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Vehıller R . Pelter 
A 'lknraya döndfıl~r 

İıbo ul Baş bakan la . 
met /oönıi ıçeri ve dışarı it · 
leri bakanlar• bı-v Ş Kaya T. 
Rüıtu Ar.ııs ıle C H f genel 
~ itıb ı hay R Peker bu akşam 
kı tran(e şrhrımızdrn Ankar 
ya barket etmışlerd ı ismet 
loönü baydarpaşa durnğında 
valı ve beledıyc rl"sı bily aıu 
biddın general Salıb ve H . .l•s 
C H.F ıdare heyetı başkanı 
ve fthrimiıde bulunan s ıylaY 
lar ve bir çok zevat tarafın • 
dan uaurlanmıtlardır. 

R. Pekerin 
Tcıt#t.~ür ue uvgileri 

SıylaY ıtçımi müaucbe • 
tile C H F. ıeael yugaaı bıy 
Receb Pekerd.D f1rka batkın 
lıiıaa l(elea tel yazıaıdır. · 

• Fnkamıa içıa dikkat ve 
uyaDıkhkla çalıımalarıoııın iyi 
neticelerini almıı buluouyoruı 
bu nıiytt bana ,omuılanada 
afıır meauliyet yQkilDü ta9ıyaa 
f, · kam•zıa 1ıüç " çetin günle 
rıade bırlık ve beraberlikle 
)Ürüyc:cciı inarııaı verİ)or Fır 
ka teıkilatimiza caadaa tf'f '!k 
kürlerimi ıunaı ım. Bundan 
bııka seçimde emeii doku • 
nan idare amirlerine , belediye 
raiıi ve teftiı heyetlerine ikin 
el .. çmealere •emaaaiyrt •• 
te,.,ldrftrlerım D tarafıaızdın 
bı1dırılmuini dıler ıe.,ailer 
ıunaram. C . H . F . 

ıenel kitibi 
Receb Peker 

Umumi 
meclis 

Seçimi 
Vıl&;ıetimiı uıaumi mecliı 

aeçimi cumartni a-üaü merkez 
Ye kıularda yapıldı . üyehie 
ıcçılen ıualardır : 
Trabzon • bayan Sahhı dr. 
Abdulludir kau11, Bekir Sü -
köti kulıluız oiıu Cemal mu 
ratb"n oilu Faık bekir efendi 
otlu Oımaobact dursun oilu 

Kaıalardan ıeçılen ilycle -
rin adıarııu dı aelecelıc aayı 
IDı:ı.dı bıldır CeiıZ. 

IZL ı:.R 

'e raıvdP 
./ " 

Bı yorum, anlamiyorum 
do lu bır k af nın altında bom 
boı , k p J u bır mıde 1 bü· 
ıülmn, y t vor Ru tezad ne .. 
den ? 2ö i.ı\ o uru nlamıyo·um 
tıka b 11 roımu , do durulmuş 
bir mıyderııo üıtunde tamtakır 
•ela mıoııır yani ı çan düfHı 
bııı yarlhr bır kaf ot , 11akı 
l&kleod i• için or.ıda ,b r t•f 
rıbı,bir aabun luhbı i bı du 
ruyor,b11 teud nıç n ? 
Gu9ı bunların ııtıınuı,müı • 
teaauı yolı detıl , ancık çok 
ıordülderım bep bOyle itte. 

Bakıyorum , ıörüyo um 
l . ı 

•• amıyorum, bu aa!amamaa • 
lıtıa ••lımı 11e ? 

BEN 

lıparta - ikinci seçmen 
11y11ı 380 Hüseyin Hüsni öı 
damar ibrabim demir alay 
Kemal turan uoal mükerrem 
unsal 

İıınir - ikinci seçmen aa 
yısı 1157 D·.·r .R Aras Ki 
mil Dursuo general Kiıim 
ıo•nç Celil bayar mabmut 
Eut bozkurt Rahmi köken 
Hamdı aksoy tükrü •ar~ç otlu 
Sadettin tpikmen Benal NeY · 
zat kadın Hüıni üal.1 ~ HHan 
ali yukrel Halil mustakıl. 

Karı - ikinci ıeçmen H· 

y111 660 baba tali Öniören 
yusuf akcnra mebmet nafiz 
ieaeral mubittia akyüz Ömer 
kimıl kutay esat özoiuı 
büarev aami. 

K11tamoni ikinci ıeç 

mea 11yı11 797 tahıin çoıkun 
Telıt iz budak ııdlu ıerıf Dr. 
teyfık aslın ıerif abdurrıbman 
ekrem ibrabim karantıy D r 
ıülnrı ıenoıaa nuri mu da kıl. 

Kayseri - ikinci ıeçme• 
uyııı 690 •bmet hılmi araıı 
reıit öuoy nah.d kereıı fcrrub 
ıupıüz ıüleymaa demirezer 
veli yaain aYukat hısaa ferit 
ıalib. 

Kırklar eli - ikinci ıcç -
men sayw 306 du fuat •••J 
feTket odul zühtü akıa 

Khtebir - hazim borekçi 
lütfü müfıtözdeı ali riza uet 
memet ıecfeli. 

Kocaeli - ikinci ıeçmea 
HJlll s77 ali dikmen ibral&im 
ılrena riııt lremalettin alpak 
raıip akcia aalib yarrı Dr. ge 
Dtral ziya auri laasaa bıyri tan 
nedim boz atık. 

Klltabya - !ikinci ıeçmen 
ıayııı 8S2 recep peker muhlis 
ekmen mebmet ıomer naııt 
hakkı uluY ~ ıbrabim daiiulır 
ömer davut deniaç besim ata 
lay Dı. lütfü kartar Dı. fakir 
abmet. 

Mardin - ikinci it' çmea 
aayııı 609 abdurrnıak ıedaaa 
alı ıiu ertem irfan ferit hilmi 
corak Dr. rıza levent edıp er 
ria oamıa dıacer. 

Koaya - ıkil.icİ ıeçmen 
1ayı11 1352 abmet himdı dık· 
men kAzım cürel muıaffeır ko· 
kor muslafa uıusaa muıtafa 
lütfü eken naım baıim onat 
tufik fıkret ıılay kiıim okay 
bedu aydilek kaadıo muıtıfa 
balıt Dr. oııaın fevki u lud.ai 
fCYkct almıa cemaltekın ceac: 
ral ali fuat muıtakıl. 

AnAıara Dahil•y• uelıci 
letınden ı.ıblıf olunmuıtur : 
8 ıubat 935 cuma 6iinü 
memleJtctın lıer tarafında ya 
pılan •.ıyla11 Hfımı aynı •un 
ele bitmııtır lef ilm,..i u:ab 
eden 3~9 •cıyla11dan 17 •i 
•adın olmak 6aere 386 •ı 
C.H F.n•maetlerinden dtı/aJı .. 
la H l j ütle tr.U•taltillerdcn 
•lıHrİıl•ıl• Ht;ilmiıler .. f•lcn 
• Jtloım alııılcları re~l-:r aıg• 
fai,.ıöılırıimift/ir : 

/it.inci Hfmer1 ıayııı 1273 
AnAıara Kamdl Atatürlt.Aka 
Cünclü:ı. ,E,ref Demirel,Falih 
RıfJu,Atay raaım,Aatar,Şalıir 
kınadı rıfot , Araz Yahya 
G2lip ah'71et ulaı. mümtaz; , 
ok 11en mii,oık,ayas ıatıkara 
mehrnet dokdor taptaı muı· 
tak.' 

Afyo'I -==- ikinci ucmen ıa • 
yııı 666 alı çetin kaya hay 
dı1r çer<;el cemal alıcn i:ud 
ako•man ızzet u 11i aylt.urt 
Ml!brure ıünenc keresteci • , 
yan mustakil , 

Amaıya - ikinci •Efmen 
ıay111 3o9 cıat uroı iımail 
halı.Jıı mumcu nofız aktin. 

Antalya - iltinci ucmen , 
•ay111 590 doktor cemal tun 
ca numan akıaray ra•ıh icap 
lan celal nafız. arıcan tür • 
lıdn ~aıbui kadın tcyfur 
ıalımen mu.takil. 

Aydın - iltınci ••fmtn 
ınyı11 586 aanan ert•lıin Dr 
mo:z./ıar wermen abiJin cbmen 
ta hı in ıan no~mi ıopc• miri 
lıa~im 

Balılıeıir illinci HÇ· 
men •ayıı• 1112 eno•r 
adakan hacım tU•r 6. eoren 
iımail laaldıi •~un farı•lı 
w•nıral Aıcbına öaalp mehmet 
caoif Jefllir oa111an niyo~ı 
burcu Aayretıin •aran •abilaa 
wölıcül ralami c-mol Dr,ltoıon 
oaıil •om> fıreJı 

Bayazit - ilıinci Hfm•n 
•ayı11 211 ilaıan tao laalit 
6 J)'r•i übaydullala 

Bilecilı - ilıinci ,.fmtn 
ıay11ı 250 i6rolaim fOlolı 
ıalih bo~olı dair.tor aneral 
heaim ömer 

Bola - ilıin~i ••f lll•ft •cı 
Y••t 581 ceoat abbaı 66r•l 
doktor emin ce111ıa• •ada laa · 
•an cemıl canbel i•mail hale· 
lu u:z.may ıtılırri 6Üle~ mitGt 
kuray _ 

Burdur - i/ıinei ••f m•n 
•ayı11 225 ma•taf4 ı•ref cl.ı 
Jıan laalıı onaran iprahim 
nfcmi dilmen 

Buraa - iJainci Hfm•n 
ıoyı•ı 1051 aıaf daraı tir. 
refıa zütan esat •afay muı· 
tala Fehmi 6trf~ker rıfaı 
canı tez aolılor galip l.aprd· 
man fatın 6UıJendır,.n doktor 
ıatlı k könülc ~tıf ıeluhe ıoyı'I 
•ı•l Jtaclın ıadeıtin Ferit ta • 
lay 

Çınıkkıle - ikinci teç . 
Dıtb Hyııı 485 ahmet c~vat 
Ömer ıü"rü yaaia ziya cnher 
etıl Dı. muatafa beaıuau bH 
mi elgeneli. 

Çınim - ikiDci ıeçmen 
H)UI 4U m. abcıu balık rad 
rıf at ümür zıya eten Hmi çol 
acçen muıtif.a eaıoy mıa•~akd 

Çoı uh - ıkıacl aeçmea 
HJ'•' 763 akif ali ıırlı atif ta 
ıua fuat tuncıy h11•a caYit 
uım us mebmet ali otu mil 
headiı &mer f~baıi 

Ço:um -= ikinci ıeçmen 
11yııı 690 D:. muıtifı cıale 
M.fn iım.ıil kemal ıJpur ilmct 

eker müıür c:mil nabi riu yıl 
dırım e 1 ÜJ sabri baytar aliri· 
za 

o~ni la - ıkiaci seçmen 
sayısı 707 dır kazim osmanlı 
emin aslan tokatlı baytar ruş 
tu oktem mızbu muf t kaosu 
aecıp alı küçülcay yusuf başka 
ya Dr. bamJı mütakait g"?oe · 
ral şefik mudal ı\ 

Diyaribekir - general kazim 
ıoiuk tek;n zekai apaydiu 
zeki mesut als .o ıu fu+ığrel 

herıye bab~ iz kadın tcvfık 
bilge ruştu 

Edirne • ikinci seçn.ıeo 
11 ym 368 fa ık kaltak kıran ~e 
ref aykurt Dı. fatma şakir ka 
dın mccdi bayı l D 

E .Aziz - ibmet fj 1.et 
okay fazıl abmet cykaç f t 
•irali luat ziya cıydtepe 

tıbıin berk • 
En:iacan - abdullah fırat 

azız samib iller aaifet B'lkan 
hikmet ışı" 

Erzurum - ikinci seçmen 
11yııı 810 uiı "kyurek Dı. 

ahmet ftkr! tuzer oafı atuf 
kaosu nafız du'lllu oecıp asım 
tabı·n üzer oakıyc elgün ka • 
dıa genernl zekı suydc:mir fu. 
at ıükrü 

Eıkiıebir ikinci ıeçmen 
11yı11 42;t ıbmet özdı:mır emıo 
uz.ak yusuf ıı) a özen oıman 
iıtamat zıbni muıt~kıl 

Gaziantep - ikinci seçmen 
ııbııı 686 ah kılı11ç nurı coo. 
ker reııt agar şah n bekir ka 
leli remzi iÜreı Ömer aıım 

aluoy 
Giruon ikinci seçmen 

111111 614 Jıakıı tarık uı ge· 
neral ibaaa ıolıtmea talat Önay 
aıilaür akkaya aadu makıudı 
raul ıamail aabuncu muzaffer 
kıhç 

COmllıaııe ikinci seçmen 
aayııı 438 edip ıenct tor ba 
un febmi şevk et erdogao ali 
ıevket öodersev m · durak 

İçeli ikıoci s çmen 11· 

yı11 493 emin inacdur hakkı 

saydım ferit c lai güven bam 
dı ODiÜD ıüleyman flktı mutlu 

1.taobul ıkınci seçmen 
ıay111 1625 Abdulbakbamıt 

pröföıör Dr. oaşet öme ırdelp 
alı Dari:u ahiDet hamdı deuız. 
men ah r .. Di tarban eder ıe 

fık aaydı halıı etem eldem sa· 
detun rııa uıaz. aalıh cu~cöı 
zıya kar .nürael hamdı mı.ısta 

fa iUr•OY ya9ar b.yruHab u 
ain Dr. a-eocr.l bakk 1 fİD il 
ianeral iÜktü na ılı f ıkıbe oy· 
aen kadın mütekaıt general 
raf et m uıtakıl 

tulta•ı ıAıidtı 

FINDIK 
Dan boruda 23 kuruı 30 

paradaa 32,000 kıio tumbui 
hadık ıatalmııdı . ıç f ıodık fop 
Trabzon 49 knruıa arı'd m.ş 
47 kuruı lo paraya jsteklı 
I; u:.ıauıdur. füıUır ı ~ 1 m v.; ı 
iJ~e klidi1. 
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Yarış 
Üz.ürn iizüme bakar da kara· 
rır derler. Armud üzüme ba 
kar da kararır demezler. ba 
dcyi,clen çok anlamlar çıkar. 
kararııbılmek icin 'önceden • • 
ü.:.üm olmak, k<ı.rarabilmek el· 
ver:ıinı taşıyabilmek gerekdir 
üzüm olabıldıkten ıoııra •oya 
kaıa iae karar1r •arı iu 
•aru11r . işı'I baıı üzüm ola· 
bılmekciır . 

Üzüm dde dolanarolc ıöy 
/enen bu ıöz; , üzümden çolc 
adam ogullarını iliıiklendirir. 
bukını.:. nice ; 

Çocuk babaıına ·, ona11na 
bakar da ka 1uşur 1 iyi lt6tü 
heı i,i çeııreıindekiler• balıar 
da yapar • . . bu bakarak 
yapıı , yalnız cocuklarda de· • 
iil , bu)'üklerde de vardır • 
•Öz 8elimi , yo'ı biiJük iıı 
kütrük adaml.Jr, biıyülı iı ba· 
ıındalıi adamlara balcaralc • 
onların bov11larına boyanaralı, 
onların lıurumlar•nı taılaya• 

. rak onlı.1r wibi olmalı iılırler6 •aylaıılcıra bakıb •aylau ol· 
mok iıteyenln o/dafu gibi ... 

Çocuklara n• 16ıteriliru 
o gö1üıür ne •ôylenirH o iıi· 
tılir, ne uerilirH o alın11 • 

Yalnız. hüyültler bu baka .. 
ralı yapııda tetik daoranmalı, 
dengini aramalıdır • adam 
lcert••ini bılmed'f ıanunla 
bununla yarııa kallııııırıtı 
iıin uereye uaracafını onla· 
malı ~ i<;in aıafıdalıi deyiıi 
bilecre okuyalım : 
Birini geçmıfe tcıoaı11n Jıi,i, 
Bakmalı o adam olar ma eıi? 
Bakmaz.ıa ne olur'? 

• Ne mi olacdlı ? 
- Ku rba;a uıunan gemi 

olacolc : 
Dı:.re lcıyındtı bir ıün lıüffl• 

~ük bir lrarbaia , 
Yakınında otlayan 11ördü bi· 

yük bir bafa .• 
Dedi bu bota kadar •u ifİP 

ıiımelıyim , 
Göode büyiildüfündc ona ye· 

tiımeliyim • 
Ne 6ibel buldum tl•di, 6tyd• 

menin yolanu , 
Şimdi 11ôrüraün hofo, ciolda· 

rurum zölünü • 
Böbürlendi kurbata., oulaıa· 

nun taciiyle , 
ltddi •u İf m~ie mini mini 

katırla . 
/7ti, iftiltft ı:ıtli, hu lcar11acılı 

burıacılc , 
Boga kadar ı ·ımefe ıauaıan 

kurbağacık , 
Düıünmeclı, bu •uyu ••tdırı· 

rım , nereye ? 
P ... tladı kurbatacık yuvarlan 

dı dere) c • 
N.S. Coş .unt;elebi 

ı k ,ci ıah :f e birince • ıilılı lıö 
şesindckı ya.ıınm ikinci ıahr 
baıına kadar Olan lcıımı ı•· 
c;en ı:ıyılarda baıılmııken 
bu ıef er de yanlıılılıla baıılı 
mııdır, ö~ur diltr:il, 



• 

I 

• 

SAHiFE 2 
12 

Sağlık köşe i 

Bulaşıcı 

Hastahklar .. 
Doktor: Turgut Ninhet 

lerdcn •üzerek kurutup lort · 
tıktan •onra bu tor tunu 1 qir 
gramının yüz milyrnc:lo beş 

mıktarı bir fareyi öldürür. 
bunun gibi kuıpalazı mikı o· 
banan zehirinin bir hramının 
beıyüzbinde biri bir hint do· 
muzunu öldürür Mıkropların 

ve z.ehirlerinin f enalıfını kav 
,ılayan vücudumuzdaki mu -
dafaa tertibatıdır verilen ilaç 
alınan sıhhı teJbirlertlen ma 
k•at haatalıgı önlf!mek otva 
uz.alılaıtırlp yok etmek netice 
itibarile oücuclan mu.dafaa 
ter tibatmi 

Mikroplardan yayşayış şut 
laı ı birbirine uygun olaolari 
yanyana gelirse, kezalik mik. 
ropl61 fo üreme yerlerini değış 
tirmesi; mikropların butallk 
yapmak kuvvetini arttırır. nı· 

tekım insanda hastal1k yapan 
bir milirobuo gücü kuvvti art· 
miştir. •e k.olayhkla h11tah • 
ğan baıka insanlara geçmesi· 
ile h'HŞl'• t 

Bu; bulaşıcı hastalıklarda 
ıöylenmeğe değer bir nokta · 
dır. Buna mukabil biribirinin 
yaıayiıine engel olan mikrop· 
laı 1~ yanyaDI gelmeıi, yülnck 
ıtef, iÜDef gıbi ıebeblerde 

milu öpların haatalı' yapabil · 
mek güçlerini ıztltır. · 

Hastalı" yapmak için vu · 
cudumuza iİren bir miluo'luo 
aayııının dabi:ebemmyeti var· 
dar. aımikdard" mıkıop basta 
lık yıpmaı. mi"roplar ın tayııı 
ne kadar çok o'.uua hastalı • 
ğ.n meydana gelmeıi de o 
kadar mümkü::ıdür. buf!UD 
mikrobun sıyisi arttıkça bas 
talığın akibeti, ıonunda " niı 
bette fenılııır. 

Mikroplar hastalık yapmak 
için vucudın belli batla yerle· 
rh:den girerler. meıeli kıııl 

k1ıaeh.'k ve buna benzer basta 
lıkların aıikropları burun arka 
ıı we boğaıtl•; kolerı, kınlı 
buur yaoi dizanteri, karabum 
ma yani tifo mikroplarıda ba 
iarsağa ulaıt.ktan sonra htoı 
talık yapabilirler. 

Biri birini ıeven milu opla • 
rın birieşmui hatdıklano yii 
rüyüşüoü fenalaşhrcllğı g'ihi 
hastalığın neticai üzer:oec. e 
mühim meDfi rol oynarlar. 

Meıeli 1. fo b stalığİ var • 
ken kutpalazı mikrobu da ara 
yi girerse hestahğın ıonu fo. 
na olur. b11oa karşı;1k olarak 
ta biatleri birbirine 'ıt mikrop 
la11u bir araya gelmcıi h11ta· 
lıjın yü ·üyiıini, sonunu fena 
olmaktan çok defa kurtarır. 

Nitekim tabiat na zıt bir 
m:ln opla knşılf şt ğı v:ı kada 
şul on yani yanıkara m kroi..u 
çok defa hutalık yapmaz. 

Bu yazılardan ber mikrop 
aiaı 1" ııiçin baatal. nmadık ı 
anla~ılır. lı~!diki iıısan 'ucu..'u 
nun bastalığ.1 un!daştırıcı terti 
bati plduğunu yuk.-.rıt!J söyle • 
dik. meseli basilli diı•ntcrİ 
yani hald~i ksn'ı baur h sta 
h~ıoın bi- çesidı olnn b:ute 1 ı\c 

J;n ey:I• ~m~tte o'.iD bir r.da 

YENIYOL 
:&ZMl&iSI ı:ıse: :: &!&! ı 

Mustekil saylav 
yerlerde 

namzed l(onulmayan . . 
ıçın 

seç~mler nasıl oldu 
İstanhul _ C. B.F. ""nel katipligiuden tebliğ olunmuştur : 
g şubat ~abab1 başl:ıyan say)aV' seçimi ) Hrdun lı( rtcırafınca ak;am a kadar 

hitmi~tir. Jf('r verd~ ittifa~ la C. B.F.narnzet l<-·ri ~eçrrıişlerdir ' fırkaca n' rozet 
gö~terimeven nıüstakil sa) ldvhk için boş hır akı lnıış c lan 13 viHiyPtt e f11 k a 
ikinci müntcbiplt rinin umumi reishk divanı111n beyannamesinde yazıh m 'k 
saıla hizmet icin r~vJerinj ınubte)if nıuEtakil "namzetlt~re vermışlerdir. o us1a 
kil namzetler~ verilen r~yler nisbeti her yerde ba~k~dır. 

Mustekil 
VE 

saylav seçiminde kazananlar 
ALDIKLARI REYLER 

Ankar - Bugün saylav seç minde kazanan 0Just:1kil say lavların ad lan 'e 
kazandıkları rev sa\' ısı şunlardtr : Ankara Dr TP-ktas 1273 Ah'on ker< ştt ci • 
yan 666 Antalva 'i'ayfur . .;okmen 5B8 Çankırı .\'lustafa cn~o~ ~12 Dt ni1Ji 
mütekait ceneral ŞPfık 707 e~kişP-lıir 1stPtat 422 İdanhul nıutckait ceııeral 
Haf~t 290 Jzmir Hahl ll57 konya miirükait ~t-nf'rat AJi Fuat 1352 ka~tame
nj lise nıual imi Nuri 438 muğla hH~uü kitabcı 453 niğde Dr.AJi, er aya 503 
. !vas mitat şükrü 968 • 

seçimi ve kazanan istanbulda saylav 
MUSTAKIL NAMZED 

lstanhnl - bugün istanhuJda yapılan savJav seçiıniııde l 693 ikinci mün · 
tehi pden 1625 jşt1rak etmiş 14 k i§İ vefat ve lıast a \ık dola)1 l ::.ı) le reye İ§tir fık 
edemPnıi§ltrd;r l 525 2 ci müntchiğ n1üttefıkan C.h-F. _nam9etlt>rİne rey 
ve:rmişlordir. mustak1l namzet mütekait general Saget l 52::> re~·e kaı §1 290 
reyel seçdmıştır. 

BAŞ TARAFI BİRDE 
Mal;.tya - ikinci ı~çmen faik ıoyluş halit menğı cav t yııı 873 necmittin tadık rasim 

uy:sı 7'8 İsmet İcöoü Dr.bil· ihsan oralş Dr. r.uim ferit fa· basara remzi ciner temıettin 
mi hortaç mahmut nedım up lay kimiı Dr. ali r•vaya )DUi günaltay ziya basara vasfa ra 

ı çi vasıf muttalıp oker müibri takıl. şit sevıg iımaiı mehmrt uyiur 
bektaş ceneral oıman kopta • Ordu ikinci ıeçmen SR· sabıha görçer kac'ıa büsrev 
iel oman hilmi taner emrullah yı11 595 abmet ih11n tok göz gerede mıtat tükrü maıtakıl 
barkın. hamdi yılman iımıil cemal 

D k 1 Tekirdağ - ikinci ıeçmen 
Manisa - ikinci le çmen ali canip '· ziya na ~ ya ta • uyısı 432 cemil eybadin faik 

skyısı 988 Dr. saim üıel hık rım muhittin baha pa~ı selim k k 
met kini akaken mebmet ub sırrı. öztı ·a fa ir luıebir y•hya 
rı toprak osm n ercin refık Sinop - ikinci •cçmen kemal hüıcyin rahmi ap•k 
tevket ince ıurgut Türk oğlu sayısı 449 Dr. galip hakkı üs Trabıon - ikinci aeçmen 
tab:r ilir y~şar öcey celil ke· tün yuıuf kea.ıal tangırt,.n bu ny 91 856 dan:ş eyup oilu ba 
nan orel ltaz·m namı durdu. lüıü oruç oglu cevdet kerim 1il N hıt h~saa 11kR nebi oilu 

M•r•ş ikinci ıt çmeu sa iace takı lıünmettin okan. h mdi ulkümen süleymın ie • 
Yııı 379 ınebmet erten mıtat dık raıf karadeniz ıeaiba hızal Tokat - ıkioci seçmen sayı 
nuri ureıl hc.ııo reı · t taukut kadın mıtat aydin ıırrı day 

ıı 635 hüsı:.ü konay n2zım ana 
kemal kusun ı. Urfa - ikinci ıermea ıay ray resai crİi"en ıureyya cen .,. 
muğla- ikinci seçme:ı uyısı i• galıp pekel burrem faik 57 aii saab ursavaı bebcct 

445 Dr. b·is'!yia avoi er~an k güoay mehmet emin yurdakul berme . ... 
tükril kaya yun111 n ıdı nuri ıamıun . ikinci ıeçmen raf et ulken ceueral ahmet fu 
tuna bfsuü kit•pçi muıtakıl uyıll ?US Dı. as m ıirel etem ~t mubıttin. 

Muş - ikıuci ıeçmeo uy1 tuncay mehmet yuDuı gün.:ş Van ikinci ıeçmea ıa 
ıı 269 hakkı k••IÇ oğlu nakl doidu ruıen barkın :ı.ühtü au· >I'• 263 hakkı , niaD münıb 
ıe.vki tUkıü. rukaD melıha ulaı kadan meh· buya ibrahim arvai 

Niğde -= ıkinci ı çmen la met alı· aurekel muıtafa tuoali y t 'k' oıga - ı ınci ıeçmen 

yııl 583 l hmt:t tevfık uluçıy ıeyhao - ıkınci ıeçmeo sayısı 54U avni doıan ıuna-ur 

mın h:ılığıoi alup usuli üzere 
uklıyup ıüzdü'.iteo ıoora bu 
ıudatı pek az bir mıkdarin• 
dizanterı mikrobu ile karıılıt• 
tıruk dizanteri mik. ohu erir. 

Du; inaa11ın b; iiuığında 
mikropları eriten maddelerin 
varhzı neticesidir. Sözün kııy 
ıı; bulaşıcı hastalık mikrop 
ıle otur. fakat her mikrop 
alan hasta olmaz. inaan vı.cu 

danın 11ilımlıgı bnlışıcı huta 
hia karşı korunmal'ID temel 
taııdır. 
bugüo bulancı butalı.ktan ne 
anlamak lizim geldiiini, mik· 
roplaran hastalık yapabilmek 
için nelere muhtaç olduklarını 
söyleaık. 

Şu ntticc ye V&.rİ)Orlızki 
mikropları vucudımııa •aldıran 

uv:-ştıran ~ollar vardır. bu 
yollu l:ize bubşmayı, ıirayt.ti 
gösterir. Eula§manın önünü 
almak cul~ŞICI hoslalıldırtD 

.. ö_aılsi d m !.:dir. l unu d:ı 
d~ha 60 ·- aı::l t~ııı, 

aayııı 7 Si alımüoıf YCiDa da • ıuıeyman ıırrı iç öz öı.ner ek • 
mar arık oilu bıimı uram rem emin daramaa. 
ömer reıul lüader ceneral na· Zonguldak - ikirıci ıeç · 
cı eldemır ibrabim .. mele t:S • men sayısı 761 ccJil ıakır ero 
ma nayman k~dın lt.vfık. zan baHl haratuuı ngip rifat 

Sıirt - ıkinci seçmen sayt vardal basan karabacak uat 
ıı 308 halil Ulkü aydia ahmet . recep zühtü ıoyak Dr. mitat 
şevk' ıuıoy iımaıl muştak ma altı ok. 
yakoo, 

Sivas - ikinci ıeçmen sa· 

iLAN 
Traz'>D Zıraat ilan -

kasından 
1470 ıumauh~Zırş,i kredi 

kooprarıf1eri kanununa ve rcs 
mi a-azetenin . 25 10-930 tarib 
ve 1630 ouuıaralı nuıbasında 

aıüntcıir esas mukavelename 
ahkin::&a tevfıkan teık.l edi· 
len i' yı ı m.:bdud muu!iyetH 
[ k .. il borc!okop ) z,ni )ıredi 
kooµr .. tifl iktisat vekaleti ce· 
lıiesıPce tı.elık ve trnl ıon 110 

terliiince tescil edıld ' gındcn 
m .. Vi.u'Jabs kooprat:fin reımen 
tcftdlı.ül etdığı ilad o!unur. 

İLAN 
Trazon zıraat h11n • 

kasından: 

1470 numaralı ziraat kre • 
di ~ oopratıHeri kanuna ye 

reımi gazeteuin 25 10 1930 
tarih ve 1630:nnmaralı nuıba 
ıında münteşir eını mukave • 
lename ahkimına tevfikan 
teıkil e d>l,. n gayri mahdud 
me sulıyt:tli ( Hoşoğl an ) zira· 
at kredi looprdifi iktisat 
vekaleti u.lıles:nce t .. ıtik ve 
trc .. bzon r oteı liğiı ce tucil 
edildı ğ'nden. mevınbıhı koo· 
pratifin reımen hştkkül etti. 
ıı i!aı: o'u ur. 

Mektub 

Z K. Ç·-ığlayana 
Aıizim 

S . Ç•iataya yıl ~ 
açık meL:tubu okudu•· 
mektubun bize ıöıte~ 
sen genç adımlar1n iç 1 ~ 
den haberi olmayan bir ı ~ 
ııa. yalnız ba itte meafı ~ 
dokunuldugu için ralib• --
acı duyarak ortaya atı~ly ~ 
'le bir acüze ribi beaı la -
lamayM kalkıyortQD. s-~ 
yalan yanht uydurduru• 
lerle karşındakini bırpall' 
cak kudretde olmadıilO 
hırpalanmaya değmeısi~ ~", 

Zaten bu acıiyetı., ~ 
hissettiğin içia k•' I 
açık hüviyetinle çıkaı•Y~,ıl 
uret edemedin ve Z g,ÇJf 
yan namı n fa t n nile k• ~ 
perdeleyerek ite kar11ı•0 1 
F ~kat ıea kim oluyor•A 
genç adımlarJo münak• ~ 
karı11yoraun,genç adaıolat 
ıen kiiimm ? ... . I 

Eier genç adımlar bit 
ref veya nakiıe tıııro'~. 
ne ik bılin ne de ıeniadi°' 
coirudan doiruya biıill'ı 
ligindir.. ~ 

Genç adımlar bıkidf 
bet gencin k•hıındıa d~ 
bunlar S. Çıiahyın .. 
gençlerden ibarettir. Bil .2 
ler yaıılarıoa ( Btti bir ';.( 
adlı bir kitap hıhade çı ~ 
mak iıtediler meseleyi ·~. 
ciye anlatblar o da effP" 
ıatui menfaatine olmak.;,( 
sadile getıç adı:nları çl 
mımızı •e ilerd ! genç • 
larıa yııılırını bir k•t•P 
de ba11 cı iı nı •detdi 
verdiiimiı ı&ıü yerioe 
dik, fakat o sözünde dO 
onu~ için o 11bifeler1 
etdik . Bu ge-nç adual-"' 
kiyeıini en kısa ani•. 
macera daba acı ve de 
ıöz uıamuıa diye bun•~• 
le kıaa keıiyorum . SeO 
adımların macer111aı ba 
iin İçin bu İfe karıt~1• 't 
bu itin cahili olduğun ıfİI 
küm edip duruyo·ıuo ··•' 

Y aımıı ıoldugun yıl' 
ıeıa cevaba deimtz bit 
idi. bu maceraya yab••f 
may11ın diye tana cef~ 
yo um. benimle} hu yolr 
leıebilmen için genç 
olıaan lazımdır çüakii b' 
i~ yüıütıü bilenler ıeof 
cılardrr. Ben buau bayi~ 
yorum ve ı· nadl bur• 
söz ıöylt.mfye bıkkıo 
diyo:um 1 • 

pa2.arlıkla s 
de yağ eksil 
mesi 

Satınalma K. tt.d 
Erıurum K.O. ibtif!! 

20000 kHo ude '''c 
paıarlıiı olan 4 ıub• 
pazartesi iÜDİl talip çı 
iındaa 2. pazarhi• 19 
935 sah 2tiaü saat 10 
taliplerin ıartaameyi 
üzere bergüa ve P' 
iıtirlk edecekıeı in -
fGD ve aaıtte temiD•tİ 
kateleriyle birlıkte 
K.O. ıetınalma ko,..i• 
mllrac3atlcra 



MÜ-JD 
En ıon sistem fılt c ler ve 

fenni vas1talaı ı çekılmif 

~1EŞHLH 

Sozc da 
Şa.rabıni 
İÇ NİZ 

Bu kez gPtirtd iğimiz: 
, E F i S 

Siyah• Be)aZ 
Hozca ada 

şarablarnnız 

karantiltdir 
Kana, sinirlere yenilik ve 

kuvvet veren, iştıbayi açan 

hnme kulaylaşdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taıra ıipsrişleri en ç.buk 

nııtalarla gönderilir .• 

KiLOSU 
Parakende 3 O K.uruşdur 
Toptancılara tenzılit yapılır 

Y rgane d po u 

İstanbul 

Bakkaliyesi 

YILDIZ 
sinemasında 
görülmemiş 

h~yecanll 

fılimler 

başlad1. -

2 ve 20 komprimelık ambalaılarda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 
olan EB markasını afayınız. 

• A 

iLAN 
Tapu müdürlüğündPn: 

Boztepei zir mabaHesinden 
Çavuı oglu mehmet büı~yin 
ça•uı namına mayiı .312 tarih 
ve 6:\ a.da kayıtla bir bap ha 
nenin 48 bisaede 14 hi11eııne 
k aani 312 tarih 12 o.ya oak 
lerlilmiş iaede böyle n;allil 
muameJesine k uni 312 de ve 
ne de di2er senelere ait k. sa • 
ni aylarında varidat i dareıi 
bina tailakkuk şubeşindeo de 
olmadıiı anlatılmakta ve ~u 
hisse üzerine bu kerre intikal 
muamelesi İcrası talep olun -
makta oldugundan bila h:re 
intikal mu; melui yapılmak 
üzere bu b111e üzerinde 
aynı bir bak iddiasında 
bulunanlar ·urs.ı iıbu ilin 
tuibiadeo itibaren bir ay zar 
faada tapu idareıiafl muracaat 
eylemele1'İ ili• olunur. 

YENi YOL 

• 
rımış. sade 
yağıahnacak 

Sattn alma komisyonu 

riyasetinden 

A - Alay ihtiyacı için 4200 
kilo ~rimit sade yağı ahnacak 
B - Sartoameıi her giin 
komiıyoada parasız olar1k 
okunabilir. 

D - Artırma ve ekıiltme 
paurhkladır. 
E - Muvakkat teminat 237,S 
lıradıı · 

G - İıteklilerin 13 ıubat 935 
çarşamba g-ünü aaat 15 den 
evvel kalede aatın alma komiı 
yon una 
olunur. 

muracaatlırı ilin 
2 - 4 

Gayri menkul müzayedesi 
Mahalle Mt:.vkiı ııev:ı U.~ K.m.l. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Teke Sarhoş Oilu 90 melre Mu. arn 
Enak Kemer alh fukanı ardiye tabtani m. 
Ekıotb kuyumcu harap iki H. ve bir dükin 
Ayafılbo amir oğlu hane ma b;bçe 
Kemer k ya meryem ana k. hane ayrıca 160 m.m.arsa loS, 127 

20 
33 

121' 122, 123. 
194 

" ~d mcu oilu hane 114 
lbesarya KÖ. b. altı ve ispir O. 13185 mm.tarla 689 m.fındıklı~ 2438, 26o3 

DE.F ERDARLIKTAN . : 

40 
3000 
564 
130 
450 

2100 
360 

T. 
E. 
m. 

m. 

" 
" ,, 
" 

Yukrtda c:111 ve s İr evs_afi yazıla gayri menkulun mülkiyetleri peşin para ile 15 güo müddetle 
nıüı yedeye çıkan mıtdır talıp olaolar10 yüzde 7, 5 dıt.oziti akclarile birlikte ihale günü olan 
18·2 935 panıteıı iÜDÜ saat 14,S da .. defterdarlıkta müteşekkil komiıyooa muracaatları. 3-4 

3 SAHIFA 

Vazı masa~ ı , kütübhane , 
kolt k eksilt . 

esı 

Trabzon (. muddei umumiliğinden · 
Adliye daıresi ıçin : 

1 - OrtadD bir göz y ularınd dö,.d r göı arkası ikapa 
üzeri muşanbalı haricen tamamen ve l u u ceviz içleri kutu sarı 

Çiım boyu 80 eni 80 uzunh1ğu ISo santim olmak ü~ere beberı 
otuz beşer lır tah ~ın bed JH dol uz adet yaz• munsı . 

2 - iki kııpakh k pu 1 'rtn yarısından aşağı kısmı taht• 
uıt kısmı cam açilr!ca:: t rafı boş kapalı tarc.fı raflı ve rafıl 
kısmı dığ'ek' taraf n s et. üçte ik sini teşkıl etmek ve arkaa1 

kuru sarı çamd n v dıg .ı riç aks1mı temamen kuru ceui;;; 
tahtasından h ricen boyu i metre eni 125 deriolıği 55 snntim 
olmak. üzere b .!heri > ırmı b şer lira tahmın bedeJli yedı adet 
kütüpb ne 

3 - Boyu 220 eni lSo derinligı 42 antim alt kısımları t hta 
üı:ıt kı ımları camlı ıkı apak ve ıçerısi rafh ynı mntzem den 
olma uzere otuz lira tahmıo beddli bir külüphıne 

4 - Oturacak yeri yerlı ~yi dcrıdeo kııplı t mümen eyi ve 
kuıu ceviıden m mel btherinc doı uzer lıra kıymet konulan on 
üç adet s bit koltuk 

5 - Harıcen boyu iki metre der'nligi 60 eni 125 s .. ııtııa 
altı tahıa üıtiı camikao ıki k paklı arka r sarı çamdan dıgu 
to.raflerı ıyı kuru cevızdeo mamul yiımi b"şcr lira kıymet tionu· 
l n seis:iz; adet kütüphane 

Her cins ayr: eyri açık eksiltmeye konul u~tur • 

Açılıt eksıttme 16 2-935 cumDst<.si s t on beşde Adlıye 
daıresinde .toplanacak omı~yon huzuru ~ yapılacaktır. ıbale 
tarıb:nden ıtıoareo ı i ay ıçıode bu eşyaların te;sıuni mt:c urıdir 

Eksıltme) e girebılmek ıçin k cuni ıkametgabı olması y;;pbrı· 
Jacak eşyayı ım .. la chıl ve ıanatluir ~ ulunması lazımdır . 

iıtekli muv kkat teminat oluak tahmin bcdelınin yüzde 
yeciı buçUKULU mal sandığına yatır m. sı veya istcoıld gı zam a 
alınmak üzere o mıktar meblegı mutc.zammın hükumetçe tayın 
edalen bankııJarJn temınat mektulu veya iıtiknzl dahili veya 
ergaoı demir yoılan ıstıkrazı veya kısa vadeli hazine tabvıl ve 
bonoları ibrr.za mecburdur • 

ilan, şaroame ; ve bılumum resim:vera-i ve masraflar mütea-
hhide aıtıir . 

Eksiltmeyi müteakıp üzerine ihale olunan kimse muvakkat 
temınatını bir hafta ıç.r.de yüzde on bet kati teminata rapt 
etmeye ve mukaveleyi yapmaya ve norterlıge teıcil ettırerek 

daireye vermeye meburdur. 

Müddetinde teslım etmeyen ve şaraiti ifa eylemeyen mütea· 
hhıt bir güna pı otuto ve hükme btc<.t kalmal:sizm teminati 
ir•t kayit edilmekle La r~ber şartnamede mund siç ceza ahkimi 
hakkında tatbık edılecE:ktir . 

Yakarıda y~ zıh eşyanın mabiy ti evaafi ebadi ile diger mu· 
k~vele şaraiti hakkında fazla malumr.t almak istiyenlerio adliye 
daireıine gelerek şartnameyi okumaları ve iatekliler bildirilen 
güa ve s tta müddei umumilik odasına gelmelerı ilan o'unur. 

-====--

- H·ıaliahmer heyet~ u , ,umiye 
ÜYELERİNE 

Hilfıliabmer başkanl ğmdan : 
Ccmiyetıınizın senelik koııgr{:'si 16 - 2 - 935 

cumartesi giinü akşamL saat 19 da uznusokaktaki 
dairemizde ) apılacnğından i§pll '" l tt ·gelmenizi 
dilerim . 2-3 

--------~~~------~--------------------------------~--------!----·~--_....-------· -------=---~--- -----------
• ~,:.. .,,,, 1 ' 1 - ......... - ~=- . ~ • • ~ . . tüccar terzi OSMAN NURi Müessesesi .. 
Tt>criıbelerle anlaşılmt§tır ki, en ştk 
kumas çeş1tlerini en ncuz fiatlerle · 

\'e en viiksek terz1lık !an 'atile 
" 

c .. -,,ı.iu r:nPk ihtiyacınızı emnive. 
" ~ 

tJe teınin C'dt·c~ğiniz 

MÜESSESEDİR. • • • 
Y t ni g:{·l< n oıı moda kn mP Çf'si: k-

rım ızi lutit·n görünüz .. : 

taksit muamelesi 
Y c ptlmaktadır. 

' 

TÜCCAR TERZi 
• a. . .. • .r • ~r l' 'il .. • • • .. 

Muhtere·u ınüşterilerimiziıı istifade-
sine < rz '' "ğimiz ı~nıaralma kostüm 

• 

fıatlell , 26 VE 28 
lira) a ·n zarif biçimlerde kos· 
tüınl"r imal etmekte) iz . 

B azır PlL ~ ÇP~ith"r nıi in Hat c-
rindedP a\ n ı d~ret·eden 

cuzluk 'ardır .. 

Adres : kundt1 racılar caddesinde 
Kaz3z \hdalhalım Zade 

u ~· 



• ( Yt·niyol ) 

··~.' .. ·'}' ---- - -- --~ -
Laf deği l isba ediyoruz 

YERLİ fabrikalarımız ın 931 ~t-nr i dayanı klı. fevkalüde ü tü tut' r . h ~ ~0 1 ın az. l>Pğeni l m~m~~ı nıünılün o1ınavan 

kumflşlardan harç ları birtn ci ve diki) muhayyt"' ro lmak ~art h- 11~rkek ko ... tumlarJ 17' 1 e, 19, 2 o' 21, 
22ı) 23, 24, 25 Jirıdır Ol-TULU buıau:-iknına~J apndan 26liradan itibaren 44 

liraya kadar .. kostümler . 3 liradan 14 h raya kadar hazır kuma~ elbiseler. 

. 
I 

IJ.ir BA 'fLAR 
Her hafta kostümlük 

yeni çeşit 
Hit;bir y~ rd-: bulamadığın z.evkmı ohşar kunıcf l11rı 

ancak OL T U L U Deposında bulacalurn ı:r. . 

Tecrübu i meydan d a. S ipahi pazarındaki 19 

17 numaralı BÜYÜK DEPO YA bir 
kere uğramak reklam degıl h 'lkihati 

ıöstermeğe K A F İ gelir : 

215 knru~tan 16 !ı raya kadar 
kumaş buJacakvın ız . 

yeni çeşit 
Bnyan lora ı;e Çoculılc:ra laozır ve İ•marlama 

her 'i"şit MANTOLAR 
Ki Z m arka hakıki endillo Er.vai cin• ha~•' 

P.:lltolar him•'-de olmı) an mantolar 

t mpETmıobl . p,.rJüjüler 

Altı liradan itibor~n ba,Lar 

l f .F ZJ L< 1.•c z n ofında toptcn ue porolunde 

8Örülm~miı ucuz.fule , 

Hakiki kız marka endikalar ... taklit elunpuğu ispat edene mükafat var 
HARIÇDEN SİPARİŞ KABUL EDER. 
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MATBAA ve GAZETESi 
UZUNSOKAK KONAK CAMİi KARŞıSINDA , POLİS KARAKOLU 

YNINDKİ · VENİ YUVASiNA TAŞINMIŞTIR. 

lı~-

MATSA İŞLERİ 
Rrımi dairelere , müesaeaelere , bankalüra , tüccarlara, 

şirketine ıit her çrşit defter, cehel, makbu:z, çek , ıerf 
kiğıt batlıldan kartvizit vesaire en jÜıcl şekil ve ın 
uygun fiyatJarJa buılır Ye ciltlenir . 

Uzak yerlerden Yerilen siparişler hemen yapılır n 
ıönderilir , 

TELGRAF 
• A ._ I 

v & İVOL 
TRAB ON 

YEN İV OL 
İstediğ; niz kadar s izin için verimli/ ohnai• çalış•uk 

Halk ve Memleket için çok verimli olmaaı içirı, içiniıdeD 
ııeçen anu ve dilekleri de ıi zdenl bekliyeceldir. 

Şahtıyat ıl i şm iyen , C«'miyet için faydalı olın bGUin 
ciı tldeıe YENiYOL·a;n sütunJarı açıkbr . 
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Pazarhkla un 
eksiltmesi 

sat1n alma komısyonu· 

R~yaset.dcn 

A-trabıon kıtaat ibtiyc;ci 
içio 900U kilo ekmeklik un 
ahnacakhr. 
8-şutnameıi her rün kom· 
iıyonda puuıı olarak oku-
na bilir. 
D artırma Ye ekıilme p~ı~r· 
lıklad1r. 

E-mun\.k·t teminat yüzde 
7,5 liradır. 

C iıteklilerin / 3 2 935 çar • 
tamba iÜoÜ ıaat 15 d t n ~v 
v ·I kalede aat«naJma komis· 
Y0'1\lDI muracaatları ilin 
olunur 

un ve yonca 
munakasası 
Sat ın alma k >n1 i ~, onu· 

.1 

Riva8etiuden 
.1 

Erzincan g.unizonu için 
~ 76000 kılo i~inci nevi fabri· 
ka u•!U kapab eksiitmeye 252 
bin kilo kuru yonca açık ekııl 
meye vaz edilmıştir taliplerin 
ıartnameleri o kuamak için ber 
iüu ve munakauya iİrecek· 
lerıD UD ıçın 2S87 ·lir• 50 
kuruş, kuru yonca içın 338 
lira teminat ve teklif ıarf!a • 
ı ile birlık te ihale aünil 
25·2·935 saat 15 de erzıncan 
ırka ntao alm• kom iıyoouna 

mur<c•t etmelerinin dört defa 
ilin \"e ilio arı.zetelerio io 

gii ıı ünden evvel c:rz.ıDcan fııka 

s iilt.n alma kumiıyorıuna aöo· 
derı l mc si 

M O D A 
Tuh ~fiye mağazası 

Metne t, Zerafrt ve RenklPrinin şo]mamasile tanın
m ı~ harir Jimiıet fJbrıka:-.ı jpekhJeri l'rabzon ve ha-
valisi uınuın satış yerı ni ziyan t ~denler her şeyn en 
ucuz ve en ~ağlcınıın ı bulurlr Tıcarethanemizde her 
nev tuh fı ye fantazi man ıfatu ra t)şyası : 

MANTOLU , ROPLUK, KADIN 
KYMA.ŞLA.Rı , ÇORAP, FANİLA, 
GOMLK, PiJAMA VE SAiRE •.. 

en son moda Krep Trabzon 
EN UCU 

SA 
F'İ'V 'ATL.ARLA 

i LMKTDIA 
Heı Çf'Şİt parfümih i, Lo~yo .... , Levanta'I pudra: krem 

Yurtdaş Hilaliahmere yardım Ucuzluk ağlamll~ Tem iz boya 
etmeyi u~utn.ıa 'imns• 




