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rimiz Karşısında 
lzel Girişmeler ... 

Vr. ORHAN CONKER 

Tarklye'yl endiiatrlel lllke· 
lertn mallım için pHlf bl r pa· 
ur teşkil eden yalnız bam 
madde yetiştirici bir memleket 
halinden çıkararak ekonomi 
hlumındın da özgftr bir de•let 
yapmak taloe glrlamlş bulana· 
yoroz. 

Memleketimizin hOtftnliiğOnii 
11~hyacık olan endOetrlnin ko· 
nalmaaı için gereken pua ve 
tekniği özel girişmeler vereme· 
•ıgtnden devlet her, yıllık bir 
plAn yaparak Tarklye'yl endost· 
rUeotlrmek öde~iol Qzerloe al· 
mıatır. 

Başarıyla talblk edil~ekıe 
olın b'l pl4nao gayesi, berşey 

den öoce ülkemizin kendi lh· 
tlyıçlarını lçerden eağlan.aktır. 

Artık e3klal gibi Adaoa'nıo 
pımoğuno Lacashlre'a gönderlb 
yerine ln2Ulz kumaşı alıp giy· 
mlyeceğiz. Kuracağımız fahri 
kalar güzeylnde Türk işçisine, 
Türk mühendisine ve Türk kı 
pltallne yeni lo ve kazançlar 
bulacığız. Bundan başka acun 
plyasalarında ghtlkçe düşen f f. 
atlar karşl81nda Törk çlf tçlsinln 
Grftnlerine dah• Urla bir iç 
paaır da açmış olacağız. 

Dığer taraf tın dış tecim ba. 
kımından da endOatrileşmemtz . 

den btıyftk (aydılar göreceği· 
mise şOpbe yoktur: 1tk beo 
yılhk plinımaıla kurulacak eo· 
düetrl ile (Dokuwa, madenler, 
aellll1oz, eermlk ve klmyı en. 
daeı rllerJ) genel lthı1Atım1Z1n 
en aşağı % 25 llA 30 onu yap 
mak ıorağmdın kurtulacağız. 
EndOatrileşmemlıden her ılın · 

da göreceği mlz fayda111r fizerln. 
de fazla durmadın devletin bu 
endftetrlyl kurmak ve işletmek 

ödevini Ozerfne ılmıı olmasile 
özel glrl şmeler için iş hacminin 
daralıp daralmıyıcığnıı ıraı 
brahm. 

Şuraeını hemen eöyllyelim ki 
Türkiye comorlyetlnde devlet 
elile yapılan işler hep fndlerln 
iyiliği için ve bunların gftçlerl 
dışındı olan lolerdlr. C. H. P. 
programında bu nokta çok açak 
olarak anlatılmıştır. 

Devlet ancak ferdlerio yapı 
mıyacakları l~lere elini uzıtu. 
Ş6pbe yoktur ki bogftn dev. 
letçe foleıllmekıe olan endOst 
rJnln etrafında ilerde ~el gl· 

rl1Jmeler de peyda olacak ve 
Glkenln endOeırJyeJ Uerletilmeel 
ile uygun olarak yilksellp ku,. 
vetlenecek birçok end6etrl kolları 
doğıcaktar. MeselA dnlet ellle 
kurulecak demir eodftstriat, özel 
glrlştlerfn kuracakları maklna, 

tel, çivi, dökt'im, boru, cıvata, 

l'lda gibi fabrikalarımıza gtre· 
ken yırı yapık maddeleri ocoz 
olarak verecektir. 

Bu bal aynen diğer endiielri 
kolları lc;in de böyledir. Şuna 
emin olahm ki kurmakta oldu· 
~umnz devlet eodOatrisl özel 
glrlomelere hiçbir zamao eogd 
olmıyacıktır. 

Tımterel Türkf ye ancak ya 
pıcı ve korocu devletle özel 

~lrJı,melerln elcle vererek bir· 
birlerini bfUOnleylcl yolda ça 
lışmaslle i erllyecek, ekonomik 
bir bDtün ve tam anlamlle öz 
ror bir ülke olabilecektir. 

dana'da Yeni Hal 
\dana, 1 (A.I ) - Şarbaylık 

18'fından yaplml11n yeni e,..bze 
hal'tımameo bitmiş, içindeki 
dOk ular kiraya verilmiştir. 
Bal ıemmaada törenle açıla 
oakta~ 

1 Günün Tellyazo Habeırlleırö 
6 ...................... .. 

Süvarilerimiz Viyana'da Kab.otaj 
Birinci Geldiler. Yıidönomo 

Istanhul'da 
----------------------.. ----------------------Zahitle ri m iz Müteaddid Müsabakalar- Nasıl Kutlulandı. 

• leıanbul 1 (A.A) - letanbul 

d .. l. M r.e. k l K d l denizcileri kabot•j hakkının 
aonem ı uva ıa ıyet er azan ı ar ;::~.~ 1~~ı::;:~.~·:a;.··:::. 
1 - muz bftyftl ~öaterllnle kotlu· 
stınbol, ı (Özel) - Vlyana'da yapılın yilkeek atlama mftsabakalarında eavarllerlmlz birin· lanmıştır. Tftrk deniz korum· 

elliği kazandılar. Zabltlerlmizln, diğer birçok mOeabakalarda da önemli muvaffa]uyetler kaHn· farındmn heyetin bu ııatıab 
dıklırı bildiriliyor. onda Tophanede denlzyoJları 

Viyana, l ( A.A) - Vfyına yftksek tttlama ışampiyooaaında Salms Y ılçm adındaki atıyle 2 yGoetgeel parkmda top1aomır,· 
metreyi hahaız atlıyarak blrioclllğl almıştır. Jar ve önlerinde muzlkaları 

27 Haziranda Preneojen kudret mQsabakaaında Saim Yılçın ve ~'ekan atlırlyle ' dördO.ncd olduğu halde Takelmdekl co· 
olmuştur. Bu suretle iki milk&rat kazınmıı,tu. murlyet anıtına doğru yola 

Aynt eftn Site Fefanepam mfieabakıeındı 7 inci n 9 nncu mftkAfatları almıet1r. ~rkıdışlar çıkmışlardır. Taksimde İıtanbul 
m~eabakaeında da yOzbaşı Cevad dörddoe01ftf:t6 almış ve çok alkışlanmıştır. deniz kamoraohğı tarafından 

___ _ :.._ _____ , • • • •• • • bazarlanan proırama uy~nn 

r ' oluak anıtın etrafı bir deniz 
lnhisarların Onuncu Yıl DönOmO , böıngo ıaafından çevrnmıeıt. 

Atat o r k on Deniz mozikası da onda bo)o. 

Tören Münasehetile 
Ucuz Satışlar Yapılacak. 

İstanbul 1 (Özel) - lnbharlarlD onuca yıl dönOmtl yakında 
koıJulaoacak ve bu ıı.ıOnaeebeıle yerli mallar pazır1Dda çok oeoz 
aatıalar yapılacaktır. ·--Endüstrimiz Bize 
üstün Sonuçlar Verecek. 

- Baoı l inci yozde -
bankacılık ılan10d1 değll, b4 
yfik endftstrl işlerinde de kı 

vanç duyduğnmuz barışlar gôe 
teren ulueal bankamızın yft · 
kendlğl end09lrl leler 61,,rln· 
deki hızlı ve değerli çılışmııu 
bize ftstftn eonuçların çok ya· 
kan olduğunu môjdelemektedlr. 

Cam fabrikası: 
Cam fabrikamızın lel,.tme ve 

yapım deoeçlerl başlamıobr. 
Bu ay baı,ında açılma töreni 
yapılacaktır, 

Normal yıllardı memmleke 
tlmlzde cam yogıltımı 10 bin 
tondan aşağı değildi ve son 6 
yılda camaverdlğlmlz pıra 2,5 
milyon lirayı bulmuştu. Cam 
için Jftzumlo olan hammadele · 
rln memleketimizde bol ve en 
iyi cinslerden olmaeı, fabrika · 
nın korolmaaıadı bGyftk etke 
olmuştur. Fabılka bogftnkil 
durumu ile (3) ton cam yapı· 

bilecektir. ileride bir ilave 
enatelasyooUe daha (2) bin ton· 
lok fazlı bir yapım elde edile 
bU«'cektlr. 

Fabrikamız el mdlllk şişe. 

bardak gibi içi ÇOIJ cam şlşelerl 
yakacaktır. Yıpımın elşe lhti· 
yacını eksiksiz olarak karoıhya· 
catı cııaolanmaktadır. Pencere 
camı yapacak olan enetelaeyon 
Uerlde ll&•e edilecektir. 

Sômi-kok Fabrikası: 
. Sôml kok fabrikamız pek ya· 
kmda lşlemeğe ba,hyıc11ktır. 
Zonguldak bölgesi kômftrlerl 
eodftstrl için pek elverişli ol· 
makla beraber çok mıktarda 
uçucu mıddeli olduğundan ev· 
lerde kullaoılmaeı yayılıma 
mıştı . Balbokl 932 yıl1Dda 
gazbanelerde barcaoan kömOr 
miktarı 43 bin ton iken, 933 
de bu miktarın 60 bin tona 
çıkması memlekette yakılmak 
vaeıflır1Dı tışıyın gömftrlere 
genle yogıltın kaynaklarının 

kolayhkl.a bulunacağı kanaatım 
vermletir. Zonguldaktakl bir 
ton gömürden 69 • 70 kilo kok 
elde eldiluıektedlr. Bundın bar, · 
ka bir ton köm6r 200 · 300 
metre mlktbı arasında bava ga· 
zı da eağlımıktad1r. 

9~3 te harcanan kok 80 bin 
tona bulmaıtar. Yapılmakta 

olın fabrikanın dımıhcı fınn· 

Jarındıkl deneçler 60 bl n ton 
kok verebller.eğlnl göstermiştir. 

Ergani bakırn 
Ç11hemaya başlanıbllmek için 

demtryolunun bltmeel beklen· 
mektedlr. Fabrikanın büyftk 
makine kısımları ancak tr,.nle 

taş1tal11bllecektlr. Onun için 
olmdlllk oradıkl kureğlırıo 

yapımı ile oğraşıhnaktadar. 
Ergani bıkırları leletllmlye 

başlandıktan ıoora ftretlm ilk 
lki yıldan sonra ocbee bin ve 
eonra 24 bin tona kadar yDk· 
eelecektlr. Ortalama bir he · 
eapla dışardan getirdiğimiz ba 
kır 2540 ton oldeğuna göre 
ilk İşletme yılı eonundan baş· 
lıy1rak 10 bin ton bakır 11hl· 

mHı lmkAn altına ahnmıe ola· 
cak ve dOnya bakır piyıeaeınıo 
ortalama flıtrna göre de bu 
m\ktarla her yıl btr milyon 
ln21liz liralık bir ~amblyo ge 
liri sağlanmış olacakt11. 

Knknrt fabrikası: 
İş baokaeının Sümerbıkla 

beraber yöoettlğl Keçiborlu 
kftkürt fabrikası lşl~miye baş · 
lamışhr. Memleketimiz eon ahı 
yıl içinde dıeardan 3700 ton 
miktarında ve :334 bio lira 
değerinde kükilrt almıştır. 

Fransız ıoeyeteslolo oranla· 
malarına gOrıo, Keçiborlu mığ 
deninde bir buçuk milyon kilo 
kadar kftkfirt vardır. Mığdeoln 
yOzünde 38 bin ton kükürt 
boluomaktad1r. Ma~dendeki kü· 
kiirt olebetl yOzde kırktır ki 

İtalyan kfikürtlerlnde bu ntıbet 
en fazla yüzde yirmi dördft 
boldoğundan cine ve kalite 
balnmından da bizim kOkflrt· 
)erimiz eee,zdlr. 

Isparta gOI yağı fabrikası: 
Ttlrk gül yağcılık limited 

eoeyeteelnln 100 bin Ura kapl· 
ıalile kurulup işe baohyan 
fabrikamız bir menlmde 250 
bin kilo gol yığı yoğalmaj(ta· 

dır, ki bo miktar hparta'mn 

bir yıll1k gol QrOnOnft karşı· 

lamaktad1r. Mayıe 9:JS başlan· 

gıe1nda Jşlemlye b•thyan fab 
rlka bu yıtkl Gretlmlnl 100 
kiloya Yudırauıtır 

s 1 • R nuvordu. DPnlz tecim okolo öy evı ve O· talebeeı de mozıkaıarlle kendi· 

men Gazeteleri. 
Btıkreş 1 (A.A) - Özel 

ayıarımızdan: 
Romen gazeteleri Atıtftrkfto 

areıolueıl durum hekkında 
bir Amerlka'lı J?azP.teclye ver· 
dlğl dlyevl bOyftk bir ligi ile 
neşretmekıedlrJer. 

AdverQI gaıetnl bo ilgi ile 
yazdığı betkede diyor ki: 

Cumurbaşkamnıa bu 
eözlerl bizde de memnonlyet 
uyandırmıştlr. ÇOnkG bu sözler, 
tılkenln en cınlı Hığlarını 

mftdafaa etmek Jçln areıulusııi 

yöoeylerde g0ttti~6 tezlerin 
tamamen b 1llı oldoğunn gö!!· 

termckıedlr. 

\, r . 
Gençlerimiz Ve 
Havacılık 

Ru~ya'ya, Biri Kız, 8 
Talebe Gidiyor 

lstanbul, 1 (Ôzel) - Genç· 
lulmlzden bir kıımı Sovyet 
Ruıtya'da havacılık talııil ede· 
ceklerdir. Pus havacıbk mek· 

teblne biri Sabiha ismindeki 
kız olmak Oıere 8 talebe gön· 

derllmektedlr. 

lrrtne avrslan yerde bnlnnn· 
yorlardı. 23 Deniz kurnluodan 
~önderllen 23 çelenk anıtın 

etrafına dlzflmlştJ. Törende n. 
bay radımcası Rftkftdrıddin 

merkez komutanı ~eoeral F,.h 
mt, deniz kamotan• TalAt. 
earbay yardımcun Hamit, deniz 
tecim drrektlSrO MORt, liman 
,;f'nel dlrektörft Ali RıH, Akay 
dlrekıörii Cemil, n daha bir 

çok kimseler bulonmuotor. 
İstlklll ,marşı çalınırken dl 

reğe bayrak asılmış ve sonra 
eırHlle deniz yollarından Said 
kapt1n deniz tecim okulundan 
Bayrl birer eöylev nrmlş 
lerdl.r. 

Deniz tecim okulunun ilk 
kurucoeu ve eekl denizcilerden 
Bamld'de kısa bir eöylev ve· 
rerek denizcilerin AtatDrk~e 
derin saygılarını eunmalırnn 

ön,.rgemlş ve bn alkışlarla kar· 
şılanmı~tır. 

Bugftn saat 13.30 da deafz 
yolları dlrktörQ Sadeddin, Akay 
dlrektörd Cemil, Şirketl Bay 
rlye dlrektörii Yoauf Ziya, Ya· 

porcolok eosyeteelode Rıza 
ve liman işleri genel dlrektörO 
Ali Rtza ile kapıınlar sosyete 
sinden Said ve Hazan kaptan· 
lar Atatftrk'e TGrk denizciliği 

nln sa' ~ı)ar1nı eooacaktır. 

Yeni Polis Teşkilatı Pro
jesinde Neler Var? 

Hazırlanan Projeye Göre, Boyük 
Değişiklikler Olacaktır. 

Ankara, l (Ôzel) - Yeni polis teı,kllatı projeeinde önemli 
yenlJlkler vardır. liu projeye göre. teşktlit daha eeaslı bir ı,ekle 
kooacakıar, Polis teavün sandığı ihdas edilecek ve pollsevl yapı · 

Iaraktır. Sabıkah olanlara mahsus olmak ilzere cı:za elelllerl 
tutulacak, para ielerl ile oğraşaolar lçlo ( Elyazllan ~ bftroeu 
açılacaktır. 

Sıvas ··Erzurum 
940 Yılında Yeni Hat Erzuru~'a 

V ~rmış Olacaktır .. 
Ankara, 1 (Özel) - Sıvas - Erzurum hattını o tnşaeı devam 

dadır. Hu bat, memleketin her bakımdan boyok gGven ve iyi 
liğioe yarıyıcıktır. 

Bu bat 1936 da Dlvrlğe 1938 de Erzlocan'a, 940 yilında da 
Erzurum'a varacaktır. 

Yunan Parlamentosu Toplandı 

Çaldaris, programını çar-
şamba Günü Okuyacak. 

letaobol ı (Özel) - Yunan parli.mentceu bogao açıldı. Bu 
toplınuda yalnız mutad tören yapılmış ve celseye ulbayet veril 
mfştlr. ParlAmentooun, çarşamba gftoO tekrar toplınmaeı kararla1ta· 
rılmıttır. O güu.Çıldarlı kabinesi prosHmıaı okuyacak ve mOteı· 

klbea reylam mea9eleel koıauealacrkbr 

(;ünün 

Kflçük Haberleri 

Talebe 
Kampa çıkıyor •. 

Erkek lfaesl ile Erkek GA 
retmen mektebi talebeleri bu 
gila kampa çıkacaklardır. Kamp 
onbeş gün sürecek n imtihan· 
lardao yoralan talebeler dinle 
neceklerdlr. 

Finans Kadrosu 
Finans (Maliye) dairesi İz · 

mir teekllAh kadrom gelmlştlr 
ve geçen yılın aynidir. Yalnız 
pul tetkik memurluklarından 
biri JağvedlJmfştlr •e pol tel · 
kik memuru bay Nuaret Aydın 
defterdarhğı pul teklk memur. 
luğuna atanmışur. 

izin 
Halkevl sekreteri bay Şevki 

Kutdemir'e onbeş gfto izin 
verilmiştir. 

KfiltOr Kadrosu 
Kültür dlrekt5rlü~ftn11o yeni 

yı l kıdro •u dGn kGIUlr bakan· 
lığından gelmhtir. KGltOr dal· 
resi memurları Haziran ve Tem· 
muz ayhldarını don bir ıradı 
almışlardır. 

Panayır Alanında 
Panayır yerinde gece yapıl•· 

cak elektlrUt ıydıuhktarı için 
şarbayhk mübendleliklerl ç•lıe· 
maktadırlar. Muhtelif yerlerde 
elektlrik ampullarlle ıGtanlar 
halinde tezyinatlı panayır alını 

ıydmlıttmlacaktır. 

Ay hk Verildi 
Reemlğ daireler memur1afl· 

nın Temmuz aylıkları d4D 

dığıtılmıotır. Bfttün memur· 
lar bava tehlikesine Oye 

y.zalmış olduğundan aybklarıo 
totan zerlde iki üye bfeletl 

k,.ellmiatlr. 

özilr Dileriz 
Yazımız çoktu. Ekonomeel 

anketimizi koyamadık. Ôzftr 

dtledz. 

Istanbul Deniz· 
ciler Bayramı. 

İetınbol, 1 (Özel) - Deniz· 
ellik bayramı borada çok par• 

lak geçti. Gızl Abidesinin öoOD· 
de toplanıldı, tezabOrat yapıldı. 
Notoklar aöylendl ve gece kör· 
fezde çok parlak, Ziyalı, mft· 
zlkll bir ııeolik yapıldı. 

B. C. Bayar'ın 
Tetkikleri .• 

Sun'i ipek Fabrikasını 
Gözden Geçirdi .. 
lsıanbol, ) (Özel) - Eko· 

noml bakıoım11 Bay Cel&l B•· 
K ılk't tetkl· yar Burea ve em e 

' 't "pek fab · kat yapmış ve aun 1 

rlkıeı durumunu gözden gtS· 

çlrmhtlr. 

TEMMUZ 
1935 
Hızar 

58 
2 

SAL 1 

1935 
GDn 

30 

Arabf l:-l54 
30 Rablftlevvel 

Rumi 1351 
19 Oasiran 

Evkat 
Gtlneo 
Ôğle 
ikindi 

Ezant 
8,'18 

Vasatı 

4,3:l 

12,17 
16,18 
t9 • .U 
ıı.•s 
ı.rn 
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61. IQI• Ankua' gldlle· 

ıo ıo te• 

n·.~tu n Şar haberlerl 
Buğday Ağıı· Yaralı ___ ......... -- Halkevimiz ---·· .. ----- Gardenparti 

• •••• ••••• 
Satış Dnn Hara· 

retli idi 

Bir Hiç Y nznnden 
Kavga Çıktı. 

Kitabsaray Yaphracak Şehir Gazino· 
Parka Radyo koyacak sonda Verilecek .• 

Muhtelif yerlerd,.n plyaııaya 

önenıll mlktard11 buğday gel· 

mektedlr. Dnn hor111da iki "" 
gun ve 84 çunl bul.dıy ıııttıtı 

olmuştur. iki vagon 240 çuval 

olduğooa göre diln borııada 

Fada ııatalın buğılay mlk tarı 
824 çuvaldır. Flatlar S 6,375 
kuruotur. 

Zir,.ıt bınka"ı dan hoğday 

eatıoı yapmımıotır. 

Adana; 1 ( A.A ) - ht Oç 

gtıodenbrrl lrnğdıy fiatlannda 

hiHedllfr bir da,knnlilk vardır . 

Diln boruda bu~daylarımızın 

kilosu 3,25 ·3,50 kuruştan 11 

cılmıthr. Dandenberl ekmek 

f latl&rı kiloda ylrmf parı in. 
dlrllmlt ve kuruştan Hhl· 

ma~a bışlaomıttır. Arpınao 

kfloın dı 3,25 ;l,85 ~uruotur. 

Ekmek Narkı 
Yükselecek Mi? 

Fmocılurden mürekkeb bir 
bey1ıt diin ,arbay doktor Beh· 

cet Uz'u ziyaret ed"rek ekmek 

narlunın artırılm1&ıoı l ı<temlş 

lrr ve bunun Hrnretlt:rlnl an· 

latmışlardır. Brledlye daimi 
kurulu bugGn ıoplı.nr rak bu 

m"e'elfl Qzerlode bir karar 

alae1kı1t. 

Karşıyaka Don 
Suya Kavuştu 

Yımınlar'dım Karoıyaka'ya 

getirilen kaynık ıuluı dftndea 
hlbareo Kartıyıb'lıların lıtlfa 

dtelne ıunulmuttur. Belediye 
ile mukavelesini yapan 17 

bran,man aablbloe dno Y emın 

lar ıuyu ealaverllmfştlr. Kartı 

yıka'dı braotmlD yaptıranlar 

125 kltldlr. lt'akat bunlar he· 
nlz mPkavelelerlal yaptırma 

dıkları için Yamanlar ıayoadao 
latlfade edememektedirler. 

Menemen'Ji 
Bir Gruh, Tire ve 
ödemiş'i Gezdiler •. 

Menemen llçeıl 35 muhtar 

ve 10 köy kAubl, hatlarında 

ilçenin ileri idare adımları ol 

duğu hılde Boıdı~ n Tlre'ye 

kadar bir !ealatl tertlb eırult 

)er, Boıdığda ilbay ile bulut 

muolardar. Tire, Ôdemlt ve 

Bozdaida, gezenlere çok :alAka 

gfteterllmlttlr. 

Blıe yolladıkları mektubda. 

minnettarlık bildi rllf yor. 

2 -
"Teokllılttın ayrılmık lıtfy~ 

arlıadış dlArr h6Uln arkadıı 
larlı d ııello etmek mecburiye 

tlndedir" denilmektedir. Ha 
mıddey~ göre dlelloya hHır 
ma11n? 

- Ent! 

- Bo nlaımaameyl yapu 
kea •erdlilmla yemini de yerine 

getlrmete hasır mııın? 
- ETet1 

Tilkilik caddrslnde ıeyyar 

bılıkçılu arasındı bir nk'ı1 

olmaşıur. Şevki otlu Muzıf fe ; 

yolun ken1randa otunn kftçftk 

bir çocnğ• hak o reı ederek ora 

dan kalkmaaıoı eöy1emle, hı· 

lıkçı Adem oğlu url: 

- Ona ne hıkaret ediyor· 
l!DD? 

Demfştlr. Hu yüzden hpı 

eım iki balıkçı alt alta , 6!Jt 

6ııe hvgayı h11,lımıolard11. 

1klıl de yue dilştftklnl nrada 

Mozaf (er; ıablı içindeki trar.ça 

bıçağına kapmı,, Nurl'yl kalça· 
ııından ağır ıuretle yaralımıetır . 

Yaralı haeııor.deıtlr ve hayatı 

teblikrdedfr. V ıtk. 'a tabktkaıını 

adlfytcc d ... vam ed lfyor. 

Bir Şofôr, Şo

förler Tayyaresi 
Satın Alalım diyor .. 

SJrıyköy, {Özel) - Fot• ğ 
rafını takdim ettiğim Saray· 

fekfif\ )Hp11D eofür 

köy'lü şoför 

MuRtafa Alt 
Tayyare ce 
mlyetfn;ı 

milncaat le 

eoförler na 

mına da bir 

tayyare alın 

mesı 1ı;:1 n 

hPr şoförOn 

tirer l lr ı 

Muetafa Ali tdıe r r Q de 

tereddfid etmlyeceklerioi eöy· 
llynek blueeiae dfl :r.n bir 
lirayı cemlyeıe •ermlttlr. 

Mukaddu yordumnzun uf 
ve temiz afıkında er.rd le 
lafmlulnl tatıyıcak bir hna 
koşunun mncudlyetlnl t1ımln 

için meelr.klaşlaranm bu hı· 

yırla he lttlreklerlnt bekleriz. 

r Borsada l 
Borııada dauktı ftzftm 

Z1blre aatıtları atağıdadar: 

CJzom 8at11~lan 

l. alke.vl; Bıbrtbaba parkı· 

oıu beledlyrce mQn11lb gö 

ı Ol er.ek bl r yerinde paviyon 

şeklinde bir kltıb aray (Kütftb 

baoe) yıphracalL •e lt1ılyenln 
buradı muhtelif ezNlerl okuya 

bileceklerdir. Bunun için Balk· 

nl batkanhgı tuafındın ear 
baylığı mOrac11t .. dllml,ıf r. 

Ayrıca Babrlbaba p1rkmda 

müoBBlb hir yere Halkevl tara 

fırıdan bir radyo konıcaktır. 

Ve halk htifade rdt~elı.tlr. 

'Turguılu Şarha} lığı 
Tuqıuılu (Ö;d) - Bu~ftn 

Turgutlu earbaylık Oye kurulu 

Uk ~enPl \Op1an1Hına yaparak 
1arb11ylı~ı C. B. P. bathnı 
bay Ce vdd Ôktem'j V<'! encG 
wrn üydtklrriue de bay O:ı 

mıo Sümer, doktor Fadıl RH~e 
ve tubuf iyec\ hay Riu'yı eeç 

mJttfr. 
Seçimde kazanan te l~e hao 

lıyao tarbıy ve OyrJerdeo mrm 

leket k.eodllerlndeu bayırlı hler 

Leklemektı· Jlr. 

Deuizlı llhaylığı 
u~nlzll, (Ô~el) - 1thayımız 

Fuad Tuhıal'ın Samsurı'a tayin 

edildiği m11lucr.dur. Yrrine de 

Edirne llbıyı bay Ô:df'mlr gel 

mekıedir. İlbayhk mılyet mi'!· 
muru bey Halil de Köycf"ğiı 

llçehaylığına tayin f'dllml,tlr . 

Çocuk Esirge
me Kurumunun 
Çocuk Bakıcı Okulu 

Çocok eslrgt"me kurumunun 
Aokandakl (Çocuk balucı oku· 

lu) na öğrenici ya1ılmanna 
ba~laomıthr. Çocuk bıkıcı oku · 

lu yatalıdır ve par11ıadır. Ôğ 
retlml iki yıldır. Dereler h em 

tedorik (Nnari) hem de pra 
dktlr. Okulu batarıkla bitire 

rek diploma ılınlar b111ıan1t· 
Jerde h11ta bakıcı; aileler ya· 
nanda çocuk bakıcı •e çocok 
esirgeme kurumlarına atınırlar. 

Ç. Alıcı K . S. 
5 Şerbetçi z. Ga. 9 75 

Okula y11ılmak ve ahnmak 
için 18 yetındın •tığı olma· 

mık, Uk okuldan diploma al· 
•ruo olmık, orıı okulu ve liee· 

K. S. yl bitirenler Oıterlllr (Tercih 
9 75 

edilir) . Uzgldlmli (BGenibal 
Zahire satışlan 

Ç Cfnıl K. S. 
894 Buğday 5 

• eablbl) ve ıağhkla olmık IA 

K. S . zımdır. Okula ynılmık letl-
6 375 yenler (AnkKrada çocuk eılr · 
3 125 g@me kurum~ genel merkezi 213 Arpa 3 

4ı 25 bıtkanlıtını) y111 ile bııvur· 
11 mıt.dırlu. 

150 Bık.la 4 25 

150 Susım 11 
4 Okul dlplomHı, öıbe lek {NI 
4 50 fuı kAıdı), uzgldlmli kAıdı, 

20 Çavdnr 4 
l!l M. dara 4 50 

2125 Kiler Yapık 4.8 25 
l 34 Kt1n, pala. 24.0 

3000 Adat kusu derlııl 

48 25 Fağllk ve aşı raporları iç fotoA 
420 raf göodr.rllecektlr. YHmı İdi 

74 trmmur. ayı ııonundı kapan11. 

YOıbaşı, hemen dt~er arkı 

dsşl ıı rıı a döndü: 
Kılıı; arkada~l arım; Goa· 

drao arka ı .. , h'z len ayhlmık 
f· tl} or. Ettfğ'miz yr.mlne uygun 

olmak Or.ere btplmlz, ayrı ıyra, 
kı ıııil ıılle düello yapacağız ve. 

sırrımızı ifea etmemek tçio onu 

ölddrmeğe çalıııcağız. Kendlslle 
dftello edecek arkldıolıarın ııı· 

raıı ıudur: 

Birinci bf'o: Y dzbaoı Leon; 

kılıç arkadışlan kumandan•. 

Gondraoa flnnun ilzerfof'; 

- Y üzba~ım Dedi B"o de 
hütün mevcudlvetlmle emrlntıe , 
amad"ylm! 

Yarını saat eonra Gondran 
dudaklarında iniltiler ve tıır 

tanda, kalbinlo hf111ıuda blr 

kırmızı leke bulunan ipekli 

-gömleği bulunduğu baldtı, dan· 

ııa hllA dnam elll~I salona 

vaubllm~k için gOçlOkle ılrDk· 

lenlyordn. 
Daello fazl• !ftrm~mlttl. 

Kıhç arkadaı.ılara tetktlAtına 

dahil bulunan Jedl ıllAbtorun 
hepsi de, tam maoHlle, kıhç 

kullanm11ını blllyorlard•. Ve 
bu ıeokHttı •icada getirirken 

dayandıkları yeglae kunel ıe, 
iyi ıll•h kullanmaları idi.. Bu 

Goadraa'ın dlelloya b11ır 
oldap, lellala kat'iyetlnden ı 
ulltılayorda: 

Ôlilrsem, benim yulmtı Ba 

ron d e Mordlye, ıonr• eıra ile 
Emaouel Salambr, mGltılmlevel 
Fklor Lemblen, kont Oktu de 
Roma ve eon olank da kont 

de Aıtl çı:pıeacakıu. Mutabık· 
mıyıı efendiler?. 

Diğerleri birde• cevab nr· 
diler: 

- Matabıkıı!. 

yedi arkada,, aıl•ca ıllih kal· 
lana kallına FranN 'aıa bat1n• 

bir gaile kMHmltler4. X 

6 Temmuz ak~amı Şf'hlr ga 

zlnoıunda Verem mGcadele ce 

mlyetl ıarafıncfao çok parlak 

bir gardrnpartl nrHecektlr. Ge 

re:k cemlyeı, gerekle ~azloo 

ldareıl t.r.fınrfao blyftk baıır 

aıklu yapılmakta lır Bu gar· 

drnpartf, menimin en gDael 

bir r~Jenceıl olae1khr. 

Bayan Benal · evzad 
lzmlr eaylavı hayan 8f'lla\ 

T •vıa 1, e'fvelkl aktım Adanı 

dan !Jf'hrimfze gel0>i~. dGn par 
tiyl ve ldarebaoemizl ztyaut 

eımfttlr. 

Bayan Br.nal Nenıd'ın pe 
dulerl Nr.yzad merhum Arfan• 

ıopr•klınnda yıtmakıaıltr hem 
,,.brileride ttmdl aradadır. Bu 

hibulı uyluımız, Aokaradan 

oray• ghmlş ve l!•yaretlnl yap 

ıık tan sonra lzmlr., gelmfşıfr. 

B. ecib Ali
nin Kouuşması 

Denizli (Ôul) - Bir hafta · 

dan lwrl şırımızda bulunmakta 

ola o sıylavı mız v" heruş,.rlmfz 

bay Ntıclb Ali Küç{jk• ak~am 

Halkevi Hloounda hGk dmt-t 

ve Partlofn rüttgft tç Te dış 

sly11Hı hakkında çok dı>ğnll 

ve faydalt bir konutmı yaptl. 
K.onuemada yedi &f"klzyftz 

bayan ve bay dfoleyfcl nrdı . 

Bay Necib Ali KftçOka•mn ııöy 

levl bir çok yerlerinde elkıt 

lındı. Olnleylcllrr Ozerlndf'I de 
rln iz ve 11~1 bıraktı . 

Bay Necib Ali Kftçftka'oın 

ı8ylnloden ıonra HılkeYl hım · 

t-fl kolu Hallı:nl bandoıunun 

leılraktle n mnvaffıklyetUe 

(Tutıllar) plyeıdnl lemıll dtl. 

Gediz KöprOsn 
BilyOk Gediı köprftıilnüo 

munkkat klbul ktşflnl yap 

mık için bayındırlık bıkanh· 

~anca al&DID n tehrlmiıe ge· 

lerek ke11fl yap1D fen kurulu 

Qyelerinden, bakaohk töse köp 

rOler ve bloalar yarbaıhnı bay 
Emf n Diz gen ile kftprllf'lr mil 

hendlıl bıy Seyfi Ankarayı 

dönmDtlerdlr. 

Bay Adil 
Şehrimi• öıel heeablar (Mu 

!JHebr.I huııuılye) dlrektörlagıne 

at1Dan Bıhkeelr öıtl benblar 

dlrekıörl hay Adil tebrlmlıe 

gelmiş dGnden itibaren yeni 
lolne bışlımıottr. Bay Adll; 
otuz • yıldanberl özel beeabler 

itlerin de çahomıt, def erll bir 
memurdur. 

BllAboor, yekdiğeri ile karşılae 

tıklannda guyn bfrlblrlol tanı· 

mamazlıkıan gf!Jlyorlardı .. Fı 

keı ~Basta, içlerinden h~rhangl 

biri, diğerini mGdlf11 için her 

fepılığı, her cln ıt ytll lılem4:kle 

tereddOd etmezlerdi. Bunlar 

Bunlar için, nlarını dlelloya 
çeğtrarak mahirane lulıç ham 

lelertle yere sermek, blçıen ea 

yılırdı. Makutları da sahmet 
ılzce ıengln olmak, nım ka 

H»makta. Sırl.rını da bu ıeıkll 
ediyordu. 1ıte, yılnıa bu yedi 
arkadatça bilinen sırrın batkı· 

larıoa Uta edUmemeıl lçla de, 

arkadatlarından berbaagi bhi· 

nln ıetkUtuan ayrılmama11Da 
11aml derecede hlna ediyor· 

tardı. ÇctnkG ıırları 11 .. edlldll' 

takdirde, ceHIHı J• mlebbed 
klrek •eyabad idam ....... ..... -· 

1 

caklarını 

2 - Mahzur 
Ômek: B 

3 - Mente - 1 
2 - Köken 
Ôın,,kleı: 1 -
bğı nereıidir? 

2 - Bu ayleaİD 
k10da De biliyo 

4 - Muaabbih -
Örnek: Bir gaııotede 
ra'lilardao biti de 
l'!rin Ü9lftodedir. 

5 - Havale - Gönderi 
Örnek: Bankanın 300 llralaıt 
göoderiıini aldınız mı? --NOT: Gazt'lemir.e g611. 

d. rilerek yazıfardı h 
leli mf'lerin Ot1manhea 

ları kullanılruam1111aı ri- ı 
ca ederiz. 

'---·~------------Çocuk Y urdları· 
mız Açılnı:ştır ..• 
Başkaları da Açılaea~. 

s("r~rib\aar ,,,. Çr~me ılıcahrı 

mOı:eııoa olmık üzere ilin bl 
ıan Uı;t'lerlnd~ çocuk yurdları 
açılmış ve nyır çocukl ıt r bu 

yurdlarda muot11ı1m bir J•flJ'J 
rrjimlne tibl tutulmıku bulua· 

mutlardır. 
K.arahurnn'dı laeclk kftyfta 

de, Tir~ 'clt' K •plançefmeıl me•· 
kliodıo, lJrlıt'ciN ç .. tınahıadı, 
Foça'da mrrke2ıte, Bw rli{anıa'da 

A~ttğıbeyll köyünde, Bayındır· 

ds t'1&laka köyQod,., Dlkilt' do 
Çaodarlı'da, K.emalpıa'da DAre 

k6yBnde1 Kuıadaıı'ndı Aıfal · 

ye'dc, Ôdrmle'te Bozdıf dı, 
Torbalı'da D•gkızılca nabiyeıia 

dı-, Menernen'de Gôktef)f''de 
çocuk yurdluı atılaııı bulun· 

maktadır. S.yındır'ın Falaka 
k6yftnde din lktacl çocuk yor 
do da açılmı1Jtır. 

5.,fertbi@ar•da Benler k6y6n· 
de ve Cf'!tme'de mlln11lp bir 
yerde yakında çocuk yurdları 
açılacaktır. 

Memurlar Arasında 
Vnidat tahakkuk dlrekUlr· 

lüğl 2 numarala nnabl tıh•k · 

kak memurlupna yapan ka 
ZIDÇ yoklama memuru bay 
Ali Kemal; Karaıat oObeıl ta· 
bakkok baımeroarlu~un• ıayla 
edllmlttlr. Bu •Hlfeyl ~6ren 
bay Hikmet de nnahl tabak· 
kok memurluğuna ıtenm•thr. 

Bay Celil 
llbayhk y6netf m kurula bat 

ıekretnl bay Celll Ergtlle yirmi 
-in izin nrllmlttlr. 

Gondran da mıblrane kıltç 

lrnllaoırdı. Fahı ahı arhd•t 
ıaa hiçblrlal, relslrrl olan ylı 
b11ı,ı Leon'un kıhç kullanmık 

talıi mebareılnln der~lae •a· 
nmamıı.ıta Bu yCladeodlr ki, 
Gondran, yOzhıeı L'!oa'la dlel· 

loya hatlar batlımas, 7aıba11 

Leon'ou Lir bamleılnde, kalacı· 

uın uca, kalbinden ı;lrerek arka 
ıarafıodaa çıkmıelı. Zanlh Gon 

ran bltab; drrbal yere yıkaldı. 
Altı arkldıp (;oadr•n'ıa yerde 
usanan •leudana J•klattılar, 
6llm6actn yakın olclutuu gör 

dQler. Ylıbat• Leon kıbaaı 

Goadrın'ın gGgelndea çekerek 
iyice ılldl, yerine koyda •• 
arbclaılahaa bir lpreı y.ptı. 

Hep beraber peledalerlae •n· 
lank karubl•• ltlaae DJ'.• ........ 



ıbialer: 

ıdOst-

ORHAN 
~· parkıodı biri lb· 

endftıın'l"fl"tı rl ıtenç, iki kad1D 

için paılr ~İar.. Atığı yukar1 eırt 
len yaln~rmtş gibi idiler bir ha· 
rlcl bir 11hunluın grlln, kaynını 
lararak lanoı ao'adım, atışıyor r ôzgar l 
ılrltm~ Kız indir mantonoo ete· 

' 

Herll grlm1t, kazık gibi 
lıln b 

ımıza oturnuş becı.klarrna 
end 

L ıyor. 
ere.. 8 ,_ 1 ı. - • _ ıır.amaz eı 3un, ır.oroıaaı .. 
ritm _ Yözüoede hu kadar eOr 
t t d ile boyıyı cml~tlm .. 
ılr' .Ne ur ki yftıümne ayol! .. e.-i 

- Maymunla şrb,.k eksik: • 

t' - Nf'den ektılk olsun, sen 
yaınımduın iııe ya .. 

- Ditfn toıı1laun inşallah, 

irin suratlı ~tllo. Ah, a11ali!. 
- Nedea ah çektin, neyine 

yandı o? 

- Beo yanmadım Oğlum 
y.ndı!. 

Biraz durdular. lbtly!u ka 
dınıo hakkı vardı: KarşılanD· 

daki mOta~f'bet iz bir herif ti. 
Sırtında ıçık ldcivcrd elbleral, 

başındı kahvnengl k11aketi, 
· yakasında t'f!mhe mr.ndılf, he· 

llod" vişn" çQrQ~ft kuvağı ile 

eski lı:Olbaoheylerln kılıç artı· 
~ını b,.nztyordo .. 

- Onların koouemııeını duya· 

yordu, Galiba hoşuoada gidi 

yordu. Bir si~ara yaktı, ayak 
ayak Osıone attı. 

ts..ıynana duramadı, haşım 

onda o yana ç,.vir di: 

- Ne bakıp duruyorsun öyld 

fnsanlıtre!. Karşwda WO}mun 

mu var? 

Bt'rlf ~ü1dO: 
- s,.nfn yü:ıfinc baktığım 

yrk. Üatellk parıı vrrsiode 
b&~mam. Aynanrn kerşıaına 

grçte bulı1Jık bezl ıuntıoı bir 
ııeyre-t. 

ihtiyar kadın, yılan ııokmuş 

gibi, ôyle bir fırladıki, ben 

şaşa kalJım: 

- Sf:nl körola!lıca 

tobıım eı>ul; benim suralımda 

ne •armış hak11yım? s .. n henlm 

Hreml heğeoenıedln b11kayım? 

_ Şu yftzQor ôk Qz glht baktığın 

g,.llnd,.n neytm rk ik a tene· 
elre g,.ı .. sice bl"rlf !. 

Kıdm doğruldu, etleı ini kal· 
çeeına koydu: 

- Vallaıb bUlib, ıenl polise 

verlrcıem gôrQreiin 8f'D!. 

- Polise nrlbde ne diye· 
ceksln? 

- EUoln kôr6 diyf'ceğlm, 
utanmaz!. 

Beılf alaylı bir ıav.r takın · 

mıtll, kadın dabı kıadı. 'OstO· 
ne doıru )Gr6dG. hte o dıld 
kada oda kalktı Ye gGlerek, 
acf'le adıml1rla bınkh, gltd. 

Soruyorum, bu bynana ne 
diye luamıı ae1ba 

Çimdik 

Ekmek Narkı Doştil. 
mıyor, Toton 

Kızıla) 'ıo sünnet ettiği yavrulıudao bir grulı 

Aydın, (Ôzl'I) Kızılay 
h11ftası borada iyi ıecti İlk rztin 
Balkevlodl'l trz11bilrat yapıldı. 

Cemiyet haekanı bir Pôylev 
verdi. Bunu Dr. bay Sftley 
man'ıo lı::oof,.ran11 taldh etti. 

H011r.yin bay Kara da piyanoda 
Urlı::aç p1rç11 çaldı. Hafıa için 

de f"eya plyanı:o11u tr.rttb, l~O 

yoksul yavru eOnnet edlldl ve 

giydirildi. Çocuklar otobOsl,.rle 
gndlrlldl Bu anda parti ko 

reğında Orıa okula dlrf'ktörQ 
R .. fik Yıldırım Kızılay ve 

l\ızılbıç hakkında bir eôylM 

verdi. Çocukları, Aydın hekim 

leri ııüonet elliler. 

Dfin #?ece de bir gardı>npartl 
bu akşam da San'atlar okola 

eıncı bir mllsamr.re veril il. 
Aydın.da Oyc yazılanlar pek· 

çoktur. 

Buğday ve ekmek 
Aydın (Ôz,.l) - Uray daimi 

kurnlo ekmek narkıoı rakamla 
10 kuruşa indirmiştir. Şarb•y 

rlle r<·kolte l!"C"n yıla f!Öre 

Otte lkl olacıklır Yal nız Orft 
nan kallre nolınsıodan çok 

temJz olacn~ı ıdiyl~uiyor. 

Buna Çare Gerek 
Aydın (Ôıel) Rozdo~andan 

Nazllllye ~idrn 20 numa .. alı 
NHllll Zıtfer otomnblllerlrıdım 

26 numRreh \amyon, ka911 b• 
dıe1nd11, ft"Hıno de doldurarak 

~8 klol ile (l;fderkf"D ova kah 
"' baneal uY•kmında devrllmlş, 
tki bayan, btr bıy yaral11omıo 

tır. Şoför o unada kendl"lnl 
dışarı atmıştır Geçenl~rdt-k 1 fİ 

şiklyeılmlo lotloarı gftoft, Ay 
dıo earbayı ile Kôşk . Sultani 

ear arallında llt:rl,.rken ayni 

otomohiltudr.o 28 numarHlı 
kımyoo ayni tr.klld" tıklım tık · 

hm net rzeldlk. Şarbııy tele 
fonla oofclrOo k:arneehıi aldırdı 

ve kendisini cezalandırdı. Fa· 
kat bu tein kökünden halli ge 

rtı:ktlr. K11ılar bundan doğa 
yor. 

Aydın (ôzel) Kuyucak ve Çlfl 
nukın lndlrllmesl için telyazı Hk ovaluında Pirinç ekimi ya 
Ue deulzUdeo on plyafa~ını 

sormuştur. 

Yerli bnğ ayın kltoau 80 ar 

pamn kilosu 35 kuruşa dftt 
mOştOr. Aryon tohuma 10, 
haklı a :J 10 lfatıındı l!atıl 

maktadır. Reoaz ıryon eatıeı 

hışlamamıeıır. 

Aydın, ;lO 6 935 Kızılay Ko 

romu baekırnının eağhlı: duru 

mundın örürft istifa eniğini 

yazmıtıam Kurum merkez ku 

rulu toplanarak bı~kaolı~a dok· 
ıor No1f iz yezganı ıeçmlştlr. 

incir, tOUln 
Aydın (Ôzel) - incirin llek 

erk.-k incir· atwa işi bhmltlir. 

Korakhkıan ınrglnler fHla ka 

çamadığıodın Ye usamadıAından 

ftrGnfto dogumu Hdır. Yaloıs 

tyl bllul.a ve tavanı Mklayan 

bıhvlrrde Orln gene yılkı 

derecede Hrt• da ilk tahminle· 
rfn tf'rılfDfll r~nrl d •rom ltlba· 

eak edllmlotlr. 

Çok iyi 
Aydın (Ôzel) Balkevln, mu· 

alllm Sılb tda1e!lode baplıba · 

netfe açtıtı okumı, yuma kur 
ııonda 8~ k lei nılka almııt•r. 

Sebze Yok 
Aydın (Özel) Bu yıl Sebu 

aztlır. Ilomat 10 kuroşdur Fa 

ıulya ve Sıalatıhk yok gldldlr. 
Paıllcan, U6ber 11dır. 

Çeşme'ye OtobDs 
Çeome pilAjları aç•ldı ve her 

yıl olduğu gibi, bu yıl da bazı 

aileler Çetme'ye gitmektedirler 
ve gtdrceklerdlr. 

Bir tlk•yeıe göre, belediye, 
Çeıme'ye otobie ltlemeılne izin 
•ermlyormuı. Bonon ıebr.blni 

anlayamadık. Halli dogroıaıuna 
ihtimal •ermlyorus. Şarbay 

doktor Behçet Salih Us'un &o 

iti ~ösden geçlreceilnl ama· 
yorus. 

~~I 

Hr1rım ıise; ona kurtaran 

çlokQ •nnem, ölClaceye •adar 

ona 1evmlt.. Ben lıe o bayık 

ôllaOn lekeıls giden •tkını 

plı bir lbılraela klrleıtlm. Aa 
n11mla ölGmClne benim varla· 

A·m ıebeb olmafla. Baytaoca 

geçen aylarda o toara bat amı 
da ben dellrulm. Ne uıareus, 

ne betbabt bir lnYnmıeımP. 

A TEi ).RASIND'\ 
r ~ ... w..,. 

'1 elrib aamara11: 79 

Arınen a ti bir kedıntlı ve onun 
fHICf!fe hlr erkt-lr llf'•meııine 
tmkiG yoktu. Siz be bir 

mec•.-.••••, Mndlnl bilml 
y~n hlr elr,.tklnını•.. A11ne 
•in adı hıtlD"'*· On• klm1e 
nln dil ant1n11ına t•b•mml· 

il• JO'tar. Diye ba~ırmıı bu 

luaılam itte o dakikada ber 

.. •• ça•ıı. lleter •• 

Yıun: Orba.n Rahmi Gakçe 

dChftnGr•ftz: 
Bla, b.t•a •e kıs 1111•ftmrdik. 

Ayl.rCI bir yaıtıkta beraber 

yatmıthk .. 
f Hl• yasamıJaC•ttm doktor!. 

Babamı kurtaranı• ıtmdl ona 

aeayorum. K.11ndlmdf!n ııreal 

yorum. içim parça parçadır. Her · 

Mal, her dıttka beynimin ıar· 

•ld•l•nı dayu1oram: 

Babau btı•. l>lı 7atıkt• .. 

Doktor, babamı karların!. 

Ben bu~Gndea itibaren arhk 

kllt1eye kıpaaıyorom • Bir bı 

raeliyan tut iyrıl almıtlı ıı. Al 

lah ve lea h al affe•ıln 
M kıub bu k•dard 1 • Soğuk 

10A'uk terli) ord•ım. Ar hdaıım; 

- İtte dı dl · hd.H atin iç , ..... 

U~ak mulıteliıl, Pazar gönü 

Ala11Dcak sabaarnda İzmir mub 

ıdiıl ile kuşılaı,ıtı .. 
O yunnn ha keaıt, lzminıpor 'lu 

Hay Sabıi idi . 
Mieaffr tıtkırnda eski fzmlr 

tıpor'lu 8Jy Nazmi, g"'ne yeriode 
n• ııaııteı b11f oyouyordu . 

Nrıice en oldu: 
1 1 B,.ra lll' re .. 

Bo neıicf', lzmlr'de sporun 

g .. rlledi~I, fodholun IJ,.rtf'mesl, 

y,.nt un~urlıır yeıişmesi busu· 

sondaki dilc•klrrln, yapılan trn 

ktdlt"rln ne kıdar ycrhıde oldu 
ğuno glı~t,.rdt. 

J7.mlr gf hl, ~ır.manı bol, ıec 
ıQbral fazlı, ttmaııları daha eık, 

vesaiti artık, kalabalık •e sporcu 

geç\nen bıı ~ehrln, u~alı: g\bl 

bütOn bu fmkdolardan mahrum 

mıntaka cor.uk.lan Ue brTabımı 

kalması, tlbene fzmir heeııbına 

çok acıklı bir keyf lycttlr .. 

Pezer gOnkQ sonuuç, lımlr· 

deki epor gQrQhGlnloln muı 

baeı politlkıeından bir adım 

llnlye &İtmı>dlğlnl, dalmı toto 
dedikodusu ile hakiki spordan 

nzakl .şıldığını bir kez daha 

göstt::rmlştlr. Artık bu durum 

karşısında, berş6ylo açıkça kı 

bulü gt>rektir. 

lztalr mubtelitl şöyle çıkmıetı. 
Mahmud, Adnan ( lznıir11por), 

Cemil, Şokra, Bıkkı (Göztrpe), 

Adil. Rı·oad, Sıld, Fuad, lemall 

( Bucıı ). Hamdi. .. 
Oyun baefadı.. İlk birkaç 

dak•keoın denemf"einden ıonrı 

rnt1aflr ıakım hakluada ıu ka· 
nıat haıııl oluyor: 

Çok enrıjik ve mftııtelt.. Trk 
nlk tecrilbeel az olmakla bere· 

her eor.rjtııi ile teltfl edecek 

kablllyrtte .. 
Blzlmlı::Uer ise çok fena Ad· 

nan, dördOnc6 dıktkada iZ kal 

1110, İzmir kal~ılne kendi ayağı 
ile ilk goltl atıyordu. Mlııaf lr 

.. ~açığı, yer ıoıımıyor, aklıyor .. 

Nazmt, gene eski yftksekllğlnl 

eöııterlyor, muhacim hattını 

beıllyor, açıyor, leletlyor. MI 
eaf lrler hl kim \lzlyette. Tam 

on dakika, bizim mubıclmler, 

bir defa oleaa, karı• kaleci ile 

kartılı.-mıdılar. Mahmud (eda 

~ lraoe korıarıtlar yıpıyor. Bir 
batka kaleci, lsmlr ıakımıaa 
mGkemmel bir maAl6blyele 
malolablllrdl. Sık ıık iniyorlar. 

Adil, Adnan, Retad, Hamdi, 
lemeil, mu.af fak olamıyorl1r. 

çaldı.. içeriye giren haııa ba 

lueıya ıorda: 
_ Nasım. bey aaııl? 

Baıt• bakıcı mltereddlt bir 

nslyette: 

_ Alırlaıır gibi oldu. efen· 

dlm. 

Dedi. Eokıor kalktı, odadan 

çıku. BlrH eonra meyaı bem· 

beyaz bir çehre ile odaya girdi: 

- Naııl ·dedim doktor naıll? 

Baıın• Hlladı: 

Gitti dedi Ril11 . l.or•ara 

madık.. Kurtulsaydı da ı.ıırn 

hıyır eımeıdl. Zı•altı Nasam .. 

- Bitti -
Orh-D Rahmi 

ı.m1r 

T~lumıu tntiblode açık hatalar 

var, Oobt:şlocl 'c ooahıocı da 
klkelardıı muhakkak tkl gol teb 

llkeelni, Mahmud sayesinde al· 
l11tıyoruz. 

Oı1klka 17.. hmfr'lıler sağ 

dan indiler. lıımall . n bir şütü 
karşı kalecinin ellerlnde. Bir 

dakika eoora Salıi, kat .. cl n~ 
kartıı kare•y•, fakat top avutra .• 
Said, Fuıd, ŞGluQ ıztht nç millt 

takım oyııncuıunuo bulunduğu 
Jzffllr muhıelht, ne kad1r kıy 
betmiş, Dl' kadil? bızırlıkeız, hl 
tA minf trı,.r hlltlrn.. A~cık 

·irmincl dakikıda blzlmkiler de 
karşılıklı akınlara bıtlıyıbll 

dller. 

Dakika 25.. Sa~dan indiler. 
Ceruil keı:ıtl, Şokrft'ye btr paa 
vermek istedi, fıkat '"Aic;lerl 

yetişti ve topu kaptı, m•eafir· 
ll'r bu suret le ilk ve ıou 1&yı 

larını yspıılar. 
Takım tertlbindf'kl hata an 

laşı ldı. İsmail çık ıı, Basri f?lrdl, 

Adnan dı~arıya, Z Ali lç"rlye .. 

Takım biraz dGzeldf, mLaf lr 
lerde favullr.r glSzQlı::Oyor ... 

DakUtıı 35.. Fuad'm ııkı bir 

eGıü, U~ak kal,.cleiutn ellode .. 

Oyunumuz açılar (!lbl oloyor, 

fakat Nazmi htr tarafı Y"tlol 

yor ve Fuad'ı da m1rke etmfe .. 

yor .. 

~) dalreıl ls
}4110 gelmfıtlr 
dlydr. Yalnıı 
dt.nildl ·ından 
ealı diye tel· 

Cuma 
1
,.18 

Qlk memur· 
eaı 

iyi gı, 

ospkalı t:ı 
810 tipi ~·ki 
bışmdı isin 
cık b 

, 
ogURLı\RIN 

FiKiRLERi 

Bu Doğru 0, ğild 
fl,.0 izH'den yaııhyor: 

Sıhhi hndad 010111,-.'"'I'!', r 
ıırtştlrllrneğe mu~:ıu;ur. Ha 
Eı ~ .. 

rın nıklt çok geçilı:mekı 
fUallılar ıztırab çckmrk 
ler. Bu yOzdıon bay 
Çorbacı namıod•ki haıt 

ril'df"D 0,.n\ıll'ye 9 Mal 

Ut•k @oliçl, yırttcı, eftr'atli 

bir genç. Solaçıkla anlatalıllse 

ve biraz dı ttlUl olH çok mu· 

f ,r L l L tlrllebllmlttf .. va ıa .. o aca ... 

o.1d1ta 40. mzımıttıer ırıdller. Kadıköy 
Uoak kaleı!I ~nOnde bir karı· Kadıköy'den yazılıyo 

tıklık oldu ve penaltı.. Bun· Meobı ıularımızın 

daoda istifade edemedik Cemil hHı yerleri açıUı~rül 
yanlıo bir vuruş yıptl. Top ilıt sağlığa dokunduğu ", 1 • 

ôamau 
direkten geri geldi, kornere Şarbaylık bir çır.~t __ _ 

atıldı, oda netlcealz kaldı.. taDlmadıkı,r- :-r aıubl~ 1 

Tazyikimiz devamdı .. 42 in ve yol '"'°guo\uto "- b~ 
et dakikada İzmir mobaclmlerl cr.yl aımık, epeyce ta 
tekrar indiler. Fuıd atlatmak Bizim beyet\erlmls, lt 
hıedl, karıttı, Şevket çekecek ~e dlplo ... tlk clhetle;l l\ 1 
oldu, çekemedi. kalecl atlı la· •sıolar bakabm, ge eee 

F t r•11 1 tr mu yordo. Kale biraz açılmııtı u · • ak m~ble\lll, sm 
L • Ut 6kemaae\ea ad top• dokundu 9ft hu açı•· bu .. had• m 

tan içeriye soktu. 1-1 ~1 
cekdr. 

ikinci haf1ayımda blzlmklle· ,. A \ tizm 
rln açıldıklarını, bakim bir t C 
oyun oynadıklarını görilyoruz .. ~ ffı!O&ka\ 
Fakat Upk mGdafaya çekil 

mit gibidir. Mubuimlerlmls 
mGe11lr olamıyorlar mlıaftrler 

de iniyorlar ~e hıua, lsmlr 

defaoıı, Uıak n111f •balına 
doğru yaklaıtığı için, onlapa 

ani ı . itleri daha teblllleU olu 

yor. Hamdi, phıt oyun ile hiç 

blrıey yapamıyor. Said kaleci 

ile iki metre dıhllinde kartı· 
laetığı halde ıtımıyor.. Baerl, 

Fuad, Uerl geri çahııyorlar. 
Reoadın yerine lımıll geliyor. 

Oda fena. Üç metreden topa 

misafir kalecinin Haçlarına 

ahyor. Bir ikinci ıuto, avala 
gidiyor. 

Mleıaf lrler de ba devrede bir 

kaç fırıatı ftldlrlyorlar. Yorul · 

doklara görllGyor. NHml bile 

yorganloğunu glsltmlyor.. Fa 
lat netice biç. 

Oyunu çok bitanfane idare 

eden M\emln dGdllCl çılır.ca 

kart•da fU rakamlar ghlkOyor: 
1 . l 
Mluf lr Utak'lılara tebri~ 

edeıls. Yabaam bir ...... 



Tefrika ~o. 7 1 M. AYRAN . 

~~ ... ..:..~ NUS., npar 
Aa~en, oıerdam, Amaıercbı 
at.e.kbr. 

110RESTES., •apara 10 ıemmoıda gellp ylk6nll botıhbkft 
tonra Rorıu, Vanaa •e KGetence llmınlarına bereket edece~ 

"0RESTES., ••para 13 ıemmusclan 18 ttmmuıa kadar 
~en, Roterdam, Amıterdam •e Bambarg llmaalar• için 
alacaktır. 

SVENSK:A ORIENT LINIEN 

DEU1'SCHE LA 
" VVINFRIED 

temmusda bekle• 
ma .. kad1r Annn 
Bambarg •• Breme1 
ılacektır . 

~ğlama Sevgilim, Ağlama K.adınım .. 
"SMALAND,. motGrG 7 lemmaıda Bambarg, Copeablgt\ 

Dıntılg, Gdynla, Goıebarg, Oalo •e LkaadlnHya llmaalafl\ 
har .. ket edecektlr. 

"ROLAND., motGrG J!l lt.mmoıda Roterdam, Ba111"', 
Copenbagen, Dantalı, Gdynla, Coteborg, Oılo n lakandlll" 

JOONSTON VV ARREN LI 
LTO. - LIVERPUL 

.. DROMORE " Hpara t• 
ırmmazdı bekleniyor. Aa•en J-·· Hayatta Biraz Metin Olmak Gerek •. 

· - Vardı bir Hkhler beallll bire arkada,ları ~oıınln ini manhğın koyıolağundı kıy· 

llmaalan için yak alacaktır. 
st:RVfCE MARITbt ROUMAIN 

Garbi Akdenla için ayda bir Manıaam Sefer 

•e Llnrpurdaa yftk çıkınhk· 
taa eonra Bargaı, V araa, ltll 
teace, Gıtıç n Bnllı içi• Jlk 
al.cıkın. de btyrıgı~ •ardı. Sonra oll ne rldi. Gözleri katardı •e bohıb gittiler. 

dan ayrıld1111, kendi batı•• bo19ordaudı: 

u PELEŞ11 Hpara 11 lemmozda • gellp J S ıemmaıcbı 111\., 
Marellyı ve Bareelon llmınlan için ylk at.eakıır. SERViCE DIRECI' DANUBIB1'f 

TUNA BATrl 
' bayrak kıldırdım. O gôrdı,aa - Onların acıııaı çıkarı · 
"~ m .acaluınyım? 

";.> •• •teıte yakılanl11la daha ..-zı 1r ·· 
'le °"1?. L d Jıanl etrafını blkll: 

'1-:": ra•clatlım11, o bayrağın alu• • y lı k ökG 
' dl' ~~flrlırdı - eAhim, Ş• a ıı yor. 
•e lııtt~1ı · o-ikide or11ıaaa gtrtrler •e ıe· 
o l/11,. ~· ben bir bıydauam. d 111 bulurlar., Ulr a1ık önce ha· 
'O/• "-D9h gOllerlnl ıçerak ,.r a: ,,tardın oaekleı-byıs. 

- Haydut ma, dedtnr _ Kı 
1 

do .. ru ıöyll 
b d (illa ıyıı, e 

- Ent, aydad .. Adı• ağ yoreunuı. . Hlı iki kltlylı, OD· 
lar haaı tdl. Ve tenin .. kıh· . 
nm 1 d L _.-.1.

11
1 ıar itte JGıbinlerce klıı, Fakat 

ID UtD .... ıa .. a.....- a. 
rıadtıa daha namaıla, debı a t reye ghmeHP .. , 
me~ dıba iyi y6re~ll, deb, Keraboge, hayatında ilk de· 
merbame&ll bir baydud.· Ben, fa bıt•Dı aokacak bir delik an. 
brıema kdıola çakmıytDl•rdın yordu., Arbdalt doıt, bayrak 
lıleblr ktmMDln kını.. r;lraıe- tbtlyıcın1_ duyuyordu .. 
dtm.. BaydQdam am_,, TGrk· birdenbire kararını •erdi: 
ilk yır .. gtmdea ıtllD1114'dl. n., - Dunnl. 
lana hile kendllerla• 11111uot Dedi Ye ileride bir •ğ•C1 n 
acılan •atdır. Bealal de çok• ılllnda bıgh duna •llaa yılı. · 
hem pek çok la•rlafllll •ı~.. 11111, ııçndı. 

lrant, Lrıbo19'1• kllf'• Blraa eoara ber lktılde or 
içinde glıll bir .. erhımetl• 
Orperdf glnl duyda. 

- 8G •dam bt1dad cWll, 
ln•alana ea IJU"ılndeaf .. Ka· 
le7be .,.llea 0 ll'rlf, ı_.lak 

deal-.e, .. -- , • .- ÇI• ..... 
Diye aunldald .. _,rda: 
- S..lana1 1J1e1 lalur ... , 
- T ... n •. FıW 

..... Diye...,., 
AM ord.,..., ...... , 
- ~·,,,., 

••••• - Aoak t11le, 
lyle dolamlımtla ....... 

lru'b ......... 
... yont.: 

16Jle, 
daha 

yeeek 

- Bea 1'ltk • poe 
oejlma. T.,~, lleraber, .,..... ..,. ..... •. 

&ar.,. D .... OJot. 
••• .... ..... , rl Hmlaıı 

14lt. Ya i••"'1 e J•pacak11. 
ı... "'•• t.. k için •eril. 
mit lllr •e11ta eh. O ı .. nlar 
4'• llreDI Ye Aıya'aıa 
mu,ear-. lrk'I lçlade 
k....... keHlalal ta. 
•• ,.. " '•d •aeak bir kiti 
wrd•= 

Salak! 

Akbisatr şarbay
lığından: 

Akbllar fl'blJhl18ıa 60 '16 
lira lcreaU elektrik fabrikmu dl. 
rektGrtqt 1Pkbr. Otaabeı 1 ..... 
da Jabrl olmamak •e aakedlk.· 
ce lllıll' .. ıaamamak IUdle en 
.................. m.kteb 
••Jalaaı deafed balartye mı· 
klae kı_..da •eaaa •eye· 
h'81ta ort• .lerecede telull gir· 

llllf " arda •...ır dnleı n 
lael mlell"fılerde t:leklrlk H 

lllaklaa lflerlnde ~lıtmıı Ye 
IDaHffak olmaı bolaamak •e 
mabuebe ltlealadea anlamak 
•e dl&er baaaı e._r. bala 
itala.- earaı1e bir ltJU alı· 
... ,. .... lltf'klllerta •etik•· 
lan ..,. araelderl ile ben
ber ,- ile Akhlear eultay· 
...... ... .......... ua. ol•· 
••. 2; ıs 1949 

Ak..,. •lb h•lnık hakim· 

~·: 
Akblıana dert! köy ıballıln· 

den olup makıddema lııınbalda 

11ker iken IHea ıGteyman kGyll 
mehmedla oııa 327 dopmla 
b6aeylllla lerekeelne •asiye ve 
aepll def ter edilmekte olda 
18Dd9D •anana medrainla 553, 
560, 661 •e 562 acl madde·' 
lerl•e ted ika •e larlhl llta · 

• • • 
- Gel ~•glltm!. Crl, ırbk 

Y•fay•mıyıe1~ım. Dilnyanıa' ııe 
mııı, göalerlmla 1'n6adea ııy. 

rılıb gidiyor. Bıtka Alemler 
gGrGyorGm. 

Siyah aakelh, yaaaklın ç~k. 
m6t gGılerlDID etrarı ıim ıfyıh 
bir erk~k, tllode, yumoıık 
yetıklerıa Datlnde bitkin, h11· 
ta, y1rı ôlJ bir .. ııyette ••· 
yıkhyorda. 

Yıtı~ıa ayak ucunda, gene 
•e ~ael bir kıdın ıAhyorda. 

Yem Y•tll bıheenln ıt öteıla 
den bir tuuı kaıanua eeıl ge· 
Uyorda. 

Blylk, mermer .. rayın ko 
rldorlarıacbı herkee beı r&erek 
y6rGyordo. En k6ç6k bir gtl 
rlltl çıkarmım•ğ• çahıılayorda. 

- Dnım edecek -

Yolca Ye yGk bbol edn. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lamlr9le Ne•· York 1ra11nde montaam lf!fer 
11RINOS,, .. para 21 lemmozda lımlr'den (Doğra) Nef1tt• 

lçtn y6k alaaıkllr. 
Hamlr. lltalardakl hareket larlhlerladekl d91iflkllklerclea IAte 

mee'oltyeı kabul etmea. 
Futa aafllltt için ikinci Kordonda Tahmil Ye Tahliye l\ett 

blauı arkuıncbı Fntelll Sperco Mftatabiw•• mtlneul ~ 
rlr.w olnnnr. Tf!lf!foft: 2004 . 200!;. 2~ 

lzmir ithalat Gomrflğfl Modo~tl-

"DUNA,, 9 apara 4 ıem•ftı.: 
da bekl,.atyor. Badapeıte, 
dıln H Viyana için ytlk •'*
cektar. 

Olivier ve Şo 
kası Limited 

ğOnden: The Ellerman Ltaee 
Teıblt No. Kilo Gr. Clnel eıya nTHURSO" ••para 15 

99 479 00 Demirle mlrellep pirinç k.ıf01•. ılnnda Hail A••en w I.-. 
Yakarıda yuıh bir kalem eıy• harice ~6tlrtllmek pııi_e •e drı9d•n gelip ıabllyede 

ıeık •nhrmı ıaretlle •tı1Hatınd111 abcdan11 15.ıem~ 935 nacak n ayal Am••da Lı•I* 
•ln6 •Ht 9 d.. lımlr lthaltı glmrıaı 1atı1 komleyonalll fGra. 99 Bali lçla yık aı.eak11t0 
caıtlan illa olanar. 29 2 1~ uRUMELlı\N., "'°"' ..... 

M . d Pli IODUDdı Ltnrpool •es.-. 
anısa vilayetin en: ........ bekleamekıe•ır. 

1 - Mınl1a'da kııla 6nlndekl ltılkltl mekıeblala karfl boyı. Not: Varat tarlhlerl " 
b~l• n ıa tell1aıa lılerl (4990) Hn f 92) karulk ke. parlıran lılmlerl lserl•e 

lamlr lahlaarler batlQCldGrlQ etfnameıl herladea açık ek•lltmlye koaalmat1- ıtkllklerdea mee'allyeı blllil 
gcınden: 2 - Ekllllme Temmaıaa b~ılncl cama gOal IUI pblrde edil•••· 

Aluncık merkez yıptak t6· •lliyet daimi encım .. nlnde wıpılacaktır. ~--------'""'.·:--
tfta depoınnda mnead 3505 J u .. k lf ... memarlapa •• 

3 - Keılf we ıeferraab Nıfıa befmlheadbllibadea r•neıı k-'-
kllo kallamlm11 kaha çal ile olank alanıblllr. Ueüıa Etaaf tir ·~ 
SS~9 kilo çu " kwYlça H ' _ Mankkaı ıemlaat {3'14) lln (32) kant&m. .,.,. .... dolayı u .. IE 
ısıs kilo ip pareaları pa•r ııaa ola•ar. IBOZ 20 14 28 2 hak•k .... k...aala jl 
lakla ···••eakbr. ı.tyenler ba ----------..... ---.;... ______ ,,,.. __ , tarlllll •ararlle u .. k .. 

•11•11 ... geçen •mhrda g6 M. eoemen Şarbaylığından: rt•• Terk .... ı. ~ 
rebllirler. Açık Ubmaya girmek tfl•• karar Yerllmltdn 
lıt•weDlerlD Olu d6ra ltnlak 1 - 'Şertım1bla ak ıeawlnt dal ı•la Mı eeaellk hlly8ca " 11111 ••--• il 

1 •-...11 8 7 -•-- 10600 kilo _. W..lb.a. kllo lace kl•e 11 11-.-.1u ıemtnaı P9n111n e · · 936 .,... ı- J. • auUlllM: .,... ıso kllo kaha maldee J81a 550 kilo il! .. .- 1 lleülı .._.. 
......... gtatl ... 0

• .... 20· ........... , 400 adeı iZO YOlll•k ıs • .;, ... IO· - .. . 

lsmlr IDhbarlar betmMDrll kak ltmbMı 30 Mel 40 •••l•k 20 adet 75 ll••l•k eakh olaluaa we llllW. 
pnde mlıeeekkll k....,._ ıe•Ylnt lambala 16 gtl• •ltldetle ka,.b -' aeallle ....... bala-lan• 
gelmeleri. (1898) 26, ~9, ~. S ebllımtye koamafhlr. 99 llaklanaı bir •J 

:a Ekllltme iti '· 7 .935 &arlbllie ta11b1u peqe~ ,0•0 re.- •lnal•da b 
Tayyare Piyaagoeu ıaat 15 le len kdıaacaktır. leıl " me.eat Yeealk 

3 Ba iti• mabamme• kıymeti 1222 llnd1r. _.. .. kkat earetlerl•I teNI eJle• 
19 uncu Tertip Bi. •••••• ıkoell 1_, kıımı tçta 82 ıtmbalar lol• ı• Hn.t.r. 2 - eııatıaa llU 

1 ' ŞartMaae .... ylak ... rellatlea btealleblllr. ...9.UJed •llleWa 
letleri Satı ıyor.. S Tallb olalana Meaemea prbeybl••• mır.- etmeleri illere mafUU 

• illa ol•••r. 19 23 27 1 -lan• pae Wr ., Boyoklkramıyem-~~~~~~~~~~~~~-ıb~•~ .. ~ 
Tcırkof isten: me1er1. 

50000 lira T•"'•'" ....__ l' ........ ._ ...... L......-. l.ıo .,:. .... 
1!.8'!.!"' 

lla 250 Un ıylak krel nrllt!eekdr. Verlleeek Ocredl mlktan 

Mokafat 

200001ira 

lmtibaada go.terllN!ek llyıkat• gGre llglU komlıyo8Cll dereceler :=::!~ llaanık._. ... rll 
laerhae tayin ola11cakt1r. lmılbıa ıemmaaaa 15 ı.ı"JlaG GA· L b--•
ledea IODn .. ı 2 de Aakan ıorkoflı merke .. ade, Jıl•abal •e kal••• t1rdle ...._. 
laaaır tlbelfrllatle ayalAmaada yıplacakbr. .......... gtreeek •1 lçlade dall'f' .... 
lerla -..,.dakl •UJf ları hala ol•alan gerekılr. ••lerl •e eı...aene 

1 - Terkiye •e71b11d yab.acı memlekellerde orll •e yOkeek .,urellerl .... ı .. Mıı• 
ekoao .. meelek ııbllllal bldrmlı olmak. .-'aU1ete Dlnl•alsl• 
~ - Bir •e,. birkaç eenrbl dilimi i~ blhDet. f .. htus ler. ,.._ hak....._ 

elme •e ••bahenye maktedlr olmak. ......lan. 
3 - Dewlet mle•eeelerlacle •eyah•d laDIBIDlf yefll •e ecnebi ' - Alacaklı-.a 

Fakat._,. •ekadu aaalı; . 

lartJaJdı! •talı• alb IJbk 
bir JOI laJll" gerekd. Bhdra 

ltlarıa mıbkemeye btlmlrıcaa 
bakakl Yaalyeılerlnl ı.,ıbl& et. 
dı melerl ıkıl takdirde kanoau 
meskdrua 569 ncu maddeel 
b6kmtlala ıııblk olaaacai ' llb da• ltlbuenı bir ay Arfıada 

mlte.elf•n•a borçla •e ılacek· olanar. 19l0 

lklıHdl Ye -b ıetekklllercle çal..-lf 99 ••nflak olmaı ... 4.7.935 Peqe• 
balaa .. k. - 1' de u .. k'• 

4 - Yıp '5 den fula ohumak. rlU. mldlrlak ... .-.ı 
~~~~~~--------· 

Ankara Birası 
• • • 
ıçınız. 

Ankara Birası 
lu al Bir Fabrikanın Mahs11lcıdnr 

-, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 

lfl' n yaln•• (Ankara Birası) dır. 

5 - Tılepaıme •e •ellkalınnıa fotognflle blrllkle tmılbaa palacaktar. Ahaee•blelllf 
ı. d ... pl•elerl ft 

gtnladea iç gla enel'-e kadar T6rkof İl merkesl .. •e tanbal 
... kdli• eekl mı-11111• 

H lsmlr ıabelerlae •erllmlı olmak. llllflerrk ~· .... 
6 - lmtlhaa DeUceaiade kuanllaak ••manllar aruaada ab· kefillerlaia ft ..,_ 

naCllk raa1en7lmınlar aynca g6ıGalnde ıatalaca•br. dd .tr k'-lerla 
lıtrklllerla m6neuılan llta olunur. 1948 ............. bdıtli'~ 

lzmir Liman işleri Alım Satını Ko
D1isyonuodan: 

19S6 Yab ıemmas ayını•••••• delta lımlr tlmO•IUi g.,lecek 
terftle, nm•• tra•en Jlkla ..,.r •• y1a rll9• to11llAtOIQ8a deli• 
mot&rll Ye ye1keall pmllerta fi• ,..._ falla pdnceklerl b· 
retlelerle yls ı .. daa • Ye W.re1e tmkutllGeklara kere11elerla 
bofaltma iti melremllEAp be•blle •tmlı: eblltmlye •••tal ...... 

Açık eblltme lö temmn 935 ,.._.... pi •t 15 .t. ya· 
pilaelıkıır. EkıHtmete glr•ek iti• 450 Un .... 1110 puaa HJ8 
ba a.lulık ba•ka mektaba 1ermek IUlbr. 
Şarta ... ,s girmek lldye•ler ko...,._ ......... 1'69 

ılt• olaaar. 



ıabHIDID (60) 

t
~ . .: bir alaa Ose-

: r •e mGltakbel 
' ve h11rlt111 ile ıa 
• , ~ ıeılaahaa badim 

projeıl •iağıda yazılı ıartlar 
dıtrealnde yirmi gGa mClddetlo 
n bpalı zarf uıullle ekıllt· 
meye .koaulmuıtur. İeteklllerlo 
ihale gOaG olan 1 O temmaı 
1935 çarıambı g6aGae kadar 
Kadıköy nablyeıl belediye eD· 
cGmenlDe mGncaıtları illa 
olan ur. 

artoame 
Mıdcle 1 - Kasabının mGa

ıakbel eehlr barltaıı 229ıt ıa· 

yılı !'P' ve yollar kaDDDQDDD 
1-4 ClacO m•ddelerlnde yuıla 

prtlır dalreılnde 1 : 500 n 
l : 2000 mtk1u1adı H aynca 
1 : 1000 mlkyaıındı tenlye 
mlnhanlli "' aaıllan mGpm· 
ma Gserlae olmak n baalann 
her btrerlerlnden ayrıca Gcer 
adet kopya nrUmek ı.rnır. 
Yıpılacakttr. 

Madde 2 - Bırltıda kuab.nin 
ballbazır nıfyetl gll11terllmekle be 
nber mClıtakbel tekil. belediye 
•o yollar k1aununan bGkGm· 
lerlno ay~un olank karmııı 
çlsgl ile gGaterllecektlr. 

Madde 3 - Su projellae 
alt barl&a Te mlkyulan ıan· 
lardu. 

A - Sa membalan kaeaba· 
ya çok auk balandapndaa 
ıoyaa &akrlbea k .. bayı dört 
kilometre meeafede b1alanıa 

yerden alaamUI n ha teklla 
projede ~ôtterllmeıl ll11mdır. 

8 - Kuaba dahli! takılm· 
terine gelecek netlller bırltıda 
1: 5000 

C - Mıktı tullnl barlt111 
1 : 500 tul te l : 500 irtifa 
mlkyuıa"-

D - K. .. ba ına batlarnHn 
pyojemetrtk laarttuı l : 500 'H 

1 : 500 mlkyuıada 
E - Su depo harituı 1: 100 

mıkya1ıada fllhre ıeıl11t• te· 
kail teferraıtınnı plan ve mak 
taları 1 : 100 mlkyaıındı 

F - Su bealneal lcl••ekl 
•ına ocluı hırltuı l : 20 mlk· 
yU1ada olacakur. 

Medde ' - Bonlır hakkın· 
dı bir mataldtı fenniye ra · 
npor• •o bir fenni latut tut· 
Damell taaalm edUeeektlr. 

Madde 5 - Sa te&IMtı ha· 
rltuı laerlnde umumi çeıme 
n yangın maıla~a te teni 
tebekelert "' tahliye H anaları 
n hı.. menfealeıl yetil renkte 
gatterlleeek tir. 

Madde 6 - Bu her iki lı 

bir mlteıbblde nrlleeek •e 
mltHhbldla diplomalı bir mi· 
beadlı olmııı •e lbatıaı Mhlbı 
oldaguaaa nılka ile lıbat et· 
meal lkımdır. "Y ıbaacı tebı· 
uınclaa olanlırıa 011 ıenedea
berl TGrklyo'de m1aklm olmuı 
tuthr. 

Madde 7 - Da her iki it 
ihaleden ldbaren eD geç bir ay 
lçlade ikmal edllecektlr. 

Mıdde 8 - Mlteebblt tha· 
leden itibaren e18ml altı ay 
içinde ite baıhyacaktır, gerek 
mGbqereUe •e gerek ikmal 
baıaeaada •erilen mOddetler· 
den fe•kallde eebepler mGıteı· 
na olmak Gaere geçtrlleerk gCln· 
ler için mltealablt Belediyeye 
ba~ada elll Ura tumlaıt •er· 
mete mecbar olacaktır. 

.Madde 9 - ihale bede· 
Hala yGıde ylrmlal ite 
bıtladığında •erilecek mltehakl 
yaade eekeenl de belediyece 
•erilecek mektab Daerlne n· 
rllmek .. rtlle Tlrklye alrut 
baakaıı S.raykôy 11ndıgtna 
mtlleabbld namına yahnlacak· 
111. ltbu paraaıa mlıealabltle 
,...,,ı ele a116 imha .. 

8itm11111ııııiı•11111•ft'l&ım .. 11,111N"'o11111Y~era11111_.~ .... ,, .. ,,,,, .. #IJ••=•::ı:: .. !!!U 
S.y111 Cimi Pey akoeat 

IZMIR 
Laa DO, lıl.nkU Y eal :Etki Claıl Depoıltoıo 

c. 1 goller maballeal kemer 80kak 45,45 1 e•. dGkklD 400 
12 46 dllk~lo 100 c. S kGçlk tuhafiyeciler çırtıaı 13 no. adada 

c. 4 
c. 5 
c. 6 
C, 7 
c. 9 
c. 10 
c. 11 
c. 12 
c. 16 
c. l '1 
c. ıs 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 

~c. 36 
c. (0 
c. 41 
c. •7 

c . .w 

c. 49 
c. 50 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72 1 
c. 73 
c. 77 
e. 79 
c. 82 
c. 83 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. 89 
c. 90 
c. 91 
c. 911 
c. 92 
c. 98 
c. 9.t 
c. 95 
c. 96 

c. 14 
c. 16 
c. i7 
c. 29 
c. 32 
e. SS 
c. 46 
c. 59 
c. 59.l 
c. 60 
c. 60.l 
ç. 60,2 
c. 60,3 
c. 60.4 
c. 69 
c. 70 
c. 71 
c. 78 

c. 23 

c. 35 

c. 97 

c. 98 

c. 99 

c. 100 

c. 38 

u il u .. .. 
lklod ıGleymınlye mab. hakkı b. ao. 
karoıyakı alıybey mıh. hayal ıokağı 
kDçGk tuhafiyeciler çarıııı 13 no. Rdı 
ikinci ıClleymınlye mab. ruhtbaba 80. "ıırrı bey ıo . ., 
hııaa boca mehılleıl bllyClk tuhafiyeciler 80. 8 no. adada 
kGç6k tohıflyecller çarıııı 13 no. adadı 
kırııyakı alaybey mah. baa •·gClnayclıa eokağı., 

mahmudiye mıh. klreçlikıya eokak .. .. • • .. .. .. 
huan boca mab. ktıçllk tahaflyecller çar. 18 Do. adada 
kırrıyıka boatınlı kôyG 
ikinci ıQleymınlye mah. kAmllpıta cad. 
ikinci ıDleymıalye mab. 3 Qaca nesaket ıo 
baycık tuhafiyeciler çarıııı 8 ao. ıdıdı 
ClçDacl lı:antıt mıh. balll rlfatpı11 cad. 
ikinci ıGIO'fmaolye mıh. bClıeyla ef, ıo. 
bıhkpuarı mıh, memdohtye ftad. bClyGk tuhafiyeciler 
R no. adada 

11 45 .. 100 
6 ev 200 

10 4 " . 300 
18 dakkio ıoo 
3 5 2·4 e'f 700 
82 mığHI 300 

6 dClkkAa 100 
19 21 eY 300 

6 H 160 
8 eY 160 

10 e'f 160 
20 dGkkta 100 
40 e. noo 

14.8 138 eY 1'0 
2,4,6,24 24· 1 24 2 Gç n 360 

43 48 ı dakkAa 200 
233,28ö eY 400 

12 12 9 ' 860 
105 maAuı 300 

bıhkpuara mıh. memdahlye cadden bGylk tabaflyedler 67 
8 no. adada 

ma&uı 200 

u .. .. .. 
bamdlye mab. tlrekap111 ıokagı 

memd1ablye mah. kClçGk tahaflyecfler çar. 13 no. adada 
Ahmed aga mah. yemlı çırtııı 11gır tokat 
keetelll mah. bqdorak lklacl keetelll çıkmuı .. .. .. .. il 

karııyıka alaybey mıh. hın gGnıydıa 80kağı 

karııyıkı otmın11de mıh. re .. dlye eokagı 
mahmudiye mab. kacak tabeftyecller çarıııı 
mahmudiye mıh. eekl balakpuarı ıo. b. tabaflyecUer çar. 
keıtelll mab. batdarak ikinci keetelll çakmuı 
Akdenlı mab. b. tabıflyecller çar. gut balHn .. •• .. 
ahmed • mah. yemlt çarpıı 

u 11 meynter gClmrlAG to. 

kadrlye meb. ııarecl ıokağı 
bacı mabmad mab. bacı malamad 80. 
ıkdeala mah. b. tuhafiyeciler çar. .. .. u 

dördClacl ıQleymnlye mıh. bıcı mHldd çakara eo. 
akdenla maballeıl bayak tabıflyedlt'r çaqı11 
eellmlye mab. a1arl b. tobA• 
blyClk tahıf lyecller çerıııı 8 ao. ada 
re .. dlye mala. tnmHy caddeli 

MANiSA 
muta c-prnakeblr "'safer,. mabılleal balıkpaan cad. 

c alaybey mah. hendek kab•e a. flrıa eokak. 
c .. • tnmfty eaf. hllre• al• camii kaqaaı 
" IUaY mala. laGm puın 
u u " beledl7e 80kık 
.. " 11 aıaayol cıddetl 
.. yarhuaalar mıb. kanmıank 80kalı 
• mimar alaıa mah. butne caddeıl 
• .. .. .. 

u dendyaa mala. ıaraçhue karıaala mekteb 80hg. 
• .. .. c • .. 
11 bmetpa11 mab. çay ferah eobl• 
" alıyboy mıb. b~adek bhH tobit 
11 •ny mıh. banka ıokal• 
.. bCllrn ap mıh. hımam tokalı 

AYDIN 

.. 
• • 

68 
5, 
42.27 
28,24: 

101 
77 

23.23 1 
21 
51 
8'1 

99 79 
9 
4:,1 4 
3 

96 
6 

Sg 
90 
91 
14 
81 
19 

111 
1021 

,o ,2 
61 
25 

91·1 
76 

26 

.. 
e• 

dlkkla 
m-@11.a 

e'f 
H 

iki n 
e• 

caıguı 

maguı 

97.77 n, •hır 
magua 

5 
16 

.. .. 
il 

~3 e' 
iki mapa. 

985 n 

200 
2(0 
60 

500 
500 
300 
600 
520 
100 
f.00 

1100 
790 
800 
600 
2ıf0 

'10 
900 
2,0 
~40 

160 
300 
200 
600 
900 

121,121.1 eY, 41kklo 600 

12 
66 
5 

57 
38,38.l 
25.25,1 

2 
2,1 

29 
31 

' 6 
8 
'1 

21 
8,10 

8 

°' 500 
8' 500 
maı111 400 
•• 800 
e• n d6kkla l 000 e• Ye 11 300 
•• 800 
eY 800 
eY 800 

•• 
•• 

800 
300 
400 
800 
600 
240 
400 
400 

Aydıa hleu mıbılleel belecUyeala 142 na. lı adatınıa 838 "' ~89 na. lı arauı 
Oserlnde yapalmıt °'. 700 

" balcalar mab. belediyenin 2•0 adaııaın 4437.l namanlı anua berine 
yapılmıı e'f. 

" kartaluf mıb. g11l 
bal•arı berlade. 

" huaa of. mıh. gesl 
balHn 6aertade. 

" nma11a pa.a mıh. 
mimar ıtaaa 80kll•· 

11 m .. acllye mab. 

158 na. la adadı 236 taj aamanb eY. 

89 taj namanlı e• 

77 aumanlı dlkkla 
beledlyealo 287 Damaralı acluında °'· 

KASABA 

300 

200 

200 

180 
100 

Targutla ka11ba11 yenice mahılleel eıkl klllee yeat 94,94.A taj aamarah e• 500 

camarlyet cadcleıl. 
Yakanda lubıta yasılı emllk lbıle bedelinin dartte biri peıla ve gerlıl ıo eeaellk takaltte 

adenmek n yGıde 9 1 2 falso ılbl olmak 11rtlle 11tılmık 6sere açak anırmaya koaalmaıtar. 
İhale 11. 7.935 pertembe gGnG ıut onda yıpalacıktır. lıtekll olıalırıa blularında yasılı pey 

ıkçelerlal •eaoemlae yatırarak artarmuına girmeleri lhımd1t. 26 2 9 1884 

projenin belediyeye tetllmlade rıaı ihale gGnG olan 10.7.935 Yekllell hakemdir. 
•e nıeıf deıerlnla de b1aalana gflaGndea enel kadıkôy bele· Madde 14 - Teklifler ma· 
alt olddAa nkllet ye imar mfl· diye encQmenlae •ermeleri •af ık gGrald61Cl takdirde 10. 7. 
dOrlOiGDCe tucilk H ladealnde lbımdır. 985 gGaG llat 15 te ihale edl· 
.eritecektir. Mıdde 12 - Teminat mlk· lecek, gllr61med1Al takdirde 

Madde 10 - Yapılan harita tarı (180) Jtla eekeea Jlra •eya 2490 11yıb artırma •e ekılltme 
'fe projeler •ekiletçe mD'flfık ba klymette bınka mektuba· kınaoa ıbklmını gllre hareket 
gllrllmedtAl tıkdlrde ıellbı dar. Kat'I teminat ihale bede· olunacakbr. 
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ut aktaJadle .. uı mektülı· ... fakı• maclblace dalalU7• Z6 i9 2 6 1890 
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