Sabiha c;ökcül Hah kesirden uamzed gösterildiler 
Atatürk'iin bey annamesini dii11 
gece çıkardı~Hnı: ilôı•e i f,. pil-
dirdiğimiz için busün J'alrıı= 
Saylmı 11amzedlerini aşugıya 

yazıyoruz: 

Anka re, 4 ( 1\ .A) - Cnnıhu 
riyl' t Ha lk Fı rka !!• terıı fından 
arçilcrdc biıt6 n ioıih1tp d :ıi rı-lr• 

rior. him\er! t cb'i~ rdilnı F.ay 

luv namv. r.d l t'rt ~·uıla rdır : 

Af)·orıkaralıi8ar 
Afyo n (7) l Ali Çrtio k ın•a 

( 1t fı a hakanı ). 2 ı\K, dır (_,..r 
çel (E·k1 Af)<ın 11a y luı) . :L 
C"m•I Ak c;ın (!'!ki Afyorı say· 
lavı), 4 hut Ako, 1111111 ( Eıl k i 

Afyon ııeyluı), 5 ln et UI >i 
Aykurt ( Eıkt Afyon Baylavı }, 
li M1ıbruı e Gönenç ., Kıı 1 ııı " 
( Bel ,.dlye ÜJC31). 

7 - Mftetakil Saylav için 
bot bırakı!mııhr. 

Amasya: 
Amasya (3) 1 Eıad Oraa 

(.Etki Amaeya eaylavı) 2 lımall 

H11lı.kı mumcu (Eaki Amaaya 

saylHı) 3 Nafiz Aktln, (Eıki 
AmHya Hylnı) 
Ankara 

Ankara (13) 1 Kımal Ata· 
türk, 2 Aka Gündftz (Eeki 
Ankara Hyluı), 3 Etref De 
mlrel (Eekl Ankara ıaylu·ı), 
askeri fabrikaları uıtabatıların · 

dan) 4 Fıllb Rıfkı Atıy (Eıkl 

Say lav 11amzedi Buy an Be-
nal Neı zad 

Bolu 11ylnı), 5 Rulm Akıuı 

(Eekl Aobra sayluı), 6 Şakir 
Kınacı (Etki Ankara ıaylavı(, 

7 Rifat ArH (Et ki Ankara 
1ayluı), 8 Yahya Galib (Eıki 

Ankara eaylavı), 9 Abm,.d lllue 

(Ulue gaıeteıi bat oeıa1ı), 1 O 
MOmtaz Ömen (C11mhurlyet 
Halk Farkaaı Ankara baıhn 
,-ekili), ı ı Maıflk Ayaa (Çifı . 

çtltrden ve Camboriyet Bılk 

Farkası üyeei), 12 Sah K'.ıra 

Mf' hmed kadıo, J !l mftıtaktl 

sayln içio bot bırakılmı~tı r. 

Antaha 
" 

Autaly ıt , 7 · l Hr. Crnıal 

Tıınca (E·kl Ar ı 11lya ıaylnı\ 
2 • Nuıı an Al. ıtO) (Elkl Ao· 
tnlv uvlavı). 3 Ht1tib Kır 

lı.n ( E k 1 An tnl ya l!'l) l nı), ' · 
Tıhkı1n Ba,huA Kadın Feyd · 
a ı i li ""i kıv. io mı uı üdüı G) 

:lCt<lal tll:ılrpKoıı•olo u'. 6 Nııoif 
Arna ı ( A dı İ)ll hakanlıg ı müı· 

lı şa rı ), 7 Mu•takll iuylav için 
lıo~ ) ı-r tıı rıı kılaıı ~tır . 

Aydın: 
Aydın, (6) l AcJnını E ı tekfn 

(E ... ki Aydın t.a) la\ ı ), 2 doktor 
Mar.har K~rmnı (Eıkl Aydın 

1aylavı), :l Abidin Özmen (Maa· 

rif b•kanı), 4 Tah!ln Sau (Eski 
Aydın Sıylavı), 5 Numl Top· 
çuoğlu (Tüccar Ye Aydm koo· 
peratlf idare meclisi t'ıyeıi), 6 

Nuri Kbım (Söke çiftçilerinden). 
Bahkesir: 

Bahkealr (12) 1 Eov~r Ada· 
gan ( Ecıkl Balıkealr &ıylnı ), 
~ Hacim Muhiddin Keıer 
(iekl Bılıkeetr eayJavı),3 O.Örln 

( faki Aklaray l!B) lavı ), 4 İs · 
mai l Hakkı uzun çarşı lı (fü ld 
Balıktıılr Hylavı), 5 G~neral 
- Devamı 2 inci sahi fede -
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Gllrsaz cfükl İstanbul saylavı eski Kütahya Hylavı ve C.H.F. Şükril Kaya c İç~ - Başı 1 inci yüzde -

Kf ım Özalp ( B. M. Meclisi 
ba<Jkaoı ), 6 Mehmed Cavid 

Demir (Eski Balıkeelr eaylavı) 

7 Osman Niyazi borcu ( Eakt 

Çanakkale saylavı) 8 Hayreddin 
Karan .EskJ BHecfk ıaylavı, 9 
Soblha Gökcül "Kadın,, İzmir 

ÇORUM 

Çorum "7,, 1 Mustafa Can· 
tekin eekl Çorum 11aylavı, 2 la

mail Kemal Alpsar eski Çorum 

ıaylavı, 3 İsmet Eker eski Ço. 
rum eaylavı, 4 Münir Çağıl, 5 
Nabi Rın Yıldmm eski Çorum 

saylavı, 6 Eyüp Sabri eski say· 
kız mualllm mPktebl müdürü, lavlardan, 7 Baytar Ali Rın, 

l O Rahmi Bahkesir Susıgırhk "TayYare ct.mlyetl müfettişi ve 

kazası çiftçilerinden, 11 Cemal C.H.F. vilayet heyeti eaki bao· 
mütekald Miralay, 12 Doktor kanlarından. 

Hasım Vasıf, Somyürek dişçi DENİZLİ ·•8,, 1 Dr. Kazım 

mektebi profesörlerinden. Samanlı "fak• Denizli ıııylavı" 

bayezid: 2. Ewin Arsbn Tokatlı ·•Eski 

811ıyezld 3 l Ihsan Tav (Ed. Denizli tıııylavı,, :3 Haydar 

ki Bayezld eaylavı ), 2 Halid Rüodü O teın "E kt Denizli 

Bayran (Eski Bayezld eaylavı), ıeylavı" 4 M zhar :'düf h Kın· 
3 Ubeydullah (E!:!ki Bayezid ıu "Eski 01..uızli eaylavı., 5 
eaylavı). Necib Alf Kücu ~ "Eski De· 

Bilecik: nlztl taylc1vı" 6. Yusuf Bışbı· 

3 1 İbrahlw Çolak ( Eski kaye. «Eski Denizlf eaylavı » 

Hileclk eaylavı), 2 Salih Bozok 7 Dr. Hamdi "Denizli Mem· 

(Eski Bilecik eaylavı), 3 Dr. leket h1&tanesl başhekimi., 8 
General Besim öm~r ( Ünlver. Müetıkil Hylav için boş yer 

ehe eski profesörlerinden.) bırakılmıştır. 
Bolu: DİYARIBEKIR "7,, - 1 Ge-

IJolu (7) 1 Cevad Abbaa Sü. 
mer (Eski Bolu saylavı), 2 Dr. 

Emin Cemal Soada (Eek.I Bolu 
eaylavı), 3 Basan Cemil Cam. 

bel (Eski Bolu &ay lavı), 4 İt. 
mail Safa Uzmay, ( Eekt Bolu 

eaylavı), 5 Şftktd Stllez ( Eski 
Bolu saylavı.) 6 Mttat Koray 
(Eekl İstanbul eayJavı ). 7 Mitıt 
(Mütckald askeri kaymakam.) 

Burdur: 
Burdur (3) 1 Mustafa Şer~f 

Ôzkao (Eeki Burdur saylavı ), 

2 Halid Onaran (Eekt Burdur 

saylavı), 3 İbrahim Necmi Dil· 
anen (Türk dUl tetkik cemiyeti 
genel katibi). 

Bursa 
Bursa 11 - 1 Asaf Danuş 

(E ki Borsa sayvalı), 2 doktor 

Rf>f ik Güren (Eski Bursa say· 

lavı), 3 Esad ~ağay (Eski Bur· 

sa snylavı), Mustafa Fehmi 

Gerçeker (Eski BorH saylavı), 

G doktor Galib Kahraman (Es· 
ki Borsa ııaylavı) 6 Fatin Gn. 

veodiren (Eski Trabzon ıaylnı) 

7 doktor Sadi Konuk (Cüm· 

burlyet Halk Fırkası Borsa 
vUAyet idare heyeti başkanı), 

8 Atıf "Adliye müfettişi" 9 
Şekibe Şekib İsel "Kadın loegöl 

ls.a viranda çiftçi"~ 10 Sadeddiu 

Ferid Talay "letaobol avukat· 
Janndan .. 

Çanakkale: 
Çanakkale (5) - l Ahmed 

Cevat Emre (Eski Çanakkale 

saylavı), ~ Şükrü Yasın (Eski 

Çanakkale saylavı), 3 Ziya 

Gevher Etili (E!!kl Çanakkale 

saylavı), 4 Dr. Mustafa Ben· 
glsn (Ödemiş belediye başkana) 
5 Hilmi Etgeneli (Birinci umu· 
mi müfettiş). 

Çankırı 

Çankırı (5) 1 M. AbdOlhallk 

R nda ·'Eski Çankm 11aylavı 

ve C.H.F. meclis grobo başkan 

vekili., 2 IUfat Onur "Eekl 
Çankm saylavı,, 3 Ziya Esen 

"Eski Çankm Aaylavı,. 4 Sami 
Çölgeçen "eski saylavJardın,, 5 
mOstakll saylav için boı hıra· 

kılmıştır. 

Çoruh: 

Çoruh - 1 Şefik (Eekl Rize 

eaylavı), 2 Ali Zırh (Eekl Rize 

saylavı), 3 Atıf Tuzun (füld 

Rize saylavı), 4 Fuad Tuncay 
(Eekl Rize saylavı), 5 Haııao 

Cavit (Eski Rize say lavı), 6 
Asım Uz (F.ekl Artvin saylavı), 

7 Mehmet Ali Ohar (Eski Art· 
vJn eaylavı), 8 Mdhendls Ömer 

Fehmi (Yollar n binalar dairesi 

neral Kbım Senuttekln Hkl 
Diyarıbeklr eayJavı, 2. ZekAi 

Apaydan Milli müd.faa bakanı, 

3 Zeki Meı'ud Alsak es.ki Dl· 

yarıbeklr eaylavı, 4 Zftlf ft Tlğ· 

:rel eski Dlyarıbeklr ııeylavı, 

5 Bariye Dahalz kadın peda· 

gojt muallimi, 7 Rüoda Evkaf 
umum müdürü. 

EDİRNE 
.. ,., - 1 Faik Kaloak Kı· 

ran "Eekl Edirne eaylavı,, , 2 
Şeref Aykut "Eııkl Edirne 11y· 

lavı,,, 3 Doktor Fatma Şakir, 

"Kadın, Gureba haaraneııt iç 

haıııahkları mütahassbı, 4 Mec· 
dl Boyııen "İstanbul Ulccarla· 
rından,. , 

EL Azız 
Elblz (5) 1 Ahmet Saffet 

Okay "Elbiz eayJavı,, 2 Fadıl 

Ahmed Azgaç "'Eski Elazlz 
eaylavı,, 3 Fuad Ağralı (Maliye 

bakanı) 4 Fuad Ziya Çlğlltepe 

"Eski EIAzlz Hylavı,, 5 Tahsin 

Erk "Eski ElAzlz ııaylavı,, 

ERZiNCAN 

Erzlocan (4) 1 Abdülhak Fı· 

rat "Eski Erzincan ııaylavı',. 2 

Aziz Sami "Eııki Erzincak ıay· 

lavı,, 3 Saffet Arıkan "Eski 

Erzincan saylav•.. 4 Hikmet 
Işık ••Sıvas Halknl ve belediye 

haıkanı,, 

ERZURUM 

Erzurum "10., 1 A:dz Ak· 
yürek "Eski Erzurum saylavı,, 

2 doktor AJımed Fikri Türe 
"Eski Erzurum eaylavı., 3 Nafi 
Atuf Kanın " Eski Erzurum 

eaylavı., 4 Nafiz Domloeekl 

"Erzurum saylavı., 5 Tahsin 

Üzer "Eski Konya eayJavı,, 6 
Nakiye Elgun "Kadm,, "İsten· 
bul oehlr meclisi üyeel,. 7 Ge· 
neral Zeki Soydemlr •·birinci 

ordu müfettloli~I eski erkanı 

harbiye haşkaoı,, 8 Fuat "An· 

kara cümhurlyet müddei umu· 

misi,. 9 Şiikrfi "Tilrk tayyare 

cemiyeti başkan muavini,, 

ESKIŞEBİR 
E.klıeblr (5) 1 Ahmet Özde· 

mir etki Fııkitebir ıtaylavı n 
devlet demlryolları Jı.:eklşehlr 

fabrlkaeı eski ustalarından, 2 
Emin Sazak eski E..skloehlr uy· 

lnı 3 Yoıof Ziya Özer uki 
eeklşebir ııaylavı 4 Oımın C. 
H. F. vilAyet idare heyeti bat· 
kanı. 

5 - Mdıtakil aaylav ic;in 

hoş bırakılmııtar. 

GAZIANTEB (7), 1 Ali Kı· 
hç (Eeki Gazianteb eaylavı), 2 
Nuri Conker (Eıki Gazianteh 

ııayluı), 3 Re~id Almaz (Eekl 

Gazianteb eaylavı), 4 Şahla 

kir Kalr.b ( fetanbul avukatla· 

rıudan), 6. Remzi Cürez (Eski 
Hylavlardan), 7 Ömer Aııım 
Aksoy "Gazlanteh C. H. F. 
baokanı.,, 

GIRESON: 
Glreeoo "7,, 1 Hakkı Tarık 

Us eski Glreeon eaylavı, 2 ge· 
neral lhııao Vahmen eııkl GI· 

reıon 1aylavı, 3 Talil Onay 

eski Çankırı saylavı, 4 Şirak 

Ziya eski Gireııon 11yluı, 5 
Sadri .M1tk uıJi Ereal eski Şarki 

Karahhıar ıııaylavı, 6 lematl Sa· 

bunco erli.İ Şerki Karahtear 
saylavı, 7 .'\fuzıaf fer Kılıç tdc· 

car ve lıtanbul ,ehir mPcllsl 

6ye1f. 

GÜMÜŞHANE: 
Gümüşhane •16., 1 Edib Ser· 

vet Tar eski Gömüşbace saylavı, 

2 Hasan Fehmi eski gümüş· 

hane eaylavı :3 Şevket Doğan 

eııkl GümOşhane saylavı, 4 
Ali Şevket Ôodt'r ev (C.H.F. 

Btleclk! başkanı) 5 M. Durak 
ErJ:urum belediye b ışkanı 

1 ÇEL 
İçel (5) 1 Emin loankıır 

eski lç~I aaylavı, 2 Hakkı 
Saydım "E!kl İçel eaylavı,, 3. 
Ferid Celil Güven "Eski Mer· 

alo saylnı., 4 Hımdl Aog11n 

"Eski Mersin eaylavı., 5 Sil· 
leymın Sooomntlu "Eski Mer· 

sin sayla•ı., 

C. H. F. 
---.... ··---

lzmir Saylav 
Namzedi eri 
Cnmhuriyet Halk Fır

kası İzmir saylav Nam· 
zedleri : 

1 · Doktor Bay Tev
fik Rnşdll. Aras, 

2 • Bay Kamil Dursun 
(Eski İzmir saylavı) , 

3 - General Kazım (Es
ki İzmir saylavı), 

4 • Bay Celal Bayar, 
5 • Bay Mahmut Esat 

Bozkurt, 
6 • Bay Rahmi Kôken 

(Eski İzmir aaylavı) , 
7 • Bay Hamdi Aksoy 

(Eski f ztnir say lavı) , 
8 • Bay Saracoğlu 

Şnkrn, 

9 • Bay Sadeddin Epik
men (Eski İzmir saylavı), 
10 • BayanBenal Nevzad 
11 • Bay Hnsnn Çakır 

(inhisarlar umum mn

dnro), 
12 · Hasan Ali Y Ocel 

(Orta tedrisat umum mO· 

"Qrü), 
"MOstakil saylavlık için 

bir yer bo~ bırakılmıştır.,, -----mi["-----İSTANBUJ .. 

İstanbul "17ul Abddlbakha· 

mld "Eekl lstanbol ııaylavı,. 2 

Yuııof Akçora "Eski İttanbol 
11ylavı.. 3 Ali Borlas ,.Eııki 

İstanbul eavlavı.. 4 Ahmed 

Hamdi Denlzmen cEıkl İııtan· 

bol eaylavı .. 5 Ali Raoa Tarhan 

"Gtımrlik \'e İohlıarlır Bakanu 

6 doktor Ref lk S"ydam «Sıh· 

biye hakanı .. 7 Halil Et'lm 

Eldem o; Eskl İstanbul saylavı» 
8 Sadullah Rıza Araz c Eııkl 

İetınhul 11&ylavu: 9 Salah Cim· 
coz ttEekl İstanbul eaylavı .. 10 
Zıya Karamftnel "Eski latan· 

Mmtafa 

n tabak ustabaşılarından » 12 genel kAtlhl, 2 Muhlis Ekmen Yuouı Nadi «Eski fd,, 
Yaşar cEski İıtanbol ııaylavı Ziraat bakanı, 3 Mahmut Sfi. lavı» 4 Nuri Tuna cEekl 
ve tesviyeci ustası,. 13 Hayrul· mer, eski kütahya aaylavı, 4. eaylavu 5 Müııtaldl ,.yW 
lah Ergin "Eski İstanbul ııay· Naşlt Hakkı uluğ eski kiltah· boş bırakılmıştır. 
lavı, kundoracu li doktor ge· ya ıaylavı, 5 İbrahim Dalkılınç MUŞ 
neral Hakkı Şinul c:Eski Er· eski KOtabya saylavı, 6 Ömer Muı "4,, 1 Hakkı 
zornm ııaylavı" 15 general Duud Dtnlnç eıkl Kütahya oğlu "Eski Muş sayltflf 

Şükrü NaHf "Eski kolordo &ay lavı Çlf tçl, 7 Besim Atalay ki "Eski Muo sayl•"''' 
.koa0 andanlarından 16 Taktha eski Akearay Hylavı, 8 doktor 1stanbul'da dto bektOJI,. 

Aynen cKadrn Borsa kız Jlseel Lütfü Kırdar göz mütabasııela. ril ziraat bankası umu" 

mildürO.. 17 müstakil 111ylav rından ~e İzmir C. H. F. idare NIGDE 

heyeti üyesinden 9 müetaldl NJ~de "İ,. l AbOJe• için boı bırakılmı~tır. 

ISPARTA: 

İııparta "4" l Hüseyin Hüe. 
nü Özdamar (fald İ8parta eay. 

lavı), 2 İbrahim Ot.miralay 

(Eski f eparta say lavı), 3 Kemal 

Toran Ünal (Eski Isparta say. 

lavı), 4 Mükerrem Ünsal (Eııkl 
f ~parta eaylavı.) 

KARS: 

Kcrs ''7" 1 Baha Öngören 
"E .. kl Kars saylavı,, 2 Faik 

Üernıek "' Eski Kars eaylavı,, 

j Mehmcd Nazif " Eekt K.ars 

saylavı" 4 Gr.nnal Muhlıidio 

Akyilz cEskt K.ars euylav1» 5 
Ömer Kamil Kuntay, " Eski 
Kars saylavı~ 6 Esad ÖzöğO~, 
,.Esk\ Rize saylavı,, 7 Hüıre..

Sıml c Eskt saylavlsrdao. » 

KASTAMONl 

Kaste.uonl "!l., l Tahıhı 

Coşkun eski Kaeıamoni eaylavı, 
Veld lıbudsk eııki Kastamonl 

3 Sıdkı Şerif Tosya kaza11nda 

çiftçi 4 d'>ktor Tevfik Aslan 

Kaııtamool C.H.F. başkan1 5 
Şerif hulclye hakanlığı ikinci 
daire birinci S. şefi, 6 Abdur· 

rahman Ekrem eı;kl erkanı 

harb binbaşısı y11ğçı, 7 İbrahim 
Kantoy T. D. T. cemiyeti üyesi 
Baltık devletlerinde maslahat 
güzar 8 doktor Şükrü Oaman 

Şenozan İzmlr'de Doktor 9 
müstakil saylav için boş yer 
bırakılmıştır. 

KAYSERİ 
Kayseri (8) 1 Ahmed Hilmi 

Arka "Eski Kayseri saylavı,, 

2 Reşid Özıoy "Eski Kayseri 

ııaylavı,, 3 Nahid Keren "Eski 

Kırklareli @aylavı,, 4 Ferruh 

Gupgnz "Kadın, Kayseri bele· 

diye ftyeııt,, 5. SDle.yman De· 

mirözer "Ankara asker-i fahri· 
kaları tüfenk lrnımı ustabaşısı,, 

6. Veli Yasin "Çanakkale C. 

H. F. ve belediye başkanı, 7 
avukat Hasan Ferid "Eski 

eaylavlardan,. 8 Salih "İsta~bul 
8akırköy barut fabrikası baş 

kimyageri,, 

KIRKLARELİ 
Kırklareli 0 3,. 1 Fuad Umay 

"Elld Kırklareli eaylavı,,, 2 
Şevket Odol "Eski Kırklareli 

eaylavı,, 3 Zühdü Akın "Çtftcl 

ve Lüleburgaz C. H. F. baş· 
.kaoı,, , 

KIRŞEBIR 

Kıroebir "4,. 1 Hazım Bö· 
rekcl "Eski Kırşehir t!aylavı,,, 

2 Lfitf 1 Mftfid ÖıLao "'Eekl 
Kırşehir Hylavı,, 3 Ali Rıza 

Eeel "Bayıar umum müfettişi,, 

4 Ahmed Seyfell "C. H. F. 
baıkanı,. 

KOCAELi 

Kocaeli "8,, - 1 Ali Dlk· 

men "Eııkl Kocaeli eaylavı,, 2 
İbrahim S6reyya Yiğit .. Eııkl 
Kocaeli eaylavu 3 Kemaled· 

din Alpak "Eski Kocaeli eay

lavın 4 Ragıb Akcln "Eski 

Kocaeli eaylavı" 5 Salih Yar

gm (Eııkl Kocaeli saylavı), 6 
General Ziya Nuri "Eski Af· 

yon Hylavı,, 7 Hasın Hayri 

Tan .. Eski Edirne ııaylavı" 8. 
Nedto:ı Bozahk "Mfttekald top· 
çu miralayı., 

KCTAliYA 

1 Receb Peker 

1aylav için boş bıralrılmıotır. ulucay "E!kl Niğde ~ .. 

MARDİN: Faik Saylu "Eıki ~ın 
Mardin c 7 » 1 Abdürrezzak lnı,. !l Halid Meogi 

Sartana "fülı:t Mardin Hyl11v1> Niğde ııaylavı,, 4 Ca,i. 

2 Ali Rıza Ertem c E!ki Mar. Oral "Adanı çtftçilet 

din eısylavu irfan Ferid c-: Eski başkanı., doktor Raıı .. 
Merdin eaylavı ., 4 HHmi Ço. Talay "Eski Bursa " 

ruk « Kasıamoni belediye huş. Kamil" Brüksel., masl• 
kanı > 5 Doktor Zihni Savent 7 müstakil ııaylav fçlo 

«Adana sıtD!ı:ı '!nstltüsQ la hora. ralulmıştır. 
tuvar şef h 6 Edib Ergin ORDU 

"' Devlet şurası ü yeıi> 7 Osman Ordu 7 l 
Dinçer « İstanbul avukatlarından.~ göz ,..Eııkl 
KONYA: Hamdi Yalman .. 

Konya 15, 1 Ahmed Hamdi ııeylavı.. 3 lematl Cu 
Dikmen eski Konyn eaylavı, 2 Ordu saylavı•• 4 Ali 

KAzım Gürel eekt Konya 118y "Eskl Ordu ıaylavı 6 
lavı, 3 Muzaffer Göker etlki Zıya Yaltmn Naki " 
Konya eaylavı, 4 Mustafa Ulu· lak, burun mütaha11•" 

ean .,:kf Konya 8aylavı, 5 Moe· hiddln Baba Pau •• a' 
tafa Lütf:fl, 6 Naim Nazım 1aylavlardan.. 7 Seli-

Onad eski Konya eaylavı, i maarif bakanlığı udS 

Tavfik Fikret Silay eski Konya feuiolerlnden jtmnasd~ 
saylavı, 8 K&ıım Ok ay eski hasaun. 

Gireson ıaylava, 9 Bediz Aydl· S1NOB 
lek "Kadın., Bolu belediye Sinob 5 - 1 dokıol 
Oyesf, 10 Kamil Canel Uşak Hakkı Üntdn "Top 

ııeker fahri k111 elektlrik şef 1, ııulları koroma ceaıl 
11 doktor Osman Şe•ki Uludağ kanu 2 Yusuf Keııatl 
letanbul Heyazıt'ta hekim, 12 senk "Es~I Slnob sa 
Şevkt.t reuam, 13 Alt Rıza Holu@i Oruçoğlo E•.,J 
İzmir Ciimhurfyet müddeiomu· 11ylavı,, 4 Ce•det Ke 

mi baemuavini, 14 Cemal Tek.in dayı C.H.F. umum fd 

letanbul lokantacılar cemiyeti üyeal 5 Hüsameddin 

başkanı, lo müstaktl saylavı hekimi. 

için boş bırakılmıştır. TOKAT 
MALATYA Tokat "7 ,. l Hüııal 
Malatya "9,. 1 İsmet "Eekl Tokad eaylnı,, S 

ı Jt .. B b L C B F Parala "Eski Tokad nunQ aş a ... an ve . . . 
genel başkan vekili>, 2 Dr. 3 Rical Erişken °fükl 
Hilmi Sortaç ~Eekl Malatya Hylnı,, 4: Sftreyya 
eaylavı::P 3 Mahmud Nedim "Eski Tokad ıaylavı,, 

K.napçı .. Eakl Malatya ;aylavı" Pekel nnfuıı umum nJ 

4: Vasıf cEskl Malatya saylavı" Harem Eltzfz belediye 
5 Muttalib Oker cfükl Ma· 7 müstakil aıyln içlo 

latya eaylava::P 6 Mihriye Pek· rakılmıttır. 
taı "Kadın:rı Kollej Türkçe SAMSUN 

mualJlmlerlnden" 7 General Samsun "8,, 
Osman Kopda gel «Eski fırka Slrel eski aamsco 18 

kumandanı,, 8 Osman Bilml Etem Tuncay eski Sı 
Taner "Malatya C. H. F. baş· lav1, 3 Mehmet YuotJ• 

kanı,, 9 Emrullah Barkin Baı· Doğdu eski Samsun eaY' 
bakanlık umum müdürlerin· çl, 4 Raıeu Barkın e 
den. sun sayluı, 5 Zühtü 

M AN l S A eekl ııameun saylnı, 6. 
Manlea (11) l. Dr. Saim Ulae Samsun liseai JlJ 

Öztr "Eski Manisa saylavı,. 2 rlnden, 7 Mehmet Ali 
Hikmet "Eski .Manisa eayJavı,, el İstanbul şehir mecl 

3. Kaol Akaken "Eski Manisa sinden 8 Muııtafa ftJ 
eaylavı,, 4 Mebmed Sıhri Top· hra askeri eilAh {• 
rak "Eski Manfııa !BJll\vı,. 5 usta başılarından 
Osman Erçin ••Eski Manisa SEYHAN 

ı•ylavı., 6 Refik Şevket İnce 5.,yhan _ ı 
"Eski Manisa saylavı,, Torgud Yeg4ne ttEskl Aclan• 
Tftrkoğlu "Eski Mani!a saylavı,, 

2 Damar Arıkoğhı .. 
8 Tahir "Eski Manlı!ıa saylavı.. na eaylavı,, 3 Hilmi lJ 
9. Yapr Özey "Eııkl Mınlaa Adana eaylavı 4 ÔOJ'' 
ııaylnı .. 10 Kenan Örer cİstan· Becer cEskl Adın• 
bol Cümhorlyet müddeiumumi· çUtçi~ 5 general 'acl 
ııh 11 KAzım Nami Doru «Eski Gebelibereket 18 

cMaarlf Bakanlığa talim n İbrahim Mete .. Eski 
terbiye Oyeıi 

reket eaylavı" 7 Esaıa 
MARAŞ "Kadın Adana beledi1' 
Maraş 0 511 1 Mehmed Er· 

8 Tevfik "Ziraat 
ten eekl Marı.ı ıaylavı, 2 Mld· 
hat eakl Marsı ııaylavı, 3 Nur dürQ .. 

Üral eski Maraı saylavı, HHan SltRT 

Reıld Tankud eski Marao ııay· Siirt 4 - Halil ffıJI 
]avı, Kemal Koeun eski saylav « Eıki Sllrt ııaylavu 2 
lardan Adına Balkevi başkanı. cfükl Siirt ıaylavı .. 

MUGLA: Süeay Tokatlı 4 1smıtl 
Mu~lı 5: 1 Hüseyin Avni Maykan muharrir. 

Erçat c Eekt MaAla eaylav1> 2 - Soıaa 4 inci y 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası • Olivier ve şu ~~ka 
Oy 

. Kitaplarını7.a Gflzel Hir 
R AL NEERLANDAIS KUMPANYASI sı Linıitet \Tapur 

11 HERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Cilt' Hatıralurımza Şık 

9f'1 Tayy re iyangosu 
~ 4 üncü Keşide 11 Şu bat 935 

Adet Lira 

A 
Bir Alhnm, Ve sair acenta l 

nvcrs, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. Cilt işleri Yaptır- Cendeli Han. Birinci kor-

" GANYMEDES .. vapuru 8 şubatta beklenmekte olup mak isterseniz : don. Tel. 2443 
Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. • YENi KAVAFLAR * The Ellerman Lines Ltd. 

" G 11 TRENTINO ., vapuru 29 
ANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Çarşısmda 34 \11111arndo ikinci kanunda Londra, Hull 

ıer 

···-

] 

] 

1 
1 
ı 
2 
4 

30 
50 
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300 
510 

1000 
500 

1500 

l\1ükafa 

lkı·aıniye 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 

(2000) 
(1000) 
(500) 
(150) 
(100) 

(50) 
(30) 

(20) 

20000 
25000 

10000 
4000 
3000 

4000 
4000 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

132800 
10000 

142800 

-~ :mi 

ıh 1at balık yağı 
orveç balık yağlarıtıill 

en haJisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

Ianıd · Nüzht 
ıhlıat Eczanesi 

• •• lstanhu r ra ya 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambur2 için yük AJ • R ve Anversten gelip tahliyede 

1 k 
- - ı ıza - -a aca tır. bulunacak ve ayni zamanda 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
" FROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg,• 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
dinavya limanları _için yük alacaktır. 

" HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve \skan

dmavya limanlara için yük alacaktır. 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmir Nevyork, arr,smda ayda bir muntazam sefer 
" RINOS ,, vapuru 10 şubatta lzmirden doğru Nevyork 

için yük alacaktır. 

" TAMESIS ,, vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 

için yük alacaktır. 

SERVıCE MARıTıM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 

Barselon, Marsilya ve Cezaire hareket edecektir. 

Mücellithanesine uğrayımı. 

. '. 
v. F. b. van 

Der Zee 
& (.o. 

DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 
" DERINDJE ,, Vapuru 2 

Şubatla bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvcrs, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 

yük alacaktır. 

''Aquila,, vapuru 16 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An

versten yük çıkaracaktır. 

"ULM,, vapuru 15 şubatta " ALBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
Malta, Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket 
edecektir. bekleniyor, 20 şubata kadar 

Anvers, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat ARMEMENT H. SCHULDT 

~dilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 HAMBURG 

• 1111111111 il lll lll lll lll lll lll lll l lll lll ili 111111111111111111 lll ili il ll lll l lll l ili lll lll l lll il 111111• " HA N S BUR G 11 vapuru 

lzmir yün nıensucatı~ ~!.:·::1~.-..,bb::~
0

~~~,\1:: 
=Türk .Anonim sirketi~ ;:~n Ry:t~e·:,::.:ı:,_"•mburg = ., . = JOHNSTON LINE L TD 

- Bu nıllcsscsc. iki ) üz bin lira crınayc ile "KENMORE" vapuru 29 

te~ekklll etmiş ve Di Oı·yental Karpet l\1aııu-= şubatta bekleniyor, Liver

f::.kçörers Limited (Şark hah) ~irketiue ait = pul ve Anversten yük ... çıka
. . . . := rıp Burğas, V arna ve Kös-

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ALGERIAN ,, vapuru 6 
şubatta Liverpool ve Svven-
sea'dan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

" MARONIAN ,, vapuru 
şubat sonunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacakhr. 
The General Steam Navi

gation Co. Ltd. 

" ADJUTANT .. vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 
Londra irin yük alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
" ANGORA .. vapuru 30 

ikinci kanunda Hamburg, 
Brcmen ve Anversten gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vurnl tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

tenceye yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPoRATION 
" EXELSIOR .. vapuru 10 

şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXMINSTER" vapuru 18 
şubatta bekleniyor, Ncvyork 
için yük alacaktır 

Geliş tarihleri -.; e vapm-
ların isimleri üzerine mes'u 
lizet kabul edilmez.. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

ulmıştır. Fabrika bfitiln~ ıeşkiliit ve tesisnl ve müs- _ ff R •• f" "" 
lzmırde Balkapmardakı kumaş fahrıkasmı sulan _ 1-... 
tahdiıniııi ile eskisi gibi ı kiinunusaoi 1935 la· anıza usteııı otograflıane 'e 
rihimlen itibaren yeni şirket tarafından işietil- = fotooraf nıalzeıne nıa!!aza. 1 
mektedir. Her ne,·i yiln iplikleri, kumaş, batta- - b o 

1 niye vt~ çorap imal edilecektir. Maıuuhltnı enısa- _ flum:a llüsıem bcyirı foıogruflwnesi, !::.mirde e11 ')' 
fotoğraf ÇP.kmekle şölıreı lmluu bir swı'at octıgıdır. ı.;11 

line fı1ikiycti her tarafta takdir 'C kubul edilmiştir. müşkülpesent ulmılur dahi, bıırwlu çı•ktirılikleri fotohraj· Şeker Fahı-ikalal'ı 'l'ürk Anonim Şiı·keti 

Sermayesi 3,000,000'fürk liı·ası 
I
= Bu mamulut Peştemaicılar ba~mda eski Orozdibak fordmı memnun l:almı#ardır. 

1 
= i~lİı::;al~n.dcki sergide teşhir edilmekte ve sata' fab- Hamza Rüstem be) ın, foto!JrnJ m11/7 ı• 11u•ı;İ aıwı ma· = rıka ıçmde yapılmaktadır. gazası da nıulıterem nıii~ıerilcri11iıı iuN~ :.cl'l.lcri:ıP. "'m~ 

ı------••ı ___ .aıtlı---.------• - p k 27 her çeşit mallurı, fotop,ra( muki11elcrı:ıı lmlıı11durmalau- ı 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

ı • . . - .. , . ; .. ' . ...:- ' . . .. 
/""~. . ' . . . . . 

D O K T O 
- Mi , - osta ulusu: 1 R S ' İ d'r •• Bir z:ıyureı lıer ft.yi i.~paıa ldıfıılit. 

Ali Agii.h atı lı k Pi yan o = ~ :\~;:~ ::·~:i;a.~m;~;/~:·;~~~ (lzmir • Başturak cnıld••si. Helik ı. .. , Çllf\'10·) 

Çocuk Hastalıkları Alman marka her şeyi illlllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 
Mütehassısı sağlam kuyruklu bir pi- B ı{ 

• 

lzn1ir Gazınos~ ikinci _11cyler Sokağı f\. 8 yaaıo ehven fiatla satılık- ·•--•Su•• mer an m--•ı 
Tclc'fon 3rJ.5'l. •' 

~---· 1 tır. 
K • ı•'!_ml~1!'31n::ı:3İ Almak arzu edenler her 

ıra 1 e 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BİRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
cnat etmelidirler. 1 

Göztepede Halit Ziya b" k • ~Y '? agında 16 numaralı hane 
luralıktır. lstiyenler iskele 
başın~~ bakkal Hasan ağa
dan oırenebilirler. 

lstanhul Oteli 
lzmirin c teıııiz 

( ~·k ve ucuz ) 

otelidir 1 
Temiz hava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraıti haizdir. Bay-

ram müna" .betile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevahn otelimizin 
her hususatmdan mem· 

nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha· 

vagazı şirketi iti a 
lı Istanbul Oteli 

__ , 
Ulusal 

· rlik 
Cundclik ıııynıı.ıl gnzete 

Sahibi: Haydar /Wşdii Ölaem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzlıeı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokaö-1 b 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 il 1 atı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti iJinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi Hanlar : idare· 
hanede kararlaştirilir 

1 
Basıldığı yer: AN ADUL U 
matbaası 

ı~ abrikaları ıııanı ulatı 

Yerli ınalların en iyisi, en sağla
ını, en ucuzıı en güzeli 

llereke kuınasları 
' 

Fe aııe kumaşları 

Bevkoz kunduraları 
.! 

Bakıı·k:öy bezleri 
Sümeı· Baıık yerli mallar pazarı 

lzmir şubesinde b11lursunuz 

PORJEN 

ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan i\lalııuure Handuu 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem l• .ıKrna 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon bzşmugaı niyesi 

Ba)1an Mahmure Haııdanııı kıy~ctl~ 
J c ses ı n ı 

dinletmeğe azmetmiştir.lzmirin en iyisaz heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan Fahide Yıldız-
mugannıyclerınden • ' .J 

la Bayan Nefise, Bayan Rahne 
ve Adalet güz~1 sesleriı~ iştirak ve müşteriyi 

aşı etmektedır. 

AHAP 
O k:adar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarıııa, oe

belere, çocuklara ve tansionları yokselmiş kiıııselcre doktorlar yahıız 
( Purjeıı Şahap ) müshil pastillerini tavsiye ederler. 



5 Şubat 935 (Ulusal Birlik) ------·----

Ruınelir•İn her tarafında ıniidhiş so!!nklaı· 
' 

hiikünı ~iiriiyor 

SimaliY 
' • •• • 
zıuzerın 

nanis aıı'da48hindönüm ara 
ek.i mahsulat mahvolmıısdur 

' Epir'deıı 

Florina 
'

1e l\1akedonya'nın lıer 
civarında 150 ailenin 

tarafından fena haberler geliyor. 
soğnkdaıı donduğu söyleniyor 

lıtnnlml 5 ( Hu. u 1 ) - ·eliuikteıı haber verili~· oı~: 

Gerek i\fukedonyuda H' geıck Huw~liniıı bPr tara· 

fmda müthh~ soğuklur hnkihn Ül'ftyor. 

hir telgrafta, Kozana cİ\'&r köylt•rinc bir ay<lauberi 

kaı· yağdığıuı \ ' C karın iki metreye yOkaeldiğini bil· 
dirmi,, evlerimlen çıkamı)·au köylill••r için t'l'zak is· 

temişıil'. 
~imali Yunanislımda 48 hin clönüııı arazi hafta- Epiı-den almanı hnberl~l' de ~udişe ,·eı·ec~k nıahi. 

lurdanberi sular nltmclu bulunuyor. Bu iahaduki kıtlık vettedir. 
muhsuller tamamen mahvolmuştur. Tıı·hulu<lu ve duhu Filorina civarında kıır ultıoda bulunun kôyleı·den 

birçok yerlerdeki hayvanat, soğuk ton telef olmaktadır. huber alınamamaktadır. Bu köylerd~ 150 uifeniu iO• 

Kozana Belediye baı;ıkırnı, Seliiuik vaföıiue çektiği ğuktan donduğu söyleniyor. ............... ______ _ 
Müstakil Saylavlık Pire 

Liınanınm yüzün· DoktorTaptas nam 
cü yıldönümti n dl•'-'• • k d 
lıtonbul S (Hususi)- Pire ze ıgını oy u 

limanının, 100 üncü tesisi --------yıldönumu bu ay içinde tea'it " Ben Azlık ııı ii n ı essi 1 i değih 'l'nrk 
olunacaktır. Elen hükümeti 

bütUn yabancı vapur kum

panyalarının mümessillerini 

ve Yunanistanın bütün bele

diye başkanlarını yapılacak 

merasime davet etmiştir. Bu 

merasimin, çok parlak ola

caj'ını söylyyorlar. --------c 
Çocuk 

Esirgeme kurumunun 

yardımları 

Ankara, 4 (A.A) - Çocuk 

esirl'eme kurumu genel mer

kezi 16-1-935 den 1-2-935 
tarihine kadar 2651 çocu;a 

yardım etmişlerdir. Bunlar

dan 322 hasta çocuk ve 

anne genel merkezinde mua· 

yene ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca dit muayene evinde 
674 çocuğun dişleri muayene 
ve tedavi edilmiştir. 1273 
çocuk ve anne genel mer
kuin banyolarından istifade 
etmiştir. 

Süt damlası kısmında da 
her gün 152 çocuğa yekün 

olarak 1230 lc:ilo bedava süt 

dağıtılmıştır. Fakir talebeler 

için açılan aş~neden her 

gün 206 çocuia aıcak öğle 
yemeği verilmiştir. Yardım 

ıçın müaacaat eden fakir 
çocuklardan beşine para 
yardımı yapılmıştır. Ayrıca 

19 fakir çocuğa elbise fan ile 

çamaşır verilmek surctile 
sevindirilmiştir. 

~~---------~-
Uşak 

lnıar olunacak 
Uşak 4 (A.A)- Dün da

ğılan belediye meclisi bir yıl
lık çalışma programını tas
vip ettikten ıonra iclecek 
dört yıllık çahıma proıramına 
girecek maddeleri kararlaf • 
tırmışhr. Proiramda elektrik 
fenni mezbaba, sular, mem
lek eti ağaçlandırmak, çiçek· 
Jendirmek, yolların ıaJahile 

yeni bir belediye binasının 

yaptırılması vardır. 

Ulusuna Meb'11s olmak istivoı~uııı.,, ... 
Istanbul 4 (A.A) - An-

kara valiliğine ve belediye 

bMşkanlığ'ına doktor Taptas 

tarafından verilen teliraf 
aşağıdadır: 

Aşağıda yazılı proiram 

ve şartlar içinde Ankara vi

layeti saylavlıiına namzetli

ğimi koydum. Namzetliğimi 

programımı ikinci müntehib

lere ve kazalar tefti~ heyeti 
reialiklerine bildirmenizi rica 
ederim. Projramım ıudur; 

"Ben azlık mümessili değil 
Türk ulusuna meb'us olmak 
istiyorum. Ve buna her za
man sadık kalarak mecliste 

çalışacağım. Programımın i

kinci maddesi Cümhuriyct-

çiliktir. Bu rejimin muhafa-

zasına son nefesime kadar 
çalııacaiım. Yurdumuzun 
uıaddi ve manevi menfaatına 
sevgili ve kudretli vatanımı
ZID daha ziyade yükselmesi-
ne vu kuTvetimle çalııaca
iım. 

----~·~ .... ~-----
·Korsanlık 1 

Bir lngiliz vapu
runu soyclular 
Istanbul 5 (Hususi) - İn

giliz baadıralı (T onçayır) is-

mindeki posta vapurunu, uzak 

şark denizlerinde Çin Kor

sanları tarafından soyulmuş· 

tur. Gemilere, 74 İngiJiı te.
lebesi ve bir Rus zabiti bu

lunuyordu. Rus zabiti, Çin 

korsanları tarafrndan öldü· 

rülmüştür. -------
A rııavııfll u kcla~ i 
Hunı l\1unllinılcr silah 

ahına alını yoı· 
lstcnbul 5 ( Hususi ) 

Atinadan bildiriliyor: 

AroaYudluk bükümeti,Ar· 

navutluk dahilindeki Rum 

mekteplerindeki muallimlerin 

üç ay müddetle silih altına 

alınmalarını emretmiıtir. --------K rop fabrikası 
Geçeu yıJ 6 ınilyou 

nıark kazanda 
lslanbul, 5 ( Hususi ) 

Krop silah fabrikalarının 
1934 yılı plinçeıu, 6 milyon 
küsur marklık bir kirla ka· 
panmışdır. 

1 

Zelzele 
Y ozgutta bazı evJerin 

drvurları çatladı 
Yozgat 4 (A.A) - Yer 

sarsmtısı sabaha doiru iki 
kerre duyulmuştur. Zarar 
yoktur. Dünkü şiddetli sar· 
sıntıadan bazı evlerin da
varları çatlamış camları kı
rılmıştır. -------Yunanistan'da 
Bloke kalmış ticari 
alacakları olanlar 

Ankara 4 (A.A) - Türk 

Yunan takas anla§masına 

baih nota mucibince TürLd

yede bloke Yunan ticari 
matluba tile Yunani1'tanda 

bloke Türk ticari alaca\da ~ 

rınrn karşılıklı olarak takası 

muamelesine yakında başla

nacaiından Yunanistan da 

bloke kalmıt ticari alacak

ları olanlar bu matlublarınınm 
menıe tarih ve miktarlarını 
heml.n Türk ofis veya ıu· 
belerine bildirmeleri lizım· 
dır. ---·---itizar 

Yazımızın çokluğundan 
(Bu Genç Kimdir) tefrikamı· 
zı koyamadık. Özür dileriz. 

§ Yaıamızın çokluaundan 
(ittihat ve Terakki) tefrika
mızı da koyamadık. ÔzDr 
dileriz. 

6 Şubat 
Paris'de snktlnetle geç

miyeeek diyorlar 
lstanbul 5 ( Hususi ) -

Paristen haber veriliyor: 
Eski mubaribler, ieçen yıl 

Paris'de vukubulan kargaşa· 
lık neticesinde maktul dU
şen 22 arkadaşlarının batı· 
rasını teyid için bir ihtifal 
bazırlamakdadırlar . 

Haber ahodığına göre, 
komünistlerde buna muka
bil eski muharibler aleyhine 
bir nümayiı tertib etmek 
istediklerinden hükOmet 
karşıhklı tedbirler almı11dır. 

AJikadarJır, 6 Şubat iÜ· 
nünün, Parisde sükunetle 
geçmiyeceğini tahmin edi
yorlar. 

~4.rna vutl u k 
Kralı mil yon er bir 
-'\merikalı kızla 

evleniyor 
Selinik - Arnavutluk 

Kralı Ahmet Zogonun, A
merikalı milyoner bir kııla 
evleneceği ıöyleniyor. Kral, 
annesinin matem günleri bit· 
tikten sonra, ölmeden evvel 
kendisine Yadettiği veçbile 
hemen düj'ün yapacakmış. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgraf )arı 
...... 4&i(J;*ft45 'ki... --

İstanbul - Atatürk; kendi 
ismine, Kale, Ordu manasına 
gelen (KAMAL) kelimesini 
kullanmağa başlamışlardır. 

Istanbul - Buğday suiisti
mali hakkında tahkikat ya
pan heyet, tahkikatını ikmal 
eylemiştir. 

İstanbul - Sertinden ha· 
ber verildii'inc iÖre, Alman-

ya; Fransa ve fngilterenin 
tekliflerini kabul etmemek
tedir. 

Son ielcn haberlere göre, 

Alman Reisicüm huru Bay 
Hitlerle, Lehistan Reisicilm
huru Bay Pilıudeaki arasın
da bir müllkat yapıJm&11 
kararıa,tmlm19tır. Lehistan; 
Almanyanın diplomatik te
ıebbüsleri üzerine ıark mi
sakın• ıirmemefe karar 
vermiı gibidir. 

§ latanbul - Azlıklardan 
doktor Bay F optos ile Bay 
Keresteciyan Ye lımirli dok
tor Bay Abravay ve Eıki
ıebirden avukat Bay lsta· 
mat'un milıtakil saylav 
çıkacakları tahmin ediliyor. 

C. lf. F. Nanızc•ll<·ri 
s ! ,. \ ..; 
· ~i ~ ıı ~ • 1 o .. ı Nı·cnıi ·id : ıı Sıt· 

~ 

ı ! ı k · I:-ki Shu~ ;19) l11vı,. :! }{ t 

i ın Baııoro ··E-.ki Siva eaylnvı., 

3 Henızi "Ciuer ~ı;ki Sivas esy· 

luı,, 4 Şı•msfdılio Günaltay 
"Eıkt Si.,.ıı sayJuı,. 6 Ziy!I 
Basaro "Eekt Sivas eeyluı,, 6 
Vaıııf Raşid Se•ik •·E ki oarki 
Karahf.ıar Hylavı,, 7 lıımall 

Mdımed Uğur "E ki Sivas say· 
lavı çifıçl,, .S Sabihıı Görkey 
"K11dao "Tokırl ortıı mı-ktr.b 

muallJmf,, 9 IJ usrev Gerede 
•·E·ki Tahran bayük elçlııl., 

10 oıü~takil !laylav için boi 

lıı rııkı 1 wı~t ı r . 

TEKIHUAÔI 
TekirdaA• •·G,, 1 c~mil lıba 

dau eski 'l'eklrd11gı Ba)· lııvı \e 

C B.F. Meclis grubu buşkau 

vekili. 2. Faik Üı;ıira.k eski 

Teklrd•ğı eaylıtvı ;ı Şakir Ke· 

seblr e11ki Edirne ııaylavı, 4 

Y ıtb yıt Kemal t"11k.l Y ozga ıt 

eaylavı, 5 Hüs,.yJn Rahmi 
Apak C.H.F. ldue b,.yetl üye~f. 

TRAUZON: 
Trabzon c9 • 1 Üıtnh Eyüb 

oğlu « Eıki Trabzon saylnı » 

2 Halil Mhat " Edd Trabzon 

&ay lavı » 3 Hasan ~aka .. Etki 
Trab..:on uylnı" 4 Nebi oğlu 
Hamdi Ülldlmeo ,.E"k\ Trat-, 
zon l!lyluı" :; Sül"ywıw Ce. 
dik "Eııkl Trabzon 11ylavı,, ti 

fl•if Karadeni:r. .. 1Md Trabzon 
eaylavı·• 7 Stnilıa Hıul « kadın 

f'ıki Maarif umum milft!Uft 

nliU Türkiye ınelctebl müdürü~ 

8 Mhat Aydın ,.Mah~ndiıı .-ekl 
eaylavlard.rı,. 9 Sırrı Dı1y Dü. 

yunu umumiye .komiııecliğinde 

Malıye B11kuul ı [;.ı ı>tıki oaktd 
telnl müdürfi. 
URFA 7 

l Ali S11ih Urı!laya' uki lJıfıt 
ıaylavı, 2 Hebçet Günay ,.ıkt 

Urfa ıınlavı, :l Mebroed .Eınio 

Yurdakul eski rfa ııulavı, 4 , 
ReCr.t UJgeo tıld Urf• eay!nı, 

5 g~oer.l Ahmed nkl b1'ytu 
dairesi başkam, 6 Fuad rıkl 

aaylavlardun, Muhiddin eık.t 

8orH bnledty«"ı bıokanı. 

VAN 
Van "S,. l Hakkı Üzgın ee. 

ki nn aaylnı, ı . J\lüoip Buya 
eski Van sıylın, 3 İbrahim 
Avnıe eııkl BikkArl sıylavı. 

YOZGAT 

Y ozg•t 8 · 1 A •nl Uoğao 
eski Yoıgat saylnı, 2 Sungur 
eıkl Y uzgat aaylavı, 3 Saley· 
man Sırrı lc;ôz cıekl Yozgat 
aaylavı, 4 Ônı~r Yılzgat'ıu Evci 
kl\yüodc Çlf tçi, 5 Ekrem Te· 

klrdığı C. B . .F. vtlayet bı~ 

kanı 6 müstakil aayln için 

boo b1rakılmı,tır . 

ZONGULDAK 
Zonguldak [8) l. Celil Sahir 

Eruun cEeki Zonguldak ny· 
luu ·~ Halil Karatanu ., E ki 
Zonguld;a'1., eaylını.. 3 Hagıb 

•· füki Zongulditk uyluı,, 4. 

Rirat Varder "E;kf Zooguldak 
~!aylnı,, 5 Hıssau Karabacak 

"fükt Zonguldak aylıavı ma 

deu ueta batılarından., o E!!ad 
eski Zonguldak vay la va ma ılf'o 

ustabaııeı, 7 Receb Zühtü Soy 

Ak eakl Sinob say lavı 8 dok· 

tor Mitat Altıok Zonguldak C. 
H.F. villyet baıkanı 

Urla tapu nıeınur 
Urlanın Gödence 

d en dede Ali oğlll 
fanın bundan yirnıİ 
evvel aharından b 
dığı Bostan der 
kiinde 13 dekar 
murabbaı zeytinlik, 
deki 150 aiaç ze 
kütüğünde kaydı 
dan bu gez nanı 
ve tapu almak i ' 
caatı resmiyedc b 
9-2-935 i?'ÜnUne r•' 
Cuoıa ıünü mahalli 
kikatı lazime icra 
ğından bu gayri 
emvaJde bir alakai 
fiyesi olanlar varsa 
içinde Urla tapu 
müracaatları ilan oh• 

Aydın demiryolu 
müdürlüğünden: 

1089 numaralı ·b 

pınardan lzmire t 
südlin beher 
kuruı ücreti 
caktır. 

Manisa icra medl 
dan: 

Vilfinj'e borçlu i 
Tevfik'in Çobanisad• r 
hancı lbrahim, gar 
şimalen Rıza oğlu 
cenuben yorgancı 
tarlalarile sınırlı arı b 
muhammen kıymetli İ 
tar tarla ve Hüsret 
saiı 4505 so)u 4509 il 
arkası belediye arsal 
yolla çevrili!metro rıı 
elli kuruş muhammen 
geoiıliiindc arsası • 
tırma ile satılığa çıkar 
muhammen kıymetinİO 
yetmiş beşini buluna 
935 Pazar iÜDÜ Hat 
fazla artıranın üzerin• 
kılacaktır. Şayet yüıd 
mİf betini bulmazsa o 
glln uzatılarak ikinci • 
25·3·35 Pazarteei 10111 
yilzde yetmif beıini b 
kat'i ihale edilecektir· 
mana satıı 2780 nll 

kanun hükümlerine tc 
ieri bırakılarak borç it 
sayi taksitte verilmek 
bcı sene müddetle tecil 
nacaktır. Artırma ıartll 
16·2-935 tarihinden iti 
herkese açıktır. Bir 
ve itirazı olanların sa 
yirmi sıün içinde evrak•. 
bitelerile birlikte d 
müracaatları lizımdır· 

takdirde hakları Tapu 
dile sabit olmadıkça b 
nio paylaşmasından i• 
edemezler. Satıı pef 
Yüıde iki buçuk del 
tapu harcı müıteriye 
Artırmıya sokulacaklar 
kıymeti muhammenenio 
yedi buçuğu niıbcttind• 
akçesi veya o kadarlık i 
mektubu verecektir. 
iıabat istiyenlerin 3]-50~ 
maralı dosya ifadesile ~ 
icra dairesile münadi 
tafa müracaatları ilin o 

lzmir muhasebei hususiye oı 
dürlüğünden: 

No. Cinai Mevkii Bedeli sabıkı 
L. 

33 dükkin Çarşı han önü 606 17-2-935, 17" 
33-36 " " it il 780 17-2-935, 17-
Kemalpaşa kazasında idarei husuıiyei viJiyete ait 1 

rıda yenleri yazılı iki dükkln üç sene müddetle 20 
için müzayedeye konulmuttur. İsteklilerin 13 - 2 " 
Çar9amba ıilnU ıaat 2 de kazada toplanan 
ıitmeleri. 


