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Afyon--Antalya YolundaRay Razı Gazeteler General D.D. Yolla~ 
F erşiyatına Başlandı. Kondilis'e Çatıyorlar. Umunl""M~- . 

--------------------~ .. ---------------------
Aydın D m·ry unuıı Bize Ge mesi, 

Büyük ırd. yan 
lllt\ı:ırl! va,atmı., t~tuyonu do· 
D toıış ,.c e~lenmtşlt:rdlr. 

Baıbakanımız Bayındırhk Bakanımızla beraber bir tetkikte. 

Afyon•arahl•r, 2 (A.A) - fıodın 200 ktıillk bir tölen 
Afyon·Ant•ly• bımada ilk nrllmlııtr Ş61en çok iyi bir 

tranra n ray d6oenm,sl mft· bna içinde geçmlttlr. 
auebt.tlle tören yapılmıetır. Aydın hıuının dnlete geç· 

T~ıeade., Afy.oa Jlbeyı, __kol· metl, Eg konoail mı IU...-
orda komutan1 ve pekcok kim· nıa beryerlade b6ylk teubO 
eeler, blylk bir halk yığını nıa naile olmaı Ye lçtea gelen 

buır buloamattar. ıe•lnçler yırıtmıflar. 
T6renclen eonra yolu yap Boca'lılar da memleketin lrlt· 

makta olıa m0headf81er tara. tf~I bu moılaloğo bıraretll te•· 

ANADOLU'nun Aokt>ti: 9 

lzmir'in Ekonomsal ))u-
rumu Ne Halde? 

B. Hasan Serter 1.,arif el erin indiril· 
mesi Lozumunu ileri Snrnyor .. 
Akıekl bıabeı idare meclıııi 

batkaaı Te mtllet pazarı direk· 

- lzmtr lktıudl nılyetlnla 
darılma ıebeblerlnden ea Gnem· 

•ı.ı (MDblml) genel buhrandır 

Te bu mfthlm ıeb~b kabili in· 

kir değildir. 

- Sonu 6 ıocı yQzrl~ -

-"'"\ 

Atatürk 
Ve Ba bakaa ___ .... ---

htanbut 2 (A.A) - Cumıır 
ba§kaolığı geuel eekreterliginden: 

Kaboıaj Türk denizcilerine 
verilmeıioio oouaco y:ıldöoümün· 
den ötürü yurdun her tarafından 

gelen kutlama yar.ıllnna teşck· 
kürlerini ilcımeğe Anıtdolo Aj•n· 
unı memur etmiıtir. 

Ankara 2 (~:A) - Doğu 
' gezisinde bulunan Baıbakan lımet 

fnönfi kıyılanmızda kabotaj hak· 
kının Tilrk hayreğıo• geçiminin 
onuocn yıldöoümü mlnaaebetile 
denizcilerimi&dcıı aldık.lan tebrik· 
)ere karp ı~ürlerioin iletil· 
meaini Anadolu Aj•DPD• emret· 
mitlerdir. 

.. ...• 
Dış Piyasada, 
Diğer Memleketler 
De Bunu Yapmışlar. 

Koro meyn lbr1catçslır bir· 

ligi dDn toplınmıı n DıDm 

plyaeaeını gnıden geçlrmlttlt. 
Dıt pty ... lardan alanın haber. 

ler, mlltıhıll memlekealerla 

f latlerlnl kırarak ucoaa taht 

tekllflade bolaadakluıaı gnı . 

termektedlr. 

Bu TaaJyet kar1111ncla, blahn 
de Gıftm plyı1811D• datormek· 
llğlmlz aarori gGrllm.Clıteır. Ka. 
bol edilen yeni f lıtler ıudur: 

7 11 numara Gı6mler için 

12, 13, 14, 17, 20 f lorla .• 

__ -_5_00
_
0

_
2_1n_cl_y_az_d_e --':fıBolu ve Gerede' de 

Ak eki Bankan idare meclisi 
ba~kaoı Bay Ha an 

tGrG bıy Hl!ıa Serleri gör· 
dalD Te anket için gcldl~iml 
ôyleylace yanıadıkl ark.ad•t 
larındın mGıaade istedi: 

- Yukarı katı çıkıhm dı 

orada g6rOıOrOz. 

Dedl. Millet pazıranın ftat 
katandaki büroıundı kar~ılıkla 
konuımığı başladık. Bıy Uıeao 
Serter; lrmlr'in ekooom111l hı 
yat Te durumunun gQoden 

gDne daralmaıı ıebeblerlol ıo · 

latm•A• baıladı: 

Selanik'teki 
Yahudi K12lar 

Atatürk Gooo 
,. .... 

Bflyük Hazırlıklar Var 
Yunanlılara kaçıyorlar Bolu, 2 (A.A) - 17 tem 

mus Bolu'nun n G~rede'ııia 
ve 18 temmuz DDzce'nlo Ata 
t6rk g6oQdGr. O gfto yıpılıcık 

şr.olikler için ıtmdiden hazır. 

lıklar yapılmayı bıılıomııur. 

Yuknrıdılr.i Esıu, diğeri de 
Kardetidir 

SelAnlk, (Ôzel) - Geçen yıl 
Sollotk'te zengin bir Mıne vl 
kuıı, bir Yunanlı Ue kıçmıı, 

- Sono 6 ıncı yGıde -

Şarhıylıkçı, Bııbıkla, Ka. 
motıy bııkan, bakanlır ile 

11ylnlar o gftne çoğrılmışlar. 

dır. Bılk Aıatllrk gftnftaO be 

yf"cınlı beklemekt,.dlr. 

Adliye Hakanımız 
Yakında iz. 
mir'e Gelecekler. 

Ankarı, 3 (Özel) - Adliye 

Bıkaaımıı SareçoAlu bıy Şok· 
ra yakında lımlr'e gelecek n 
oradan Ôdemlt'e geçerek GGI· 
cQk'te bir maddet otaracaktır. 

Habeşistan Yunan Zabitlerini Red- dürü Şehr~mızde 
detti. G. Kamenos Mısır'dadır. Devlet Demlryotları geael 

dfrekliSrn Bıy Jbrıblm; ben 

ht>riode Devlet deınlryollan fe 
kurulu olduğu halde An 

dan ~ebrfmlze gelrnlo •e 

Al ancak hta~yonurada Ay 
Demir yollanoın devrüt ı 

muameJ,. 1 bazırlıl.laTını ve ı 

&) rı hüUin dalreler "e aenlıl 
depoları görmüş, ıdılıte bul 

muştur. De\·leı demlryolları ~ 

reket ba~kanı Bıy ılabel ' 
birlikte bulunmıkııdır. 

G~nel direktör Bay lbnlallP"'. 
ve fen korulu bu~oa ftal 

8,30 dı moıokarla ôde...ılt'e 
gidecek Te oradan Aydın'• ge· 

Aalcıd~o bır .kıımıuıo, ') uaauııtıw'dakı :fevıuf teri latıbalarındao çecektlr. Bu k111mla rdakt fıt!I 
Atlaı'dı çıkın Anekearıhoı IOaam rna vardır? 1 ıaeyoalar terde edlldlkıea 8"ır. 

g11eteel, ~earral Kondlliı'tn Koadlliı eeaM, b~ elyıaete ra y•rın Aydıo'dan Deat 
kraliyet lebladekl bareketltrl denmdı ae lçla urareı gö . erteel gQa de bıttıa dııer 
'le aözlerl Dserlae yudı~ı bir rGyor? kt, ıaklb yol•a mGa· ıımlarını geçerek tefdtlae 1 

fıkrada flSyle diyor: besim olank tl611eceAf mabak· nm edecektir. Bey İbra 1 
- Ne yasık? hGkGmürlık kaktır. Gç dört gaa ıOrecek olalı -.... 

hOlyaıında balaaayor. Fakat Gr.neıal Koadlllı'e yegtne detrGteftltten toara tebrtm&; 
bu haıuıta muar.rane beyıaala - Soaa 6 ancı ya.de - dGn~kttr. . 

s;y·-Titii1~-;k~;-e-;y·-ıf;fJ·;~--;;-·üa ~ 
Eden'le Londra'da Konuştu 

Pırtı, 8 (A.A) - Tan gaıe 
teıl Edea'la nam kamar11ın 
dald ıGylnlnde lfo- edllmlı 
olab ln,uta bftk\lmetloln ltıl· 
yan·Bıbet anlıtmalığıaı kotar· 
mık için ileri ıDrdGACl Goerge· 
lerl Te bllb111a Erhreyl ltılyıa 

!om&lltlne l>ıjlıyacak bir de111lr 
yolu yıpılmııı hakkındaki 6aer· 
geyl tncelemekıe •e tonları 
yumıkıadır: 

1906 Yılanda Frua ı la~ll 
tere ve İtalya araııudakt lmaa 

edilen aadlıpna Ue lo~tllı n 
İtalyan bGkumetlerl Ctbatl'dekl 

Fıan·ıı drmlryolu ile onardı· 

Casus Romanı: 

Bay Tituleako 

oacak herUlrlCl barekettea 
•tameyl yakendlklerl bllde 

glllz bDkumedolo ba aadl 
maya açık bir ıarette ka11ıt 

olın bir öoer~eyl ftalyaa hl· 
lniınetloe bildirmek eaere 

Eden'I memur etmlt olmNıadaa 

hayrete dftomemek mClmkQa de· 
glldlr. 

İnglllı bGktlmetlnln Fnaua 
kabloeal ile g~rDtmeıdea e.Tel 

Fraaııı •~ı~lııınıa sannaa oy· 
damlardı buluamua gariptir. 

Loodra 2 (A.A) - 8. Bald· 
•in n Edenle gGrGoen B. 11· 

- Sonu 6 ıncı yllsde -

Se anik'te Beyaz Kulenin 
c ••• ,Ş~ak!:!şın Aktri i: S üzan 

çok hc!yecaoh, esrar dolu 
ve sürükleyici bir tefrikı 
huırbmııtır. \'ak.'•oın kah· 
ramaoı caıuı bir k•dınrtır, 
Umumi barbde Selinik'te 
bulunmuf, muharebeler ida· 
re etmiıtir. 

Bir iki güne kadar neı· 
rioe h•ılıyacaıız. Bu tefri· 
ka, casuılujta aid eıerlerin 
~n yok .. eği •e t'o debtcıli. 
ıidir. Resimde ıolda gör. 
düğünüz ~ linik.'teki Al. 
mn CHU8 teşkilitıDID ~ef İ 
kaymakam Voo Ouf'tur. 
Oiğer reııim, camı Süzanın 
ele geçirilmit ve bir FraÖ· 
ııa gemiıioio köP.Chüode 
çekilmit bır.fotoğral~ılir ki 
orada arkldaıı Meri ı.;;m'b. 
roma ile beraber bulunuyor. 



Ier 
Ka11ılıklar Kılnuın, 

la ttlrll 16• yaratma 
Mf .arda. Eldeki ıôz· 

layca kareılaııamaz ııa · 

ıakım yıbanCJ dil IÔI 

mtstn thndlye kadar aı 
ıf ıôı yaratıı erkle· 
gDıel TClrkçele~tlrl · 

lardaa biri de dtlimlı · 

kollınılmaıı •e boa· 
le terimler için · çok 
eni bir ıenglnllk ka 
dır. 

nıa bir tlrlCl kendini 
ten:kartarmıyan bllglıl, 

leı içinde · biri tône· 
mu . iki gôrGı ortıya 

Tlrk dlll ve onun bıi · 

Unl . Altay dil an· 
• 10neklerle ıGı yara· 
klerl yoktur. A•roP9 
hailandılı lado · Oro 
aruı, Oaek seaıtnllAf 

dlllerln OıtClne çıkar. 

Örnekler, öıGnde bir· 
ferdir. Bir ıGı, baıka 

lerla bııına kahluak 
bir anlam delltlkltll 
a yolda koll•nıt çota· 

gelen ıôı yıpr1D1rak 
ı~ıao kaybeder n bir 

aı,onea bir kafı, 
nafMb görGtl 1••1•· 
aca, banlana birbirini 

kolayca görClr. N .,. 
Sorabm fU HrDpab 

e:. 
raekler 161 blrlrtme· 
t1oıar.t .. ~ .. bir bir dil 
1 a:.idlr? 

.et! 
blrleımelerl yılnıı 

ropeea dedltf nlı dil 
mah mıdar? 

ayır! 

Irk dili ıonelılrrle l6a 
gibi, ıöı blrleıtlrme. 

e eöı yaratm11 mal 

•et! 
yle lıe, TGrk diline ae 
OnCl• kahı? 

il yor ki, öneklerlo ba. 
lmlt ı&ıı kır.ntlları ol· 
bul edilince, banlana 
lr dile, yahot bir dil 
Osel olduğu yolandı 

melere yol kalmıyor. 
olN ıa kalıyor ki Tark. 
k senglnllğlnln nrdlgl 
•e kolaylık içinde ıGı 

melerl d•ba az kullın· 
tandın, ılmdlye bdar 
dol•• öoek ılıteaafne 
em •ermlııir, denile· 

tlanı ılmdlye kadar 
k nlaa ba kapıyı blraı 

ııtır. " Şimdiye kıd1r 
k ., dedim. Şunoa tçla 

Cl dillmb:de bile · bel· 
a Hrmakııızın • önelli 
kullanmıyor deglldlk. 
olarak ıu ııöılere bakı · 

tmek: " Bu tııe llerl 
nas » denem, bundan 
aln kırtılı olan "Uerl,,· 

o yClrGnClldGğG ınlıeıl· 

itte deAerlnden, yıhud 
en artık dnranlldıgı 

Ba 41emektlr ki ile· 
ek Ye ... den ileri git· 

a.malanndaa batka ola· 
rletlk 181 kılığında . 
gitmek anlamı Hrdar. 

gelenler: " Bu •ordun 
enlrri " demek, herbaa. 

J•nft8 ilk gelen ••· 
Mk deitldlr. O 1 
1 ...... eD 1616 1 

10sde -

1 w ....................... mmm.aıa.I ... !.,~. A fJ u .. t..r. .. t ................ "'""'''"'''''''"""'"''"'''"'''"'"'''""'""'''·'''''''''"'"'"""'tlU\IJ\lUtttl •• t •• !:::::: ... m~"~\\11 

ünün TeByazo HaberDerö] Gonon 
KOçftk Haberleri 

Mardin'de Zengin Pet~ol Kaynakları Bulundu Vilayetler Yamanlar Suyu 
K.arııyıka'da e•J.-rlnde yap· 

tırdıklın teılNla Yamanlar 
ıayu verilenlerin 11y111 dCln 
75 1 bulmuııor. Belediye ile 
makneltlerlnl yapanlara ıu 

11hverllmrkıedir. K.arııyıka'da 

berkeı eTlne ve mı~azaaına ıo 
brenemanı yıptırm•I• bafl•· 
mııur. 

Bu Kaynaklardan Azami Derecede Genel Direktörü 
Ankara 3 ( Özel ) - Vlll· 

istifade Edilmesi Temin Olundu yeder geneı dırektGrıağane 
Kocaeli llbayı bay Faik tayin 

Ankara, 3 (A.A) - Mırdln'de bandın nel aı petrol kaynağı balonmuı ve ıon 11mınlarde 

yapılan ıond•jlar ıonucunda, ayni yerde dıba sengin •e bol petrol nrrcek tekilde kaynaklar 
mncud olduğa ınlıtılmıııır. 8Clk1lmet, bu kaynaklardın asımi derecede lıtlfade edllmeııJnl temin 
elmfttlr. 

edilmlt Ye tayin evrakı yftkıek 
t11dlke lktlna eylemletlr. 

8. Vedad Nedim 

üzüm ve incir -Standardizas- Av::~=r: <~~.'! - e. ... 
kurulu dtrektGrQ bay Vedıd 

Panayır Hazırlıkları. 
Panayar komlteıl dtln ıarbay· 

lakta toplanm•ı, yıpıl•cek ha· 
ıırlaklar bıkkındı konuımoıtar. 
Çeehll dhlerde hHtmlın pına· 
yar brGeGrlerlaln değıhlm11ıaa yon Nizamnaf!lesi Y ap~Jıyo~~ 

HokOmet, Her iki ürOnOmüz Hakkında lnce ·Tet
kikata Başlamak üzeredir. 

Ankara, 7 (Oael) - ÜıClm Ye incir ıtandardl111yonn için Ekonomi 8akanh~ıncı bir alıımna· 
me baaırlınmakıadır. Ba 1ebeble her iki lrClnClmClı hıkkıada ya~ıada ince tetkikata batlınaca~a 
llglll makamlardan 16ylealyor. --------·· ...... ' ... -----------
iki Fabrika Yapıyoruz 

Yeni Fabrikaların inşaatı, Mnteah
hid lerine ihale Edi idi .• 

Aa•an S (Oı .. J) - Bana'da Kım~ıl Ye Gemlikte IUD'l ipek 
fabrıkılın yıpılmUJ ta•arrClr etmlt n lntutl mClıeahltleriae 

ihale edllmittlr. 

lngiltere iki Taraflı 
Siyasa Gütmüş 
~~~~~~-~--~~~ 

Habeş lşinde Başka, 'Almanya ile 
Anlaşmak ta Başka! .• 

Perlı, 2 (A.A) - Bay Eden•ta dl7nladen 7ana Ordre gıse· 

teıl diyor ki: 
IDgtltere'ala alaılar kurumuna bığlıhk duygulan onan Bıbeı, 

ltılyaa meı'eluladekl durama ile blrkn daha betti olmuı, fakat 
Alman · İagllls dealı aalaım111 da bu doygoluı yalaDlamııtır. 

Ôvr gaseıeal de, Almanyı'nın bna ılltblan hıkkında İa~ll. 
tefe'ye iki taraf h bir anlatma önerge) ece~DI ve lagllten'nla 
de baDa kabul edeceAtat 11amıktıd1rlar. 

iki ltalyan 
Krovazfirft Islan· 
hulu Ziyaret Edecek 

İatınbal 3 ( Ôıel ) - lkt 
Iıılyan KraHıôrG, buglnlerde 

lttanbol llmaaıaı ılyaret ede· 
cektlr. 

Atina Muhteliti 
lzmire'de 
Gelmek iııtiyor •• 

lııaobol 3 (Ôıel) - İltan• 
bul muhtelltl ile maç yapmık 

Gıre Pazar glaG buraya gele· 
cek olan Atlna muhtelltlala, 

dGnClfle lımlr'e de qgrayarak maç 
yıpmak lıtedlAI anlatılmııtar. 

Trahzooda Kuraklık 
Tr.bzoa 8 (A.A) - Kurak· 

hk blltln tlddettle deYam et· 
mektedlr. ilin bata ilçelerinde 
TaıCla Ye Fındık kunkıan H· 

rar g8rmtlttClr. Zırarıa artma· 
11ndan korkulmaktadır. 

Bir ihtilalci 
Şef Asıl.ıca k •• 
çinde 109 ihtilal· 
ci Yakalanmıştır .. 

Pekin 2 (A.A) - Darp dl· 
•anı ibtllllcl tef 1 Taaa San 
Slhl öltlme mabk6m etmlıtlr. 
Geçen cama llldllldea ınnn 

109 ktıl J•kalanmııur. Banlar 
bakim dl•ı•ı tarafladaa m•· 
............. lerdlr. 

lstanbul Li
man DirektörO. 

Ankara 3 (Ôıel) - lııanbul 
Uman dlrektôrlClgtlne, emltk 

benkua idare karala Cly,.le· 
rlndea Rauf tayin e4Umletlr. 

Genel Nofus 
Sayımımız .• 

Bazı il ve ilçebaylar 
Takdir Edildiler .• 
Ankara, 3 (A.A) - Aldığı· 

mıı bilgeye göre genel nllaı. 

.. yımı hasırhkları ilerlemekte· 
dir. 8111rhkları kontrol edilen 
.ttayetler yirmiyi bulmuııur. 

Sayım ba11rhklır•ndı hlımeılerl 

8Grllea kuıımonl llbıyı Fazll, 

Korıunlu kammun bıyı Fev•I 
•e Ge.bse llçebıyı Oıman Nuri 
Baıbıkan lemet luGnQ tarafın· 
dın birer be~enme bitiği (Tık· 
dtrname ile kayraamıılard11. 

(Tıltlf edllmlılerdlr.) 

Romanya Kralı 
Ve ilçemiz .• 
Kral, Bay Hamdullah 
Suphi yi yem fiğe çağırdı 

HGkr'"f 3 ( & A) - Anadolu 
Ajanııaıa 6sel aytaraadaa: 

Tarklye elçlel Hamdallab 
Sophi TanrıöHr Ye bayanı ile 
So91eıler elçlll buil• Roman· 
ya knlı ıanfl•cltan GAle yeme. 

lba• G91nlau ... rdaı. 

lstanbul 
Müddeiumumisi 

Ankara 3 (Ôı~l) - lııın· 
bul mGddelumomUtğlae · flçln· 
el cesı h•kyerl baıkanı bey 
Hikmet tayla edllmiıtlr. 

Almanya 
Ve Lehistan 
Bay Bek Bay 
Hitler'le Konuşacak 

Varto•• 3 (A.A) - Bay 
Bek'ln 8erlln'de yıphğı sP,zl• 
den bah1edea hlkdmeı gue· 

tetl K.o: jer Poranny Polonya 
dıı bık11mnın Bay Bltler'le 
dogu andlafmUJ hakkında 

gôrleect~lnl yasmaktadır. 

Ba gazete iki hakdmet ada· 
mıaın Danclg·Polonyı anlıt· 

mııh~ıaı laceleytceklerine lb· 
tlmal nrmemektedlr. ÇClnkl 
Polonyı'nın tealne göre Alman· 
ya Danctı ile Polony ı araıın· 

dakl meı'elelerle ilgili değildir. 

Gazete Değil, 
Silah Deposu 
Sosyalistler Alman· 
ya'da IhtiUU Ha7.ır· 

lamışlar imiş 
Berlln 2 (A.A) - Eekl Ra 

d .. al Soıyaliıt Vornaerııı f(He. 
tuioio h•ngar1 temizlenirken 
mlıralyôıler, ıaf ekler, otomatik 
tabanralar Ye on bin f ltek 
bolonmuetor. 

Bu bıdlıeyi inceleyen Vol· 
kleer Beobabttr gueteti naı· 

yooal Soııyallstllğfn ıon rlıkl· 

kada erkeye (ikıidar me•kllne) 
gt 1me1i ile bir tbıllAltn önllne 
geçllmle olduıono y.rmıkıadır. 

Tllrkiye • Fenlandiya 
Tecim Anlaşması •• 

Ankara, 2 ( ~-A) - Bakan 
)ar korulu 6 Baılran 1935 ta· 
rthlnde Ankarı'da lmulaoan 
Tilrklye- Fenlındlyı tecim an 

lıımııanı onıylamıetır. Anlatma 
l Temmuı 935 tarihinden bıt· 
lımık Oıne y6r6tCllmlye bae· 
laomıttır. 

Bir Ana 
Dfirt Çocuk Doğurdu 

Varto••, S (A.A) - Yirmi· 
bet yııında ~enç bir kadın 

normal yıpıda dGrt çocuk 
dc>19rmnt1ar. Anne•I• 11hbatı 

191eı iyidir. 

Nedim, tetkikat için Auupıya 
git mittir. 

V·arolsuolar 
SOv&rilerimiz Pazar . -
GOuft DöoOyorlar. 

İ•l•nbal, 3 ( A A) - Ana· 
pa'da anaaıa .. ı atb mll .. bıka 

l•ra ~lrerek brtarılıa aoauçlar 
alan Terk ıClvarl ekibi ıubay· 

Jar 7 Trmmuı 935 PHır gClnCl 
ııaat 16 20 de koa•11lyonel treni 

ile ana yarda döneceklerdir. 
~lnicllertmtı parlak blf tGreale 
kartllaaacaktlf. 

Adan.ı Sı·hze Hali 
AdıDa 3 (A.A) - Yeni 

aebse hallnla açdıfl töreni 

l>ıtlaiamıthr. 

, Ruam Savlişı · 
Borana nahiye merkeal lle 

· 15 ·kGyGade iarbaylık baytarı 
tarafından llflrlrlraam macade· 
leel için 1504 Bey~r, ~k ve 

Kıtır ~Gıdea geçlrllmlı ve hH· 
talak bulunmeııdı görCllmDttDr. 
3:! l Bay•an .. hlbl hay•aala· 
ranı moayeaeye gGadermedlk· 
lerl odea haklanada takibata 
t>-olınmıttar. 

Talebe Kampları 
Şehrlmls Erkek Ggretea oka· 

Jaıı ıalebell Foçada •~ Erkek 
111811 tılebedde K.lllsmaada aça· 
lan kamplan gltmlılerdlr. &amp· 
lar on btıt gGn ı6recektlr. 

Nllfus Sayımı dOa yapılmıt111. Bal 17 bla 
llnya çıkmıfln. lçlade 46 

Genel nafuı ııyımı huırbk· 
lanaın tef tltlne dla muhtelif 
yerlerde deHm edllmfttlr. T11f. 

\ ttol lıtadııtlk dlrektGrCl t>.y 

dClkkl• ve bir de gulno 

r 
Hergon 
Beş Kelime. 

Kırkikinci Liate 
1 - Kati - Ôlüt 

K..til - ÖlddreD, 6l6tçtl 
Ciaıyeı - Kıya 
Cant - Kıy•a, Kıyacı 
Örnekler: 1 - ~dm yft. 
•ünden öliit 
2 - Ôlütçllerio IODU ölüm· 
dilr. 
3 - Bilyflkdere kayHanı it
liyealer tutulmuıtur. 

2 - u .. ret - Ö.lem 
3 - Jııiyak - Gclreıi 

Mftıtak olmak - G6reai gel· 
mek, göreaimek 
Örnekler: 1 - Özlem ve p 
reeilerle aiae •ygılanma ıU: 
n•nm 
2 - Sizi göreeim geldi. 

4 - Zühul etmek - Unataamak 
Zilhul - Uouıu 

Örnek: Unoll• b•IJılan•bi· 
lir; NVU (ibau.J) bot gö• 
nılmes. 

5 - Em•net - inam 
Emanet etmek - İn•ml•· 
m•k. 

Nuım •e 11rbaylak ıabıta bıt 
lmlri bay Ali Rı .. yapmıtlardlr. 

Tramvay Cad
desi Dardır. 

Bahribabacba GGsely•bya ka· 
dar olan tram'fly caddeli dar· 
dar. Bu11da lıllyea otobCl!lerln; 
belediye memura balanmıyaa 

yerle~de çok hııh gitmelerinden 
kasalar olmağa hıelımıttır. 

llbayhk, ba önemli durama 
ıarbayhğı blldlrmlı, tedbirler 
alanmaeını lıtemledr. Ş1rbıyhk; 
bu meı'ele Claertade tetkikata 
bı1lımıtt1r. 

r 

Bir Genç 
Arıyoruz. 

Franıısca konueor, TClrkçe 
terctlme yapar Ye Tlrkçe ya11 
yaııbiltr bir gence lbtlyacım11 
•ardır. Tıllp olanların yası 

leleri dlrektörlBgClmlse bat· 
Hrmalan .. 

-ANADOLU-
Örnek: Atat6rk'üo geocliğe \.. ___________ ,,~ 

\. 

en büyük inamı, Cumuri· 
yettir . 

NOT: Gazetemize gön· 
dc:rilecek yazılarda bu 
kelimelerin Oemanhca· 
lan kullanılmamaaını rİ· 

ca ederiz. 

Mekteb Gemisi 
Bugün Limanı
mıza Geliyor .• 

Yog01luya deniı mekteb 
gemlıl Villa Bllıdella bo~Cln 

llmanımıı• gelecek •e Yugoe· 

in denlı tecim mektebi tale· 
beılnden kalabalık bir gurubu 
trhrlmlse getirecektir. Mekıeb 

gemlel bmlr'de Clç gtln kılacak 
•e ba mGddet içinde dôrl pro 
fe16rleıl batta olmak Dzenı ta· 

lebeler Efem •e Bergama ön 
tlkleılal aiyaret edeceklerdir. 

MilAsta Orman Y aogıuı 
Mu~lı, 3 (A.A) Marmarlı'ln 

Celibo!a yerinde Ç1kaa yaDgıa 
dGD gece eöndlrOlmlttlr. Ge
ne bu~ftn Muıla'nıa Yılınla 
orm ınlaranda yang.a çıkmıı ve 

ııôod6rDlmed için teni bat alan· 
mı1t1r. 

TEMMUZ 
1935 
Hızır 

60 
4 1936 

GG.n 
31 

Perşembe 
Arabi t:i54 Rumi 1351 
2 Rablalıhar 21 Haalrın 

Evbt Eaanl Vuatl 

GG.neı 8,49 4.34 
Öğle 4.:J3 12,18 
ikindi 8,34 16.18 
A.k .. m 12, 19,44 
y .... 2,02 21.47 
t ... k 6,30 2.14 



Anadolu Ajan11 hakkında 

çok eh ı6yledlk, çok yand ... , ya 
luldlk. Şimdi de yeni bir daıaml• 
kartılattık ki, o da, eenlılerln 
keallmeel Ye lııanbal'la lsmlr 
betıaı aruında gene (Hu G"ey 
Hltd) maameled yapalmaııdn·. 
Bunua taladtat •e tuarruf 
endltelerlatlen dotda~a iddia 
edilebilir. Fakat fark g6set· 
mlye hiçbir makul .... eret 
gGtterllebUeceıtnl umanlardan 
detlll•. 

Birkaç glallk lsmlr n 

lıtanbal psetelerlnl GnClmlze 
aldık, bir makayeee yapbk. 
Hayret içinde k•ldak. 

Blae aaade aeak bir dton 
t•tan haberler Hrtldlğl halde, 
l11aabal psetelerlade bu mlk· 
tar. bir tahlfe kadar tutuyor 
Ye aralarında eplce Gaemll 
haberler de nr.. 8a aederı? 

Anadolu Ajınıı, eıkl bir 
Babıtll allaalyeıl ile çalltıyorea 
bana dlyrcek yoktur, fabl 
blse de haber Hrmelldlr ki, 
ona -Gre bir yol tatahm. 

İııaabul psetelerl, memlc 
ketin her t1raf11~a d98ılabillr. 
8a do«radar. Fakat lzmfr 
gaseteleıl de ~enlt bir çene 
içinde •e T6rklye'nln en 
a.,emll bir yerinde eahtıyorfar. 
Mrılek, lnlullb •e memleket 
içindeki rolleri, blçblt saman 
lıtaabal arkadatlanndan gr.rl 
drlildlr. İıı .. bal -aaetelerlnla 
lsmlr çe•retl lçhade de Hhl 
maları demek, lamir paeıeleri 
yok •eya ıaulmıyor, demek 
drtlldlr. BGyle olsaydı, iz 
mtr'de d.,rt bet «Hele lntfaar 
etmeadl. Binaenaleyh bu g•· 
aeıelerfn arka1ında da bayık 
bir okayueo yı~ıaının Hr 
oldupna bilmek grrrktlr. 

Ana dola A jınn, dnlenen 
yardım gGren Ye gasetderle 
ayni tekilde mClnaıebetl bala 
nan bir teıekkll oldoğanı 

gGre, İll•Dba>l'la lımlr'e kartı 
ayrı ayn maamel" tatbik 
edemez EtmPle kalkarH yan 
ht bir yol ıaımat olar. Dn· 
ledn bana için yıptığı yar· 
dJmı, mClteıa•iyen paylaıtırmalı: 

mecbarlyetlncle oldapna bil· 
metl lcabeder. 

Zaanedlyoraa ki, Anadolu 
Ajaaaı hakkında ae ıGyledikee. 
ae flklyet etllbe, baaaa 
akü •arld olmamıttır. Y&ni 
dalma dotraya Ye hakikati 
ıGyledlk. 

Baeaa genel dlrektGrlOğOn· 

dea rica ediyoru: 

Bu yaabı maamt'leye bir 
nıbayeı •erllıln. lamlr pae· 
telnl ikinci bir dencedt. 
tellkkl edllmrıe, G•ey nl&d 
maameleıl gGrmeıe ıabammtU 

edemaler. latanbul arbdq 
Janmıa •erilen haberlerin 
aynını beklemek Ye letemekte 
hakkımız •ardır. \,, ______________ __ 
1' eni"ll~riyat 

Fen ve San'at 
21 •yıb bHlran nltba11 

'8•IDlftJr. içinde: "Tlrklyenln 
.. yak lltlkhaU ••ayilt'tme 
pllnımn aetlceılne bqhdır. 

llektlrlk eeryaalanaıa tehlike 
lert, tpUkçltlk, madenleri ba· 
karla kaplama aıalo, fereacclllk, 
"- def teri, endGltrllepa Tir· 
klJe'de. bir Terk ıan'atktrınıa 
lhttnıııa Ye dab. birçok kıy 
llletH 1udar •ardır. ilgili 

ta~"' detlı 

Günün Şar haberıarl 

Çadır Basanların 

Duruşması Başladı .. 

1
oayan Gollo'yn Bıçakla Beş Yerin· 
den Yaralam9dıklarını SöylOyoı .. lar. 

Seferlbl1ar'ın Gan.r kGylnde 
Araph aılrelindea SClltıymıa 

oğla Oımaa'ın çadannı b11mak, 
karııı bayan Gllltl'yl bet ya 
rlnden yaralamak, 205 Ura11nı 
urla almak Ye ayal yerde yn 
rak lım•UI iple bığlıyarak teb 
dld etmekle ıuçla O•m•n o~la 
l•mail, dell Haean oğlu topıl 

Yn8uf H Mehmed oğla Eylb'ln 
duruf malarına don AAırceHd• 
batlaomıttır. Eneli bıy lımaU 
dtnlenmlt •• nlr. 'ıyı 9ayle an· 
latmıttm 

- Kna•hkta ac kiti elle 

rinde t•bHc• •e bıçak oldu~u 
hılde hrnlm çadıra glrdller. 
Brnl ha-laddar "e yakın bir 
yerde bulanın Oıman'uı çadı 

rını ~Gaderdller. Ynzlerl örıaıa 
Ye g3rGlmGyordu, Çıdmo dl 
rrğine heni bığladıktın ıonra 

O•m•n'ın çadmnda bulon•n 
kar111 alh aylık gebe Gtıllil'y6 

ahb ftkeoce etmlye bıtlıdllar, 

bıçakla btt yerinden yaraladılar. 

Nihayet paranın bulonduğa 
yf'rl ıOylettlrdiler, keçf'!DID 
içinde bulanın 205 lirayı ıl 

dıktaa ıonra çadlrdakl baıon 
eıyayı yaktılar Ye Htatub [Eli· 
tiler. Eıyıyı yaktıkl:sr1 ıtrıda 
yaaterlol tıoıdık. Borada bu· 
lunan 11uçlolardı. Yalnız EyObii 

dııarıda gôacCl olarak btrak 
mıtlardı. 

Bayan GCllll'de ayni te•Ude 
•ak'ay• anlattı. S.ıçlulardan 

lımall ın•tr etll. 

Ve bu ıöılerl ıöyltyf·D lımallle 
aralannda 300 Urahk bir borç 
mea'eleet bolondu&onq anlath. 
Yuıuf da ~f llnhk bir alacık 
mea'elealnden aralıtının ıçak 

olduıuaa ıöyledl Eyab lıe 

hldf ee zamaaındı Mıoı.. ter• 
fanda bulunduğunu lıbat ede 
ct~fal ıöyliyerrk: ııhldlcr göı 

tudl. 

Bundan ıonra ıabklbtı yap 
011t olın jındarını bat çnueu 
bay lsmall dlnleudl Duacılı 
rın e••eta bıydutlırt ıınıma · 

dı•lırtnı @Gylrdlklerl hılde E"ea 
çihllğfn.- gidince ifadelerini de 
~tıılrlb lımall, Yuıaf Ye Eyflb 
oldu~oao ıGyledlklerlnl, lıma 
lllo, 11kıttınhnca ıuçaao ikrar 
n itiraf ettlllnl. fakat Yuıo . 
fan lnklrda 11rar ettlğlnt ıfty. 

ledl. 
Şahid iki jındarma iee lı 

mail •c Yoıufon yıkalandılı:tan 
ıonra 11uçlarını itiraf eniklerini 
ıôylediler. Jandu ma yGzh•ıııı 

bıy Hikmet'ln diolenmeel lçfa 
duroşmanm devamı bıokı gtlnt 
kıldı. 

Ahmed'i öldüren Ta-
hanca K. . ? 

ımın ... 
~~~~~~--~----~~~~~~~ 

Sabri, Tabancanın Kendisine Aid 
Olmadığını Söyloyor. 

Namarglhtı kızktrdetlnln 

nltanllıl bay Ahmed'i tabanca 
kartanUe öldaren n o ıırada 
yoldan geeen bay Yuaof'a da 
t~Hdilf eteri olarak öldOrmftt 
olan bay Sabrl'aln dorotma· 
11aa dan Ağırceaada dnam 
edllmlttlr. Ofta on kadar ı•· 

bld dlaleamlıılr. 

Ş.hldlerdea basılar• Abmedle 
Sabri araııada kavga çıktığını, 
Ahmedln tabancı11nı alan Sab· 
rlnln aefıinl mldaf aa makta 
dile ona lUdardlğClal ıöylemlı 
lerdlr. Bay Y•tlf adında bir 
t•h'd; Hk'a geceel evine gider 
ken maktaı Ahmed k6ıe 

Mtındaa mtltereddld bir bal· 
de çıktıAını g6rmlt olduğunu 
Ye biraz ıonra arkasından 
çıkan ıuçla Sabu'nln de bir 
tı banca alet ederek Ahmed'i 
ôldardatıaa ıGylemlı ve o ııra· 
da yoldan geçen bir adamın da 
ablan Oç kartundaa blrUe ya 
ralınarak 61dOğlnCl ı6ylemlıtlr. 

Bak.yeri haıkanı bıy Slreyya: 
- Silim atan bamuydu? Dl· 

ye maanoaa ghtererek 10r· 
mat ... bld de: 

- Bana benalyordu. 
Demletlr •a 10ralan diğer 

ıorulara Yerdiği cn.blarda: 
- Suçlanan hemtlre1Ue maktul 

Ahmed nlpnh lmlı. K.eadlılnl 
hiç tanımam. E•de bunlardan 
bıh1ederlerken duymattam. 

Demlfllr. 
Şıhld lbıalıim ogla Halil, 

ıabkemPde bırluae aık'a 

ııruıoda ıuçluaua kullındagı 

tabancanın maktul Ahmed'e 
&ld oldugoau, .. k'adao enel 
bo tabaacıyı Ahmed'de gör· 
dOğflnl ıöylemleılr .. 

Gelmeyen phhleria dinlen 
meal fçia dornımanın duamı 

baık• ıane b1rakılmı1tır. 

Oalkevinin 
Gozel Bir Kararı 

••••• 
Panayırda GOzel Sanat

lar Sergisi Açacak •• 

9 Eyhil panıymada lsmlr 
Balknl tarafından hlr pel 
•nıtlar pa•fyoaa ha&1rlumak· 
tadtr. Bu pulyonda, 

1 - Reuamlıra, amatGrlere, 
mektepliler~ lld orijinal (kop
ya olmıyacaktır) yagb •e ıa· 

loboya, karakalem, paıtel, gra 
var, aftı •e dekor realmlcr, 

2 - Oeykeltraıhk eaerlerl, 
3 - Der nnl ellılerl, be· 

•b tılerl, oyalar, letblr ola 
nacaktır. 

Bu eerglye 1ımir llbaybğı 
çevreelndeıkl naatklrlar Ye 

amatGrler tıtlrlk edebilecek 
lerdlr. Teıblr edilecek e1erler, 
1ablplertaln &ayla edecekleri 
fiyatlarla •tılablleuğl gibi her 
ıubede blrlacl, ikinci, tlçlncO 
derecede bel•llecek profeıyo 
nel eıerlerle gene ba derece· 
terde begealleeek ımatlr eaer· 
l ~ m-ubtetlf mtktfat .,.. ı. 

Yamanlar Kampı Yarın Nark Yok-
. seltilmiyece 

Herkese Açılıyor .. 
Buca'da Yirmi Yataklı Bir Verem 

Hastanesi De Açılaeaktır .. --·-· 8. Mitat: "Zorluklar Arttıkça Zaaf ve T~estlre 
Kapılmak Değil Çalışmamız Artıyo.-,, Diyor. 

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

Verem mlcadele cemiyetinin ha•tıne1I de açılaa, ıaoatoryom 
amanlar kampı, denlsdrn ytlk da yapılaa bu ılıtemla hrrsa 

••kll~I 750 metre olan Yaman man için mnHffak: olacağı blzr.e 
lımla, 8eçen yıl kampın ku ıahıkkuk ediyor. 
rolduto yerde yar10 korulıcak Geçf'!n yıl kamp• çıkıp lıtl 

Verem müc-deJ,, Cf"miyeti batbnı 

Dr. Bay Mitat 

ve açıl1taktar. Cemfyt!t, kamp 
fçln bDUln haıarı.ldarını y•p 
mıthr. Kııılay korumandan k•mp 
için 50 ç•der temin ~dllmfıtfr. 

Çıdırlar t•mamrn kurulmottor. 
Bu yıl kamp dlrektörlO~Cl va 
stresini bıy Recai ~~rrct ktlr. 
81Zırhklar için çılıımaktıdır. 

Kumpın en önemli ihtiyaçları 

ıu, aydrnlık ve ta ıt (Nakli 
TUıtaeı) dır. Bu yıl bu ihtiyaç 
lar f!D iyi bir şek.ilde temin 
edtlmtıtlr. 

Bu yıl Yımanlu kampı açı 

lımamak .. ılyetlnl ~öıtermlt1e 
de cemiyet baıkanh~ının te· 
tebbcısleri netlceıiadc çadır 

temin edllmlı n açılmımak 

tehllkealnln Gnlne geçllmlttlr. 
Verem mtlcadcle cemiyetinin 
ba yıl yıpu~ı muhtelif itler 
n her tGrltl mahrumiyetlere 
ra~aten ne eekllde çalııtıAı 

hakkındı kendlılle görOıeo bir 
mobarrlrlmlıe cemiyet bıılt1nı 
Göz Dr. bay Mhıt aı•ğıdakt 
beyınaua bulunmuttar: 

- Yamanlar kampının bu 
yıl biraz geç açılması, zam• 
nıoda çadır tedarik edileme 
meıindendlr. Uğrattık ve olha 
yet açıyoruz. Ua ıeclkme btıse 
iki ıey öğreımlıtlr Btrlıl cemi 
yetin bu kımpı açmakla hıl 

kın bıklU ibtlyacıoı cevab 
vermlı olm1111 ikincisi de bu 
it için hıklki tedblder alan 
ma11 llzomonun 
meıldlr. 

tebutız et 

Cemlyelf mlıln nevi ıahııoa 
mekohaeır mftcadele ılılemlnla 

·ki ba ıekll batk" yerde yok 
tPr· ilk fıreatta lıbat eımft 

oldu lı:I çok faydah n •erimli 
oluyor Ye HHh tedbirler alarak 
Ahit teıklltlla bono idare sa 
roreıl nrdır. lzmlr'de Verem 

diyeler nrllecektlr. 
St!rglye lttlrtk etmek lıti 

yen 1aaatklrlarla amatGrler 
eaerlertnl nihayet Agaııoa'un 

aeklslocl glnClne kıdar getire 
blleceklerlnden 91erlerlnl teı 

llm etmek •e fasla mahlmıt 

almık Ozere a~r bafıa Prıqem 
be g"nlerl 11aat 17 den 18 e 
kadar Balketlade aergl komi 

mtlr.._t lfcllrler 

rebıt 11d .. nler n 111.lık kaH 
nınlar ~50 klel ldt. Kunhr 2,5 
kllod1n 7 ,fi kllo1• kadar ka 
zandıler. Bu yıl ı,ın daha 
ôoemU •e m6teUmil hlr t•kll 
alına1ıaa çd t•yoraı n bm u 
temin elllk 

K11mp için en mDhlm mt ' 
1"1,.r ıu. ziy11 ""' naahl nık 

lty .. dir Hııul.trda r.n 1 yl bir ıe 
kilde ıhzar edllnıfttir. Y ""' bu 
lun•D çok iyi we ırnılz icme 

ıuyu kayna~ıodan ı;remrlt"rt> ka 
dn drmlr borularlı getiril 
n l 1tlr. 

Kamp açmakl• v,.rem Ma 
cadele cemty,.tlnln çalııma c p 

beelodt'n ve baUu vn,,mtlf'!n 
koromı ve "ereme faıidadı kal 
dtrma cephesinden iki .,tçhell 
bir çat.ama tana oluyor 

Bu yıl dlıpanser f 111iye 
ıtnla verimi nedir? 

- Bir yıl lçlode cemiyet 
dhıpanıerlndo 3000 hastayı 

balulmfı, 300 ahrulyole tat 
blLa~ı ve faall,ete gt"Çeo ront 
keo ile 141 rontk,.n muayene 
si yıpılmıthr. 

Uu!Aea dlıpanser; llburatonrı 

ve bılt f11fiyette olao rontkenl, 
Dhravlyoleel, baetıbekleme ve 
bıkım mıhın rl ~ibl monta 
ıam •aeıtılarile mGt•ktmll bir 
ackle ıokulmuetur. Ve geçen 
yıl dl•p1&ser ıaloouuda multj 
ve t•blolarla bir Terem, alko 
llım \'e malarya mOıeıl yıpıl 
mıthr. Btalerce yorddaı mlzeyl 
ziyaret edlb gôrmGııar. 

Bo yıl ımıcımıı ( Hedefi· 
mis ) Boca'da 20 yatakb bir 
•erem buıanetıl açmık .. ealıt· 
ma faaliyetini bunun etrafında 
tckıU elmektlr. 

VarJdaıımız geçen yıllara 
nlııbeten çok aa olmuttur. Bu 
no; çala9mamızı Hlırmıkla le 
IACI cdıyoruz ve f llhaklka ce· 
mlyet; bGtçeılnln çok mtltenzl 
olm11ına r1Amen durmıyor, 
yGrOyor ve tektmll noktıl na 
ıarındıo geçen yıllardan ged 
kalmlo dr.ğlldlr. Bu bııl yo 
ruyor amma yaruıılardan mua 
reoete mubtıç bir ttk: k!olye 
blle yardım etmenin •e ona 
etladen tutmanın ln11na Yer 
dlgl blyGk kalp r .. hılı blae bil 
tin mlıktlllerl onanuroyor n 
mltklltt arthkç. zaaf n te 
e11flre kapılmak: dt&U. çalat 
mamıa art1yor. 

Az bir pHa ile çok it gGr· 
mek tamamile balkın mnHene· 
tlle yClrDyen ba mCle11eaenln 
bir HDtlmlol dahi gene haUun 
11hbat •e menfeatlne •detmek 
prenılbla1f ıdir. Bagln için bel 
ki ortada bQtCln arsa •e emel· 
lerlmlal tatmin etmekten ol 
dokça aAk balunayoreık t• 
çok yakın bir ![elecekte bize 
Hdedlldlgl gibi Tarktye alu1al 
•erem mtlcadeleal ter•tlı edlb 
Yerim yollmrı .eıalr"' gibi kav· 
Htlt •ellr kayHklan teslı. ı~da 
rlk •e temto edilince memleketin 
her köteılnde blnterce 1aıakh 
•erem -..anelert. 1Uatoryo111 
l P, ptoYa öryamlu t alı etaalı 

Şehrimi• bon. ... 
makta ol• bofda1lar 
n•fta ek .. k J8P•• 
rlıll olmathlt lola IH 

larda İ•mlr•a iyi 
mamaktader. Bondaa 
lar da tfktyet etmek 
Fmncll•rtn eklbek 
yllkeeltllmetl bıkkuıd kt 
l rl ıar"ayhk daimi 
kurolunda ~rltllml ... t 
kıa tlmdlkl flanea 
karılmamHı kararlafb 

Nabiye 
leri Ara ında. 

abiye mld4rleıi a 
birçok d.-Alelkllkler yapıl 
Kerııyıka uabt,e mld 
Şemi Boca nıblye m 
~ilne, Emtrtlem nıbtye 
rO hay Ffkrt Kaıflyak 'J 
zıll>abçf! nahı" dl 1 
Lüıfcl'" Cumaovatı nably 
dür'ü~öoP, D •ğıtaltt-r 
mildürıl bay T d ık O 
d.-re oıblye mftd4r161684"• 
çah nabiyf! mftdGrl bay 
Kııılhahçf!''"· Duc athl1e 
dilrl bıy Rlf t Emlrllem 
darlGğftne, Comao .. • D 

mldlrtl bat Ekr,.m Alete 
biye mlıfDrla~aae. All._• 
blyeıi mGdftrft bay Sadd. 
luallca nahiye midi 

D•1kızıle11 n•hly" ma• 
80111 F .. bml Allaga 
mftdftrll~One, O__.ğfrme 

hl ye mftdftrft hay K.H 
ç .. n nıbtyeı m6dftrl1AGnd~ll 

do~an nahtvrı madar& 
Cem\I Buh.r ı nıb\y 1 
darlftğünr, Kiraz nıbly ... 
dihft bıy AU Orhan 
nahiye madarlG~loe. 

n•blyc mClılOrfl ba1 Cetımı1 .. 
raa nahlyeai mldtlrllll• 
aıl1rlle nakil H tab•ll 
mlt'erd r. 

Çocuk Esirge· 
me Kurumun 
Çocuk Bakıcı Oaa1tu 

Çocuk Hlr«eme karam••Q 
Atık.aradaki (Çoeak beki• okq 
la) na Gğrenlcl yndma"ı 
baelınmıetır. Çoeuk bakıca ~ 
la yahladır ve pera11schr Öj!: 
reılml iki yılcLr. Deriler 
tedorik ( azarl) hem de 
tlkılr. Okula bafarıkla ltlllni'.1 

rek diploma alaalar hat 
lerdc hHta bakıcı; aileler J8' 
nanda çocuk bakıet •e çoea 
cılrgeme kanmlann• auaırlar.: 

Okula yaaılmak H ala••k 
tçla 18 yıtından af81• ola* 
mak, ilk okaldaD diploma .a 
111ıt olmak, orta otala •• U.. 
yl bltlrealer tlııerlllr (Terli• 
edıllr). Uagldlmli (OlealW 
aabıbt) .., aaAbkb ol..t 11 
ıımıbr. Okula yasılmak 
yenler ( AnkMrad• çocuk .. 
geme kuamu genel IMıbll 
baıkanbttu) yıa ile ..... 
mahd1rlar. 

Okul dlploma11, Gıbelak ( 1 
faı kbd•). asgidlmU ktadl, 
eağbk Ye aıı raporlan it fotoA• 
raf göod..rtlecekdr. Y ... ı itl
temmo• •JI 10naatla ka,.._ 

olaca19nı gGreeel'mlsdea kat 
lyyen emials. t n Ttd•U Mr 
ulu•l ıenet olaa bir tek .fer 
din Hihk •e bayabaı k.,. 
mağı herteydea lltl• ....... 
camarlyet blk6metlmla ellleaiıt 
blraa etel ba le,klltb ,.,....
m.-mlek.-Ua 1Athfa ff ..,., 
koruma Cf'pbrılad D ~ mt 
hlm olan bir U.dJHlaa nkda 
de t tala etllllt ollGlllllT 



Zenginlik 
Yaz ~eldi mezuniyet Tekor

lan kmlmıya başladı. Kış gfto· 
terinde lnıaaın kemlk.lerlne iş 

llyea rutubeti, yağmuru, yaz 

pllnce, ter halinde şıpır şıpır 

d6klyoras. 

insanlar tuhaftır hakikaten: 
&.ıo gel r; 

Ah deriz blra:r. ıeogln 

.-~...,...,..leak ta, ayaklarımızı sobaya 

dayaaak, yagmurd11 1 karda nhat, 
rahat OlU1'tak . Bir lokma t:k 
'lllek çıkarıcağız, diye, o yaman 

deniz rGzg4rını suratımızda 

d"ymauk. 
R6sgAr d"ğil, ~amsrdır Uf ir. 

lauoın y6zftn0, paçauaya çe 

'rirtyor .• 
YH ırellb de bl'1kf'sin izin 

alarak bir kö~rye dlnl"llmf'~e 

uf~tol duyunca, gene ayni 

JI ıôylerlz: 

- Ah, ne olnrdu, biraz 
sengin olaydık .. Sıcalı.larJa pes 

dllmis çıkıyor. Cehimlze bir 
fkl bin lirH koyob, eliyle İstan• 

IMtl'a, Çeşme'ye, Bozdaga ka· 

,... ateaydık .. Gftmfie ı·enkll, 

Hrln denizlerde yftza .. yd k. Pı· 

D•l'lırın başında avuçlarımızla 

aa lçaeydlk. Y .. my .. şll a~açlarao 

\ol ~ölgelerlnde uzanıb dinlen· 
eeydlk.. Kuşlar ötııe, rtiz)!Arlar 

eeee, elblııf'den, boyunbağından, 

pm ipden uzak, şöyle, lneao 

ogıo insan ~tbt, birazcık bayat· 
taD kim alsaydık .. 

Ve bunu 11öyler 11öylemez, 

hayalimiz hlf'me~~ lıııolar.. liu 

nm buram ter dököncrye ka· 
dar dDı;\hıfir ve neler, neler 

,.,anı? 
Ağut1tos böcr~f, yaz ıyl.randa 

1t.ııra ça~ıra çatlar. 

Ley' e•D ömrft laklak• tle 

grçf'r. 
Znıglnln malı, zil~ürdün çe 

nrslni yorer. 

Tıblıst, adaletPizl:gln •yıbım 

orımek için, fakir olanlara d. 

bol bol h yal vermiş. Ben dr 

fU yaz l?Onüod ... , m11 amda varı 
uyokhysr k yazılarımı yazarken 

d6othıüyorum: 

Bizim patron, bu yıl mer 

ham t kapı ını açea du; 
- Uaydi Çimdik dese git 

le bir bavalıo gel!.. 

Ne. gilzel olurdo. Hemen bir 

yaylaya çıkar, koyu ormanların 

içine bir yım vahşi gibi çektllr, 

tabanlarımı gün"şln suratına 

dikerdim . Fakat ne o bunu 

ı4'yltıyor, ne de ben, böyle bir 

mesuolyeıe razıyım doğruso., 

Mesonlyetln tadı, tuzu, para 

ile oluyor. İzfn alıb da keme· 
nltı kıraetbanelerlnde uyuya· 

c:alt olduktan 11onra, biçolmazsa 

aef11lmf latlbzadan uzak tutmak 

lıterim 
Mobtrrem para hazr tlerl!.. 
Mobt,., m lira haırrtleri!. 

kalmak meğer talllmlade varmış. 

Uprıoz tallln pençesi, y•lmz 

bana . Ben ki hona mthıtahalum 

auamakla •a1maılı. Seni de bu 

elim •e fect akıbetin maeum 

bir kurbanı yıptı .. 

Gondran'ın aeıl, korumut 

bancerealnden bo~ok bo~ak çı· 
kıyordo. Anyea lı .. , onun ağ· 

undan çıkacak her kelimenin, 

myatından da bir nebze ahb 

glltlrrce~lnl dlt6ndfl: 

- s~vglllm kcnuşmıyıo, bl· 

-~a· 

Garibeleri: 

Bir· Kız, idama Giderken 
Neler istedi? 

Tırnaklarına Manlk~r, Saçlarına 
Ondüle Yaptırmış ... 

Nevyork'dan bir manz.ıra. 

Nıwyork - Am,.rlka'lıların 

ıarlb tabl11tlar1 diinyıtf'a ma · 
16mdnr. F11ht bir mfJdd,.t ev 
vel Amerlka'da vokoa ,r;elf'D 

bir hAılltıe, Amerlka'hları btle 
9Rşıılm1ştır. Bir iki ay enet 

Ev11 Ku namında hlr kız nf. 
şan lıt1mı f,.cı bir tarzda l\ldftr 

- Ben tovaletlme ihtimam 

etmecka hiçbir aek randevu· 

sona ıiremem. Ôlftmle olan eu 
randevumun dlğerlerlnden ne 

farlu vardır? 

Demletlr. 
Am~rika kanonları, idama 

mahlul n olanların son arzula· 

rının mftmllftn olanlarının der· 

bal lfa111mı lmlrdlr. Evako'non 
1100 arzHu da yDrine ~etlrllml 

yec,.k şekilde almadığından der 

bal bir berb~r çağmlmıe ve 

mahktlm kızın eon arzosu lı'af 
.. dilmiştir. Evako boou mftte· 

aklb tısçlara IOle 101,., ve tırnak 
ları monikürden kıpkınoızı ol
du~a bafd,.,, fakat 11ntne Fe ~ine 
ölOm eanıialye11lne otormo1Jtor. 

Havada Tehlike Kalkacak ve Tayya
reler Kuş c;ibi Yükselecek .. 

Aleminde boyok bir lnlul4b 
-y~pacak olan bu k~ş u:-yalunda 

Joglllz havacılık erk4oınıo bu. 
znr.ında bir tecrQbeden -geçtrT 
lec,.ktlr. 

Yuı aı.'Jı Uşif, kf'ş(lnl 11öyle 
ımlaımakıadu: 

Keşfimin baıün sırrı, tayya 
r.-ye lı.oydoğum~sun'i bava van · 

til4ıörleridlr Bu vanıllaıörler, 

ıııyyart>nlo fiet kısmında bulun 

Yonan'h Uşif ve tayyaresi 

logflıere'oln biiytık haftalık 
mrcr• ualarından birinde, tttyya· 
recilik Al,.mtnde mfthlm inkılAb 

yapahilP-Cf"k bir kf'!11iCtf'n bahse· 

dllıur.ktedir. 
Hu mecmuaya inanmak lıl 

zımı .. Urııe loı?tltne'de bulunan 
Sttfon isminde Yunan'h bir 

tayyare makinisti, bir oıell 
andıran moauam nçaklarıo, 

kaoad!lız uçmaları &Pyriol keş 

feımiı:ııir. Çok öııemll ve ha 9 a 

makta ve tayyare hu•da iken 
verdikleri ıon'i bna ile tayya 

rentn raetg .. lec .. ~I bava boeluk· 

larından korunmBBını temin 

etmrktr.dlr. Y.ul vanıllAtörler· 
den çıkan daimi ıan•ı bava, 
tayyarenin sukutuna mani ol· 
maktadır. 

mne. idam• mRhlnlm edlhnletl. 
Yükıır.k mahkeml'!, ır.ten Ç .. r 
Şamba !ftflQ kendiıafnl'! rlPktrfklf 

11anıfalyava ııuk,.dllf'Cr~lnf hHdlr 

misrfr. İdamm infaz edll,.cr~I 
eftnnn ııahabı, mftddrlomnmt 
hapfııbanf: mftd örlyle birlikte 
ve bir rablh refakatinde mab 

kômnn -h6crr11lne ~lrmlş ve 
mrş'nm dRkllıanm yalda,tığını 

htlıilrmfetlr. Mahkum kız 110 
~ııkkanlılıkla haksız olduğunu 

söylrdlk tf'o eoora, mftdd .. ıumo· 

mi tarefhıdıın tııon arzuıonun 

nedPn Hıaret olduğu hakkın 

dak l sualine • ar~ı: 
- Hiçbir arzum yoktnr, ye 

Tire'de Kadın Yüzünden 
Kanlı Bir Cina}·et. 

Maklnrm son bir icaddır ve 
fennin b6tün lneellklerlnl lhtl· 

va eden hakiki bir ean'at eııe 
rldlr. Eğer kf'fflm bo tecrfibe 
lerde muvaffak olurea artık 

havadaki tf'bllkeler k&mtlf'n 

zail olacak, ha\alarda 11rrl~ ve 
tebltkf'slz takibat baohyaraktır. 

Makinem, şlmdlte kadar &ay 
yarenin elde ettl~l 11ftr'attea 
yOzrle :~O fazla sGr'ate maliktir. 
Motôrfim dlz,.l markalıdır. BI 

na,,oal~yb yangın tehlikesi de 
yok.tur. Tavyareye ayr1ca konu 

f!Ane srznm bOkmDn btr an 

en 1 infHZıdır. 
Demiştir. Fakat dışarıya çı 

karkro ani bir f iklrle derhal 

mfiddelomumtye döomG11: 

- Soo arzum bir berberi 
ça~ırtarak saçlarımı oodflle ve 

tırnaı larımı maolkGr yaptır 

maktır. 
0f'mlştlr. 

Müddeiumumi ölftme mıh 

k tlm kızın bu arzuıunu lştdlnce 

hayrt t 2çlndtı kıza bakmıştır. 

Müddeiumuminin bayretde kal· 

dı~ını gören mıbktlm bu hayreti 
izale etmek için de: 

İn1Bnhğın bOyGk bir kı11mı, 
hasretinle, yokluğunla sinesini 
dövüyor. Görün nerdeeln, hangi 

kaealarda, hangi IAylk olmadı· 

ğın ceblerde, hangi gftmtUer· 

desin!.. 

Çimdik 

4-
Dedi. Gondran bflyGk bir 

ııtlrap içindeydi: 

- Bayar sevgilim ·Dedi· 11011· 
mıyacağım. Çftnkft blrH sonra 

hayattan ayrılmağ• mahlni· 

mum.. Herşeyden evel, kim 

oldo~umo, ıaadete kHotmadan 

neden ôltlme mahküm dOtttl• 

AGm6, ve bu saadetten evel 

•a•btmt şeytana naııl vudl8iml 

ôğrenmekll~ln lhımdar. 

AnJe&, Gondran'ıa a~sından 

hu mGdhlt keltme•erl duyun• 

a bQrl!: vacwau1l bir 

Güzel Hadice'nin 
Emirali'yi 

Kardeşi, Eni~tesi 
öldürdüler. 

--·-· Tire, (Öz .. l) - Borada Boy 
nuyolo kôytlnde kanlı bir ha 

diıe o•mo11 n gazetemlsde 
yHmıthk. Aldığım tafıllAta 
gôre, vak'a şöyle geçmlıdr: 

Boynuyolu kôylnden 19 
ya11larıada Emlrall, ayni kôydea 

Hatlce'yl ııevmlştlr. Bir mftddet 
ıonra onunla nlıanlanmış ve 
ntkAblanm111t1r. Hatice, köy6n 
en glzel kızları araıındadır. 

Emlrall, nlıan ve nikih olduk· 

tan ıonıa kızı ara 1111a Tlre'ye 

getlrmeğe baılamu:ılır. Ba me 
yanda da nltanlııını, içki masa 

larına kadar götGrm611t6r. 

Ballce'nln. Halil adında ve 

19 yaelaırında bir kardeşi var· 

dır ve bu l11lere raaı değildir. 

rate kapladı. Fakat Gondran, 

onun ıöz l!öylemeslce meydan 
bırakmadı. Gittikçe daha lueılan 

bir sesle devam eni: 

- ;:,evgllfm, seni taaıyıh on 

ıene oldu. Sen o tarihlerde, 

onbeş yaşında m111um bir me 

lekdn. O kadar temlzdln ki, 

bayatta acı ve elim maceralar 
geçebllrcr~loe ioanamazdıa, on· 

lar 11enlo kalbinde yer bula· 

mazlardı. 
s .. n, Fraaıa'nıa en Zf'nglnle· 

rloden birinin, biricik kızı idin .. 
Tallln sana parlak bir lıtlkbıl 
göıtniyord11. Ve ıen, hona il 

yıktın. Fakat ben? 
E"et. ben 'Okef'k ıııhakaya 

mensobfyrtiml RÖsleren temim 

den bıaşka, hiçbir varlığ• malik, 

olm•yao, eld4de bir adamdım. 

Babaffldao kulan su vetl baka· 

t-!dı b'l'lttlkteu ro'an ım'Ctlt ıs 

HııUI EmbaU'yl görerek, bu 
lelerden vaz geçme11lnl lıtl 
1or ve bir maddet ıonra da 
kııkardeşlnl yanrna ahyor lk• 
taraf, bakyerf.ıe başvuruyorlar. 

Birkaç gfin evet, her ikisi 
hakyerine gelmek için kôydf'n 
Tire yolunu tutuyorlar. Tlre'ye 

beo on dakika bir mesafede dil 
kavgasnıa başlıyorlar. Neticede 
Halil bıçağını çekerek htıcum 

ediyor, Fmlrali'yl yedi yerin 
den ağır ttorette yaralıyor .. 

Emirall, memleket hastaneıloe 
kaldmlıyor, fakat yeraların 

ağ1rhğından kortarılamıyor, 

öllyor. 
Katti, vak'dan ıonra kaçmış, 

fakat jandarmalarımız taraf.u· 

dan yakllanmıetar. 

mimi lekelenmekten kurtarmak 

için çırpınıyordum. Seni, işte 

tam o zamanlarda l81Jıdım. Se 

•ittik. Bana karı,t gösterdiğin 

sevgi, beni bayatla mftcadeleye 

ıevkettl. Tallfmle uğraşmak fır· 

satını verdi. Etrafında lıes11pıaz 

taltplerln Hrdı. St!nl onlardan 

kurtarmak me11'ud etmek isti· 

yordum Buna muvaffak olmak 
için de bOtftn dftoya ile mlca· 
deleye hazırdım. Çankft ıen, 

kalbini benden eslrgememl11tln. 

Ve ben, dtlnyada bir lnııanıu 
cluyacagı en bftyGk aaadetl b.na 

TereceAfnl omoyordom. 
Goodran biraz dur~u. Göz 

le rinde ölftm .. il metleri he lir· 

ml11tl. Anyeıı m8"'1 gözleri yaolı, 

ona lıa "ıJ ordu .. 
Goodran blrez dlnltndlkten 

l aoora, zorlukla duyulabilen bir 

ll'ede dewm <J!t4· 

lan hna pervaneleri tayyareyi 

bir kuş tılbl yOkeeltecek ve 
havalanmak lçla genlı &abalara 
hacet kalmıyacakhr. 

Gardenparti 
Çok Neş'eli Geçecek. 

6 Temmuz akşamı Şehir 
gazinosunda veremle mlcadele 

cemiyeti ıaralrndan verilecek 
olan gardenparti, çok glzel 
olacaktar. 

Gazino mflesslıl, o gece c;a· 
lacak orkestrı.yı tlmdiden ge 
tlrtmlştir. Fevkallde stbprlzler. 
piyangolar, m6aabıkalar, eğ· 

lenceler hazırlanmııtır. Gece 
lstenlldf ~inden daha zengin ve 
nf'ş'ell geçecektir. 

- İşte o gftnlerde, benim 

bu mücadele arzumu gözlerim· 

den olLDY"-D bir adam, ker,ıma 
çıkıı. Bu adam, Leoo'du. Se· 
olnle olan elakamı ne suretle 

öğrendiğine hayret ediyorum. 
.Bir gön yanıma geldi, benimle 

uzun uzadıya konuştu. İ1k ham· 

lede, söalerlne ltlras ettim. Fa 

kat knoomak lıtedlğtm ııaadetl 

elde etmek için bana öyle ha· 
slt ve kolay çareler gôsterdl ki, 
ona uymat, onunla blrlefmek 
mecburiyetinde kaldım. Sana 

ancak bu 11uretle malik ola 

caktım. 
Anyes sordu: 

Bu adım1D teklif it rl ne 

idi?. 
Oou da süyllyeylm. Tt>k· 

Uf lerl şu idi: 
0 1 mrmlc::ketin ileri gelenle· 

ltrıLt.ı h!:~t ~.!!1:'!1. 'i:J!'<J'f W , 

Y uaıı : Ecueı K. K. Aktaf 

Plaj 
yazın gGzel bir ıa~hk hayıtı 

yaşıyan nf'ı'ell, ze•kll, kadınlı 

erk.ekil denizli kum11alhklardan 
bahsediyorum. Bizim eski usul 
deniz hamamlarının renglrenk 
sallanan peştemallar1nı bir dft· 
şOoöyorum, denize kurolmtı11 

tahta rnlaç ile yoıuolu direk· 

lerl görilr gibi oluyorum, ha· 
rem •e ıel4mlık hayatı yaoıyan 
deniz hamamlarını gözftmln 

önftoe getiriyorum bıbılar1mıza, 
dedelerimize çok acıyorum. 

Bugdo~n pl•jında ne yok! Ka · 

dınlı, erkekli bir neş'e kalaba· 
lığı, sular içinde çırpınıyor, 

klmiel bir deniz tjderbaeına 

binmiş, klmlıl kaz yGzdftr6· 

yor, ôıeden IAııtlk tlmıahı at 

yapmış bir cıvıldamadır, gidi 

yor. Mayolar vftcudlara yapıfmıı. 

karııda gö~sfl kıllı bir g"DO 
lrlııl, ötede ba111 14nlk bir bere 

He çiçek açmıe gibi görlnea 

~enç toh bir ktlçDk bayan .. 
İleride omuza binmiş bir çocuk 

l11te pllj! PIAj kelimesinde her· 

rak, eakrak net' eli bir telef fos 

vard1r. Yazın bu ııtilel eathk 
alanını iyi idare edenler, duo, 
hanyo, gftne111 açık hava ve 

neo'e içinde kolları, 111tlar1 "•· 
rarmıe, pişmiş oluyorlar. Haya· 
tın her neresi varsa her ye· 

rinde pltmek gerrktlr, pleklnll· 
ğio ııDJrlarını iyi ç zmek tar· 
tile pl11klaltğl severim. Pleece· 
ğlm diye yanıb kurulmamak 

ta gerektir· buna çok dikkat 
l8ter ... 

,=============~M 

OKURLARIN 
DiLEKLERi 

Mahalle ArH8ında Ahı 
Etrefpaşa'dı Baelaagıç ıoka· 

ğında bir evin altkatı ahır ha• 
llnde kullanıldığından bu 110• 
kakta otu•aolar pis koku, kar• 
ve ıhrl ılnektea olklyetçldir. 
Şarbayhğın nuar1 dikkatini 

celbederiz. 

Kemer Yolu Bozukt 
Kemer'de temizlik hanı ôntlll• 

deki yol otomobillerin maki• 

nelerini ve yaylarını kıracak 

derecede bozaldoğo hılde bit 
tftrlG yapılmıyor. Geçenlerdi 

lzmir'e bir seyyah kaflle11I gel• 
mlş, otomobll e gezmeğe çık• 

mışlardır. Yolua boradaki 

bozuk kıımına ıellnce otomr 

blllerlD ııbncın gibi eallanmal' 

ba11ladığını gôren ıeyyahlaft 

şoförlere ıerl dönmelerini bil 
dlrmlşlerdlr. Az bir para Ul 
pek•la onanlmaaı mGmk6a ol•• 
bu yol daha ziyade bu v..f 
yette bırakılmamalıdır. 

htılerh;I ayak altına almıo bef 
arkadaşla anlaşmıtlı. Beni d; 
bu teşkilAtla çah~mığa da•eJ 

etti. Aşkım o kadar blyflkttl k 
tabammftl edem• dim, kabule 

tloİ. Bu 11ureile teşkllAt aı 
yediye çık11. Hepimiz de 1 
kıhç kullanmaeını bilirdik. Hat 

diyebilirim ki, Fraoaa'aın 
birinci ıllAhtôrlerl idik. Ytlzb 

Leon bu ıuretle tetkllAb 
mamladıktaa ıonra bize (Kı 

arkada11ları) lımlal verdi. K 
dlslne itaat edeceglmlze 

yemin aldı ve biz de onu k 
mandan ıeçtlk. 

Anyeı, 

- Kıhç arkadaşlın! 

Diye mırıldandı. Goa 

aolattı: 

- Jtte, bu ıar~tle 1ana 

ilk olmı5k arzuıu, varlılt 

- Sonu •ar 



vvel ve Sonra •• 

şımızdan Geçenler .. 
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Çete Reisinin Barındığı Yerde Otuz lzmir'e De Gelecek Mi? 
Kadar Komiteci Kalmıştı .. 

a. defa da eıldel gibi lbtl· 
Y1rlar, çolak çocaldar k .. ın ve 
kı.._.a ibaret bir ıarı;kGylG 
d.ba gelmltd. Gene bunlır 
0 telkllerln yanına gıadrrlldl. 
Fık.t hanların ıilatl81an bt. 
rlnCUer kıd1r ıtbmetl: Çanta 
enetw k11lenler bo11lara kor 
kaa.o.k blrtey ol•adığını drı 
dıa ltmaeye ıaamil etmedf~nt 
ıabltlerıa gayet merbımetli 
dnrındıklarını a3ylemlfierdl. 

Maıtıfı bey ıte' kealhnelerln 
H le.Um oı-'8rın ıaretJ cer· 
yı•ını her ..,_.adı bir ubıt· 
ur.k• ile lalyda geçiriyor .e 
lhtly1r ...,-ıne l•ı enlrl· 
yordu. 

Oeyed thtlyarlyeden bir kı· 
çı kort gGnderlldl .,, teeUm 
.._tıarıa elleri yak1rıda ola· 
rak gelmeleri lbımgeldlll 
ıeabi edildi. Bet on dakika 
eonn ateı yılaıılarınıa ırala· 

nadan bir takım gölgelerin 
gelmekte olduklan glr61d6 
edilea tenbl üirednde bunla 
na ellerl yakarı kaldı .. tlmııta. 
Çok geçmeden gölgeler birer 
birer yanııular. Fakıt banla· 
na lotade erkek olarak eli al· 
llb tatacak yııtı klmee yok· 
ta. Çoluk, çocuk ve kııaaa 
kllllei de kıı ve laM)l9 idi. 
~ ~ -

- oya tarafnMla bir mey· 
lfn ırka11M .... ertldi ve mu· 
hal,.zı .tbaı alındı lar. Elleri 
hııırlerlnd .. ; bepıl hıçlura 
laıQlurı ığlıııyorlardı. 

Ya•at yat•t ılk4aet bulda· 
lır •e ığlımal1rı, aızlamalın 
bir •tlddet aonra geçmtıtl. Çok 
PÇ•eden ıtet yine ba1lamııtı 
Mt kıç IUt deha b6yle de· 
Ylm etti. Yine bir arehk k6y· 
den teallm feryadarı yebel· 
laltd. Yine atet keelldl ve lh· 
tlyırı heyet k&ye gGaderlldl. 

Ba hal 89 dlrt defa teker· 
rtlr etti. Bit la k&y hılkı bl. 
reı birer teeUm olmuılarda. 
&lyde kal1Dl1r eli ıllAh ta· 
aa.larda. Atet artık IOD tldde· 
dal balmaıta. Yaagwa dı dört 
lltmıttı. 0Ya kuıl bir aydın· 
bk içinde kalmıfb. 

Otada birdenbire bora ıea· 
lert lthllmlttl. Tırauat nefer· 
lert baber •erdiler. Muıtıfa 
hey o tarafı bir ııblt ile l&I 
bonıaa gGndermlıtl. Yıkı,... 
bora lelleıl aıkerce bası ita. 
retler •ermeıe bıtlıdılu. Ta· 
1Hıı1'11a boruınları da mukı· 
bele ettiler· Blylellkle iki tı. 

ANADOLU 
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rlf boras1nl.rı ınla111lar. Ge· 
lenlerden iki atlı ıGr'atle y• 
nı,tı. Zıblt ile g6rl,tller ve 
bir dakika ıonra dı bir ıtlvarl 
mfllblml geldi. Bunlar fttlb 
değer ılvarl alıyındın bir 
bölftk idi. Yangın ve ıllAh 

ıealerl tlzerlne lıtlb kumın· 
dıabğı ne oluyor, diye ıtlvarl 

bölD.tlntl göndermlıtl 
Bôltlk kumındaoı ile Moa 

tlla bey görtltUUer. Gelen 
efrad ihtiyat olırak alıkonuldu. 

Bu gelen ılvarl blSlDille 
yaralı nakli için birkaç teıke· 

re bir de urrah gladrrHmlttl. 
Sıhhi malzeme de vardı. Be 
men yarala neferlerin yanla· 
rın• gönderll .. I. Y arahlıra p••· 
ıımın yıpıldı. 

Sabıbı k1rıı çetenin kaçmak 
için etrlfı aorbyıcatı mıldm 

idi. lbtlyıuta olan dlrdlncfi 
böltlgtla yeri ı6Hrl böltlğfiae 
kılmııtı. Tabara• dördfinctl 
b6llk ,ıpbell yerleri takviye 
için ıteı battıDa blrleıtlrlldl. 

Mutafa bey Ye zabitan el 
raclın ayumımıları ve vaslfe· 
lerfal bakklle yapmıları için 
alfltemıdlyen dolaııyorlardı. Ya 
aın evler yıkılmakla olduğun 

dın çetelerin 1rıbklırr ~ittikçe 

ıçıhyor ve böylece idare kabl· 
Uyetlerl Hahyorda. 

Hiçbir Bulgar çetesi ha ka. 
dar çok a•ktrle karıılaımamııtı 
ve hiçbir çetenin tıa,ıaa da bu 
çetenin bııına gelen Akıbet 

gelmemlıtl. 

Çete reisinin harındı~ı yerde 
ane1k otuı kadar komite kal· 
mııtı. Bunların sağ ve @ollarıD· 

dıki evler yınmıı oldu@undaa 
yangın ile ayrılma, ayrı bir 

mıntabda gibi idiler. Diler 
arbdıtlırlle irtibatları•• kıy· 
betmitlerdl. Y alnı• ber grob 
mebaultn f itenk 18J'fedlyor, 
ıteıln ardı arka11n• ketmlyordu. 

MG'411demede ıon aeftre kıd1r 
berkesin dikkat naıarını blr~ey 
celbetmltd· O da köytln şura· 
ıındı buraıında bulunan sıman 
kDmelerl yıadık(a ıonlarında 
bfr Hya birkaç bombanın 
pıtlımııı idi. Demek oluyor ki, 
Mm•• kGmelerlnln altlara birer 
depo idi. 

Artık aabıh yaklaııyordu. 
Mustafa Beyin ıklını bir oyun 
geldi. Şimdi bo herifler kıçmak 
için bir yoklıma ateıf yıpa · 

caklırdı. 

ANADOLU'nun Anketi 
- Battarıfı 1 inci yOıde -

Size bir mlıal zikredeyim: 
Bir mat•• fınedlnls. Buyıl 

ıoo bin liralık it yapıyor. Ge 
lecek yıl yapacağı it mubık· 

kak 7 O 80 bin liradır. Ve bu 
tenıll her yıl blr11 daba ua· 
lan flat f1rkındea ileri gel· 
mektedlr. Ylsde nlAbetle bu 
tenzilleri buhranın glttJkçe le· 
ılrlnl kıybetmealne, normal hı· 
yıtıa geri gelmeıine atfetmek 
lbım4ar. 

hmlr'de lktaudl hayatın dı· 
ı almuının belll baoh eebeple· 
rlnden biri de ntlfoıun çok 
aHlmıı olm11ıdır Bir memle · 
kette nO(uı ne kıdır az olursa 
lktı11di vaziyet te o niıbette 
dıralmı, olur. 

N llfoıun çoAalmııı için Dfl 

yıpmıb diye ıorarnaız bQnDa 
için ılınacak tedbirleri tabiidir 
ki h4kdmetla bııındı bola· 
nıal11 dOtClntlr ve ıtırlar. Bu; 
h6kıimetln 111Ablyetl dıahlllnde· 
dlr, hlkdmet nOluı çogaltma 
,artl1rını teıplt ve icra eder. 
lzmlr'de adfaı çoğabncı lı 
hacmi de o nlıbette artacık Ye 

btlyftyeeekllr. 
- Kuoıdaeı iskelesinin iz 

mir limanı aleyhine lnkltaf et· 
tlğl H lbt1ut11J Gnemll bir 
kıımınıa bu lıkeleye döndlğl 

ılyleaiyor. Ba haıaıta ıls ne 
mtltaltıd111aıs? 

- Bea Kueadııı lıtkeled 

ihracatının, lımlr limanı ıley· 
hine olda~ana kani depllm. 

Antalyı hıttı yapıbncı An· 
talya'aıa lsmlr aleyhine İakl· 
.. r edeceilal tahmin etmlyo· 
rom. Çlnkl nvel emirde An 
tılyı'da Umın yoktur. Çok 
btlyOk maerlflar yıpılmılıdır 

ki Antılya llmını lsmlr Uma· 
DUia raklb vaılyeıe geçebllala. 
Bu yapılaı bile yln., İzmlr'e 
railh olin.ı ?ıı Umnı:?:?:n "' 

ılyeti mGaald değildir. 

- ltbılAtın ııbdld edtlme· 
ılne kar,ı ne blataleadaaınız? 

- Kontenjan ılıt,,ml teıalre 
ile laıla meıgul olmadım. Onu• 
için ıöyllyecek ıözGm de yoktur. 

- Tahmil Ye tahliye n de· 
mlryollan tarifelerinde ihracat 
lılerlmlzl daha kolaylıttıracak 

ne gibi tedbirler ıbnmılubr? 
- lzmf r llmınında tahmil 

n tahliye murafları fuladır. 

Bunların lndlrllmetl lblmdır 

kınıatlndeylm. Aydan demir· 
yollarının hlkdmet tanfından 
11tın abnmıslle ihracat emtl 
amısın nıkllye mıerıflannıa 

asalulıcıgını da kanııtlm •mr· 
dır. Bu suretle Lımlr llmının· 
dın dıhı iyi lhraNt yapılacaktır. 
Dilnyı lktıaadl rekıbetJ kup· 
ıında bizde muhtelif maeraf la· 
rımııı 1Z1lt1rık maliyet flıtlnl 
milmkin olduğa kadar uılt· 
mak mecburlyedndeyll ye ba 
elzemdir. 
Ltmında ihracat için iıtırya 

mDddetl•ln (24) aaıt olarak 
ıeaplt edllmeat yerinde •e doğ· 
ra bir teY de8'1dlr. Bilh11m 
ihracat mevtlml heni• bqla· 

mamıı'-en bu meıelenln hal· 
ledllmeıl lazımdır. 

- lıt1rya mlddetl ne ka· 
dır olmalıd1r? 

- Bana• ae kıdır olaea• 
ğını ve olmııı lbımgeldlglal 

lbncatçılar dıhı IJI takdir 
ederler. 

- Limanın ŞehltJere nakli 
H orada bir magnen jenero 
yıptırılmaaa dlle81 için m6ta· 
J&ı&aıı nedlrP 

- Bir 1rkadaıımın tlç gtln 
eYelld 11yıaısda çıkın muıale

aunı tamemen lttlrık edlyo · 
rum. Mıpsen jenero yaptldıAı 
takdirde hmlr limanının pek 
çok !nkit1f edecegt mahakbk~r. 

- D.O!I ·mı O.kıı:ıhft lh! 

-------
Misafirler Evvela, Istaobul'da iki 

Maç Verecekler. 
Ati•• mahtrlltl önDmGıdekl 

pıur ve ıalı gtlnlerl iki mıç 
yepmak O.ere cumı gGnl Ati 

• •• 

-----~~---ı--~~~--

nı'daa lıtınbul'a rldecektlr 
Kal tleye Atlaa fadbol heyetin· 
de• Demercla Ye Mellokoı re 
fabt edecektir. Atlnı muhte· 
lltl ayni 11mındı Aokıra ye 
lzmlr muhtelit tılumlarlle te 
maı,laalardı bulanacaktır. Ya· 
nan f"d~raıyono bu temaılaran 
temini için Tftrk fudbol fed~ 

ı aayonuna mlraeaatt• bolun 
maıtor. Atin• muhıellıl a,a 
ğıda yasılın kadro ile banket 
edeeektlr. 

8 isi k le t c i leı· 
Hazırlansınlar! 

Blılklet federaeyoo mıarıkaeı 
blılk.lrt heyeıl hı9kanhğına ge· 
lı-n blr mektuptı ı ,j Temmuz 
Pazar gDni 111babı blıilı.let 

federasyonundan geler.e,k mD 
mesılllo nrısrrıl altındı 50 ki 
lomeıreden •ta~• olmamak pr 
tile bir bisiklet mukavemet yı 
rıtı yıpılaca~ı bi!dirllmlttlr. Bu 
mıça bazarhk olmak cısere de 
bu bafıa P11ar ıtıntl aabahı 

a11t sekizde Kızılçullu'dan baı· 
lımık ve Torbala yolunda ırldib 
gelme olmak Gzere (50) klfo 
metrelik bir y1rıt yapılıcakttr. 

14 Temmoıdı yapdıcak ya· 
rıp yakın mıntıka blılldetçl· 

lerl de maaraf ları kendilerine 
ald olmak ,arılle bu yırıta ı, 

tlnk edebllPceklerdlr. Yırıtta 
derece ılıcaklara f edenııyon 
tarafından mıdılyalH verile· 
cektlr. Y apılıcak bu t~ı•lk yı 
r111ndı Olimplyad'ı hazırlık ol 
mık Gzere derece ılıcık 
müsabıkların mıntakalarınca 

muntazam bir surette çıhotml· 

malan ve gene fr.d~r aeyooca 
yapılacak bDyiik yuışlara işti · 

uklerl temin edfl,.cek ve bun· 
lar nlhalğ takım ıeçmeılne gl 
receklerdlr. 

Mıntıka blrlnclllklerl de 4 
Ağuıtoıtan ıonra heyetçe mft 
naılb görGlecek bir gende ya 
p•lacıktar. 

Bu tefYlk yarıtıoda kazanı· 

cak olınlarlı ber1ber mıntıkı 
birlnclliklerlnde alınacak de· 
receler n111arı ltlbare abntrak 
bılkın ve olimpiyatlar için fe 
derııyonca mitli takım eeçlle· 
cektlr. 

Eıkltehlrde 26 Haılraadan 

ltlb1ren ba,lımak ve lzmlt, 
lstaabul, Buraa, Edirne, Ça 
nakkale, Balıkeıılr, İımlr, De· 
nlall, Konya, Antılyı, Adanı, 
Aobrı, Sımaan mıatakalarında 

muhtelif tarihlerde plalklet ya· 
rııları yapılacaktır. Son mtlsı 
bıkı Ankara'dı 4 AAaıtoıtı 

bitecektir. 
~~-~~-... ı~-~---

dev let demlıyollaııı ve liman 
ı,ıerl genel dtrektörlDAlnden 
İzmir lktnadlyıtıaın lnkloafı 
namına dilekler ne olablllr? 

- Bence tarife met'elelerl 
en ônemlldlr. İzmir tecim odau 
banan için Hman aımaa ha 
zırlıdığı r1porları ylkaek ma· 
kaml11a göndermektedir •e tet 
bit edilenler lhılraçlırdar. iz. 
mlr'la lnkltlfı için ba ihtiyaç· . 
lınn tatlDlnl lbımdır. 

- Lımlr'de ltclllk fteretlerı 
eeklılae nlıberle çok ucuzla· 
mıfllf, ı,ç1 glndellklerlaln ut· 
ma!ı ılzce mtlmkcın midir? 

- 1191 lcretlerlnln ytlkael· 
meıl tıblıatlle maliyet f latlerl 
tlzerinede teılr yıpar. Halbuki 
raklblerlmls çoktur. Mahmııı 

ucuzı mal edlb Mtmık mec 
barlyetlndeyli. Onan için leçl· 
lik Qcretlerloln hali baıırd11 
ylkeelmeılne h11kAa -.ôreml 
yorvm. 

Şahap Glbel 

Kaleci; Franlmll ( Apollon ), 
Pnllı (Eooalı). 

Mftdıfller: Gı"pırlı . Piye 
rekoe (Pınıtınııkoe) 

Moulnler: Apollon tıkımın 
dan K.aınmahı, Glge>s, Oelljı· 

alı, Paaatıaııkoıııın Sıdıro 

poloı 

Muhı~fmler: Penatınııkoa tı 

kamından Mtjlyakaı, Bıhıcıı, 

Sofyınopufo91 Bn11todalu1 StH· 

ropoloe, Apollundın Bıcıınu 

Avrupa'da 
Atletizm. 

Bir atlet manialı yanılarda 

Parla - Aıletlım Pıriı bl· 
rlnclllklerl yıpılmıttır elde edl· 
len en iyi netJce tonlardır. 

110 Metre manlıh koıude 

Berner 15,4 5 aanlyede birinci 
800 Metre kotudı Normao 

1,59 daklkıdı birinci 
3000 Metre kotada untlk 

10, 1,2 S daklkıda birinci gel 
mlılerdlr 

Berlin - Almın'lana elde 
ettikleri .,D iyi netice te re· 
korlar: 

4.00 Metre mantılı koıa 54,4 
saniye 

100 Meıre kotada dört atlet 
en iyi rekorları J•pmıılardır. 
Blrtael gelea 10,5 de ikinci 
J O, 7 6çDncO ve dördGnctl ge 
lenler 10,8 unlyede koemut 
!ardır. 

5000 metre k0f1lda 15,04: 
dakika, gtUle atıtında 15,01 
metre, dlııkre ,8,,6 metre gibi 
iyi neticeler elde ~dllmlıtlr. 

Brtlkeel, Belçika atletleri de 
diğer senelere nlabetea baeene 
çok çalıımıtlar Ye iyi neticeler 
ılmıılardır. 'Ezctlmle 200 metre 
ılr'ıt koıaea rekora 22 •niye. 
400 metre alr'ıt kotuıa 49, 7 
11nlye, 800 metre kota 1,66,6 
dakika, 1500 metre koıa <&1 18,4: 
dakika, 5000 metre kofa lö,81 
dıklka 400 metre maDla 52,2 
nnlye, y1lktek atlımı 1,75 
metre, UllD ıtlıma 6,96 melr•, 

-Ue 1'958 meı '"• dttk 4:2, 73 
aaetndlr 

- ıtita 21ael 
aclam18'1 ... ektir. 
blyleee ... ba11atla 
lhG _......bir 
yuıtalmı.-• 

ileri .... ha,ı p 
pılan ba -.ıt il 
lıara ileri tll6 baa 
da bir ıaek leleri 

Onııa, a.ek. ... Gibi 
in; Batka ...... 11, b 
. . . . Gibi ı&lerde haf, 
son gilD, .... •,. 
ltrıle IOD tetimel~r14e 
ileri gibi · Wrer Gaek 
kultınıla kaU.ılagel 

G6rGIGyor ki dili 
blrleıtlrme ~le Y• 
rlu bir takı ... da btı18 
16• dkeat ~ luıU 
öaek df'ğerlal •lahlha k 

Ktlnuz, bir takun k 
tarı ktr~ılarlu:B bo Ga ~ 
pılnl bir az dahı "Dltl 
rop. k61tGrftD6D J•ht 
ııhkh kavramlara. o dU 
öneklf) anlatmak eluaw 

Kılavozdı ku.,..a•• 1 
neklerfo bıthea~ tanl• 

1 - Yat: F~• .. 
in. il, lr ) gibi klar 
6nek, ayrıhk, yalırl1'c•bk 

lık anlatır. Oı1mı•'1P• 
ul 

bu ınla'Da olorık b 
tur. Bununla Frıau.,_ 

Gneklolo aalatlll' d 
lınıbllmektedlr. oı ...... 
boaa ancak bat tarafa(# 
ı6atl getirerek yaptlaa ı.Jr 
leotlrme ile ıöyllyeblUJ 
Ancak bu dı yıla• ( 
taafftln ) gibi bir lk ttrl 
yer baluyoı da. Fr1•ısa19A• 
tlmlllterlıme, anıiıe•ltltae) 
hl alalerl ancak aaa.tma f 
dlllmlse çeYlreblllaonhlk. 

(Yıatı) Gaekl banlaraa 
tutabilecek glrlnlr. 
(yatısGel) ı6sG dotradaa 
ya (aatlmllltılre) karııhl• 

3 - Dıt: Fra .... 
(a) önekl ile anlatıl•• Wl' 
glıtm daba nNır 

(immoral) 9611 ( gay 
Ahllka D)mu) .._ek 
(amoral) iki (ltalatöt. A 
ile bir llltlll yok) ••le 
gelir. itte •• (•) J• brp 
Çilde (dıt) Gnekl kallaDı 

tteklm (dı .. blak•I) 
(amonl) Ye ( c1atao..ı } 
(anormal) kartdılt 
tedir. 

' - Arsa: FrıllllHll ( 
laewHe H 01111Uboa ı.I 
de Arabça 16alerla ...... 
nel) getirilmek yoll,
lan ortakbk dllflacellal 
ılr, Ba ıla Terkte (ula) 
balmıpdtr. 

Nitekim (bttyael .. la 
11atloa•I) aalam (araaı.•~ 
ye Tlrk99 d)leaeWı. 

Banlar •e bunl8n 
6neldeıle dlUmlsla ..... 
laybk •• HDgfaHk, ea fA 
rlmler lserlade plt ...... 
dlat gnetere.,ktlr. 

t. 



OD· 

'e Çatıyorlar. 
Batı l ioci yözde 

emiı, kurmak istediği 

arlar lehine dıba az 

atta balonmasıdır. Çankö 
11rf lendlsine Ald oldu 

bl U.,111nda, partisiz kal 
t:btlkeeiatn var olduğunu 
lamal.ad.r. 

Yaaan isyanını idare 
•e f lrari Yunan zabitanı, 
ordoıonda Hzife almalL 

•betletan kralına başvur· 
rdı •• 

nik 'te 
udi Kızlar .. 
Bqtarafı 1 inci yGzde -
da 4tninl drğlıtlrerek tek 
laalk'e dönmOetG O ta· 
e çok dedi kodular da 

a. 
dl de ayni tekilde bir 
eereyan etmletlr. 
Basiran eab11 hı, ~elAnlk'te 

Mınlfaıora ticareti ile 
Mneevi mllyonPri Mllı 

'in luzı Ester, ortadan 
moetur. Ml"~er Ester, Se 
4evlet lnhtsarlar mGdfbQ 
ofla eevtılvormurş.. İkf 
aıhayet kaçmağa evlen· 
kır.r vnmhlı-r. Bu ka 
tUeakip, E•t,.r'fe ıevglllıl 

k'tn 70 kilometre öteslo 
alohorfoaa ~ltmftler ve 

blsar metrtpolidlnlo em 
babaııı Petro tarafınd•n 
t:dllmfrşlerdfr E8kl Es 

bmt Elt'n olmoeıur 
ıizl, nlUb merai!lmf taklh 
ir Bundan sonra beriki 
SelloilL 'e avdt-t etmişlf'r 

Bu tel"r bir gftn içinde 
btrmişttr. 

ın babası, bu oilıAhı gayri 
t görmekle herıbtr, kızını 
11n mahrum .-t nek için 
tllatla bulunml ştur. 

dra'daki 
aşmalar .. 
Ba~ı 1 iocl yilzde 
o loglhl'!fenlo doğu ve 
vrupanın eüvrnllAiol ba 
k için diplomatik çalıt 
ına devam edrcrğl umu 
bulunduğunu eöylemtştlr. 

çftk andlatma ve balkan 
m,.tlerl loglltrrebln Tuna 

ltalyıyı başlıca bar«'ket· 
öz,ı?dr hırakmaeıodan 

ıktadarlar. 

latan bir h11bere göre B. 
ekooilD İngiltere-ye yaplı· 
etim bathca ergelerden 
abee mPs'de iolo konu 
ıdır. Haldkatta bo meı'· 
ancak ltalyamn Babeşis· 
1 hareketlerinin avnpı 
deki elbirligloi ~e vşetme 
ltoıu Ue temae edllmte 
alyaya orta nropada tam 
reket özgftrUlğG vermek 

yen kftçftk andlaema ve 
hGkdmetlerl Romanın 

a ve Parla flo elbirlt~i 

eıoı lüzumlu görm.ektc:· 
Hu Ut görftonıcoin yap 

yue (6ntib11bıı) eudur. 
TUOleıko baneın bölan. 

hakkında yeniden hiç 
auca (temlnaı) almarnııtır. 
dr•, 2 ( l A) - Roman 
rı itleri bakanı bay Ti 
1ngtus Alman ıota,ma 

merkrz ve doğu Avro· 
devletl.,rlnl• dorumlle 
ipi dzerlne l•gtlls ba 
nıa dikkatini çrkmlt, 

D bo bGlgedekl SODDÇ 

.. tatmıı ve Almıoya'nm 
patik durumunu kunet· 
·mit olduğuna 161lemlttlr. 
ı nasırlan bay TnGlesko 

uablar1•1 kaydetmekle 

._erdir 

.... 
Afyon-Antalya 8ir Vapur Mezbahalarda 

Yolundu Ray Fer· Karahur:~Yak1ninde 
şiyrtına Başlandı. Karaya Oturdu •. 

. lzmlr'den bu&day y61d6 ola· 

••••• 
Bir Ayda 
Kesilen Hayvanlar 

Haalrao ayında lsmlr mez 
bahuında 1264: 7 baı haxtan 
keeilmietlr. Bunlardan J 00 G 
karaman, 149:1 il dathç, 95 1 
kıvırcık koyun, 3 a keçf, 94 l 2el 

...... 
- Başı 1 inci yazde -

Bu miloaaebetle, Boca ear· 
bayı !'hım Anık, Bayındırlık 

bakanımıza ıu telgrafları çek 
mlrştlr: 

Hay Ali Çeıinkayı 
(Bayındırlık Bakanı Ankara) 
Aydın demlıyolunun devlete 

geçmesinden dolayı Bucahların 
sevloçlerlol yDkeek katınııa 

saygı ile ıunarım. 
Bayındırlık Bakanımız da 

aşağıdaki cevabı nrmlttlr: 
"Aydın bannnn ulusal bir· 

Hğe katılarak çalıtmHı mGnı· 

eebetlle hepimizin duyduğumuz 
derin sevinçler cDmleılndeo 

olarak gerek cumoriyrt hilkti· 
metinin bu itıfekl batarısıoa 

kartı gösterdiğiniz kı .. nç \le 
alAkaya ve gerek bu meyanda 
şab~ıma matuf gtlıel duygula 
rıoıza candan trpıkkbrler edrr 
\le bu yeni eserin refah ve 
s1adete kavuşmlllı mukadder 
olan uloıumuı.a kutlu olmaıını 
dllerlm. 

Tire (Özel) - Aydın demir 
yollarının Jevlet df'mlryollıarına 
~rçm('sl haaı-blle buızOn Tire 
lıler bQyOk bir bayram yap 
mışlardır. o,., bin kişiden faz 
la bil' kalabalık l1Jta11yooıfa 

toplanmırşrır. Bılk mnzlkaH da 
toplantıda gözel parçalar çal 
mıştır. 

Bonon fçln rşıırbay bay Ali 
parti ba1Jkırnı uukat hay Dik· 
m,.t ZıihUl. daha n•eld,.n ha 
zarlık yapmışlardı. ş .. hır d ••na 
tıldı. Havuzln k•hv.,. Derebarşı 

afav parkı ve brlediye bahçr.sl 
gibi yerll'r, clektirlkle ıil1ı1lrn 

mi11tf. Cumorfyet fdmrr1lnln bo 
yeui eseri, Tlr.,yl battan bat• 
ıevlnç içinde bırıekmıthr. 

Aydın Demlryolonun, eatın 

al.omaııı mftoa11ehetite Germen 
cık C. H. P. başkanlığradan 

bayındırlık R.ILanhAına ç,.kllen 
tr.J~rafa da Bakan Bay Ali Çe 

ti o taya aı,ağıdakl cevabı ver· 
mir~lerdlr: 

Germencik C. B. P. bat· 
kanh~ına 

Aydın hattının ulusal bir· 
llğe katılarak çahema~a ba~lı· 

maeı mOnaaebetlle hc-plmtzlo 
duyduğu sevinçler cGmlesin· 
den oluak gerek cGmurlyet 
hGktimetloln bu itteki bıoarı · 
na karşı gösterdiğiniz kıvanç 

ve alAkaya ve gerek bu me· 
yanda phsıma malof gOzel 
duygularınıza candan teıekkar. 
ler eder, bo yeni eııerln refah 
ve HarJete kavutması mukaddeı 
olan ulusumuza kotlu olm11ıaı 
dilerim. 

Bayındırlık Dekanı 

A. Çetiokaya 

r Borsada 1 
Borsada dGnkG 6zGm ve 

zahire ıatat1an •tağıdıdır: 

Oznm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

72 M. j. Taran. 10 
6( S. Söleyma. 8 25 
6 l Ş. Riza halef. 9 25 
:30 B. z. Ahmed 9 25 
23 j. Taran. mah. 9 75 

8 Alyotl bira. 9 7 5 
258 

K. S. 
11 25 
11 7._, 
ll 
10 
9 50 
9 75 

Zahire 
Ç Cinsi 

2789 BuAday 
'756 Arpa 

satıtları 

50:! Hakla 

00 Lıu. ,.ı~ 

K. S. 
4 
3 
'75 

280 

K. S. 
6 7o 
3 25 
4ı 75 

430 

rak: hareket eden Yunan bın· 
drah Törkfa vapuru Karabu· 
rua. civarında Pelikan feııerl 

raklnfnde karaya oturmuttur. 
(Gemi kurtarma Tark ıoeye· 
teııi) nln Sezar vapmo; kar•y• 
oturan vapuru kurtarmak için 
limanımıza gelmfttlr. Sosyete 
He gemi kaptanı ara11ında ge 
minin lı:urtarılmaıı için henGz 
anlatma mtlmkGn olamamıetlr. 
Gemideki . boğd .. ylınn tata 
çıkarılarak: Reminin kurtarıl· 

maaına te,ebbill edilmeel de 
muhtemeldir. Yunan vapura; 
kuma eaplanmıttır. 

Ko1ıorpark 
Yangın yerinde 360.000 

metre marabhahk bir ala"dı 

vGcude ~eı i rllecek olan (K.61 
ttlrpuk) ın açılmasına baolan· 
mıetır. Bu ~enlt alandaki mo 
lozla11n kaldmlmaeı ve alının 

lıtenlldl~i tekildfl tf'!mldeomesl, 
mGtuhhld bay Nlyaılye veril 
mittir. Sekiz ayda bu ır;,.nft 

alan taıuamen temlılenmle ola· 
caktır. Dftn ıarbay doktor 
Brbçet Uz ve milbendlılP-r bu· 
lundoı:tu halde maı,.ahbid le· 

mlıleme itine baı'amııttr. Ala 
nın tflmlalenmeıl 13 bfo lfraya 
mlmktln olaraktır. Borada 
modern bir ıpor aıbııı, lenfa 
korıları, atla ve otomobille ,;11 
zloıl ve gazel e~lence yerleri 
olacaktır. Sekiz ay sonra K.fll 
torprUa yrtlethllec,.k orman· 
lar için fidan dUdmlne bat 
lanacıklır. 

Yangın 
Çt>kmer.ecUrr çartmnda bay 

Şakra Cnablrcl oğlunnn ke· 
reste fabrlkaaıoın çatısıudın 

birdenbire yangın çıkmııııada 

yetieeo itfaiye tarafından ı6n· 

dftrftlmilştilr. T•ıhkikata g6re 
Yıangıo; dökmeci bay Nazmi· 
nln dôkGmhane bacaaıadan 

çıkan kıvılcımlarrn; fabrika Çil· 

tııındakl talaelar ftz.,rlne sıçra. 

maeıodao çıkmıetır, Zarar ol· 
mamıetsr. Fabrika onbln liraya 
ılgortah idi. 

Eski Oba KUyft 
Ttre llçeıloin bo~aalçl aahi· 

yeıılne bı~h eıbl oba kôyGnGn 
bu nahiyeden alınarak Tire 
tlÇ«)elne bağlanmaeı lç itler 
Bakanlığındao Ubaylığa bildi 
rllmfetlr. 

kozu, 136 sı oğlaktır. 2 koyan 
ve 1 kozunun dalak ba .. alakh 
olduklara alllaşılmıt ve etleri 
imha ettlrilmletfr. 

Ayrıca 304 sığır, 672 inek, 
4:l2 dana ke1Jilml1tlr. Baslran 
ayında mezbahada 10 deve ve 

domuz keellmiettr. Torbalı il-
• 

çesl mrzbahanndı h11iran ayın · 

da 232 baı hayHn keellmlıtlr. 
Bnnlardan 71 1 koyun, 3 6 
keçi, l 15 i kuzu, 14 6 o•lak, 
3 il ökGz, 9 u loek, 16 ıı dana, 
1 i malakıır. 

Ödemle ilçesi meıbabaaında 
haziran ayında t 38 kovun, 
262 kozu, 562 o~lak, 3 boğa, 

1 n.ı öktlz, 98 inek, 51 danı 
keıdlml1Jlir. 

Torbalı tapu lşnrlı~ındaa: 
Do*ancılar •öyftoden M11r 

elnpmar mevldlnde do~uıu 

tupal oğlu hftAevln ve yol ha·· 
t111 kuzeyi topal o~lu bOıeyla 

1EDneyi yol ile çnrfll t-d ve 
tarla yavaş mehmed oğ. alinin 
srnehi~ taearru fıın r)a olılujtno 

dıo namına tetcill icra tı-zke 
nsln11 m6st11nfden mahallinde 
yapılan gerçlnleemed" deli 
Mehm,.llrn a•cı ojt. mthmf't 
45 yıl önce bir ökilz mukabili 
alarak bono da kllve terkr-y 
lemle ve köy muhtarı tarafın· 

dan 325 yıhntfa yavae meb 
met o~. altye haricen FabldıJ,ı 

ıebeyvtlo etmlttlr. Bu Y"rlu 
hP-rblrl namına tapu kaydı 

11raehrılmıe 1111 de bulunama· 
dığı cihl'ltle yenld•n teıcll edl · 
lecektlr. İlrisl olan varsa bel · 
~Pıılle bilrlkte 10 ~Gn içinde 
Torbah tapq dalreelne bııvor· 
maları. 1987 

İzmir inhisarlar batmldftr· 
ltlğQndeo: 

ihale tarlhlndrn Mayıı 9!l6 
sonuna kadar Dlldli'deo Bet· 
,rama'ya ve Bnıama'dan Kınık, 
DiklU ve Zeylind•ğı'na gaode· 
rllecek: 96 l lira bedeli ma· 
hammenll içkilerle mamdl Ul· 
Ulalerln nakllyeıl açık elullt· 
miye kouulmuttur. 

l11teklllerfo m6nakanya gir· 
mek 6ıere 14 ·7· 935 pazar· 
teıl g6n6 saat on hıotte yGade 
yedlbuçnk t~mloaılarlle ve ıart· 
nameleri görmek için daha 
enet lablıarlar lamlr bıımO 
dlrltlğ6 ile Bergama mld6rl6· 
ğGne uğramaları. 30, (, 9, 13 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
loğonden: 

Kıymeti 

muhammeaeel 
Lira 
500 J inci ı6leymaalye mahalleel kuaklıpınar caddeıl 

ldarel hususiyet vllipte alt birinci ıtlleymanlye mahılleılnla 
Kıvakbpınar mnkllnde kilo 20 d6a6m tadının mOlklyetl ıatı· 
lae•ğından \le bedeli defaten verilmek Gzere 3,7,935 tarihinden 
22,7,935 tarihine kadar 20 g6a mGddetle artırmıya ko11ulmut · 
tur. Artırma eartlaraaı görmek lıtlyeoler hugGn Mohaaebel ha· 
ıuılye m11dGrlağllne ve pey ıtlrmek lstlyenler de ihale gOnG 
olan 22,7,985 pazarteıl gfln6 11at 9 dan 12 ye kadar depozito 
makbuzları ve yahut bankı mektubları ile birlikte EacOmenl 
vllhrte mftncaatlan. 1992 

lzmir ltlbaUit GomrOğO Modor
lftğOndeu: 

Liste eayııı Ktloıu 
l 04 Şlee kapaklı kuanoz 35 
146 Teneke •apakh kuanoı tlıe 555 

Köhne otomobil demir par.;alan 3678 
K11kam pamuk ipliği fı·ı 
Gömüt yalJızlı tunç heykel O 820 

48 Makaralı dı: mlr ttl 12 500 
Y ukaradıı yazılı eşy11lı;r oçık arttırma ıurelile 81hlaceğıodan 

talihlerin temmuzun 18 inci per@embe gdnd .zmlr lıhılAt gilm 
ıDgü Ht!ş komisyonuna mlracaat etmeleri Uıtu olunur. 

' 6 1986 

Kıt tlı. Mev. 88bn alina omllyo-
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mıı. Mv. 11. ılı ko. Duadan: 

7 • 7 ,935 P•••r gaua ıaat onbee buçok:ta pııarlık:la yaptınla· 
cağı Anadolu gazetesinin 20.25,30 haziran 935 tırtbll nGıba· 
larlle ilin edilen elektlrlk teılıRhnın ihale gana tatil gana. olan pasa· 
,. teaadGf etli.inden meıktlr teılttatın lhıleılnht8, 7 ,935 pHarteel 
ıGnft Hat onbe, hueukta vapılacetı llAn olunur. " 1 Q9~ 

MDstahkem 111•. ıa al. ko. nundan: 

1 - Tayyare lutaats ihtiyaca için 72000 kilo ekmek •apah zarf 
usullle latın alınacaktır. ihalesi 22, 7.935 paaarteel gfl· 
nft saat oıınaltı buçukta fsmirde kıtlada Mı. mv. ıatın 
alma koaıltyonandı yaeılacaktır. 

2 Ş1rtna111eılal hergan komisyonda görebilirler. 
3 Mecmoıınun tabanla edilen bedelt 7920 liradır. 
4 Beher kilotonun tahmin edilen fiatl onblr kuroetur. 
5 Teminatı IDQ•akkate akÇ«)ıl 594: liradır. 
6 lsıek:Uler ticaret odeeıadı mukayyet olduklarına dair 

vesika gö11er111ek mecburiyetindedirler. 
7 Etailtmlye lttlrak edecekler 2.t90 sayıla ırtırıua ve ek· 

ılltme kanununun ikinci ve Gçtıocd madd .. 1,.rlade ve 
şartnamesinde Y••ıh vesikaları temlrıatı movakkate mak· 
buzlarını ve teklif mf'ktobluını ihale ıaatlnden enez 
bir saat evel ko111\ıyona vermlt botonacaklardır. 

4 9 14 19 1994 
Mıt. M v. aa. al. ko. dan: 

49:!25 lira karııh~ında kamyon .karoeerlıl kapalı zarf la yap 
tırılacakt.r. İhalesi 20,7,935 comarteal gtınl eaat 11 dedir. Şart· 
nameılni 24 7 kurut• almak lıtlyealer laergfta komhyona ağrı· 
yabUirler. Ekelltmiye girecekler 2490 11yıh kaououn 2 net ve 
3 uca mıddelerlode yasıh veılkalarla birlikte 369 l lira 88 ka· 
rutluk muvakkat teminat aıektob veya makbozlanoı hHI teklif 
mekıublarını ihale saatinden bir nat evvel M. M. v. ıa. ko. 
nnna vermPl.-rt. 4 9 13 17 1978 

ı~mir Milli Emlak Modorloğonden: 
Lln 

Karııyaka alayhey meydan ıtokağında 128 metre murabbaı 
!\3 No. h arsa. 32 
Kareıyaka alaybey mllliy~t sokağında 58 metre murabbaı 
2 eski 8 yeni taj numaralı ar. a. 17 40 
St>ydlkGy çay mahallesinde 1267 ,97 metre murabbaı 
bllıl numaralı ırea. 258 60 
S~ydlköy atıf ıokağında 678,81 metre murabbaı bllA DO· 

maralı mjtterek kuyulu arsa. l 15 80 
Buca a1Jağı mahalle göl sokağında 239,44 metre mu· 
rabbaı area. 60 
Burna•a dede 1a•aRında 13,.34 metre murabbaı 41 
oumarah mtloterek kuyuln ar•a. 58 70 
Yukarıda yazıh arealarıo bedelleri peşin para He 6denmek 

6zue mftlldyetlerl 1R,7,9:l5 perşembe g6o6n eaıt 15 te ihale 
edUmek üzere mGzayedeye konulmuştur. Taliplerin o eaaue 

Mtlll EmlAk m6dGrUlğdode milletekkll sallı komlıyonnaa milra· 
ceaılırı. 4 15 1979 

lzmir Milli Emlak MndilrlQğOndeo: 
Lira 

Dar•Aaç parahk6prG cıddeılnde 77 ,S8 ntnırah dftkklo 45 
w makara sokağında 12 numaralı dak•to 18 

Bayraklı burana caddesinde 57 numaralı dak:kAn 24 
İklçetmellk 11malı mesçtd 153, 175 numaralı " 165 
Bayraklı menemen caddeeinde 39 numaralı ev 60 
Gaziler kP-mer t.addeılode 190, 198 " dClkkh 36 
Kar~ıyık:a bırbaros ı~atında 35,39 " fırın 100 
Darağaç parahköpr6 53,69 numınh kahvehane 155 
MlrkelAm hanında 12, 16, 12, 17 .. iki d6kkla 48 
Bayraklı ~lone sokağında 8 numaralı ev 4 2 
Abdurrahman hanında 49,9 numaralı mığuı 30 
Alıancak kGpelf oğlu 10' numaralı ev 100 
Darağaç tramvay caddesinde 21,23,11,9,7,101,183 unmarah 286 

depolar. 
Toran menemen caddeıinde 93,9 numaralı ev 2ıi 
Karantina balbal sokığaoda 52,82 w ev 12 
Yukarıda yuıb Yunaah em .. llnln altı ıybk: icarını haddi 

ltylklle talih zuhur etmediglnden on p;Gn maddetle temdldlne 
k•rar verllmittir. Tallplerln Jt,7,935 pertembe ga.aa. saat 15 te 
Mlllf EmlAk madarl6~6nde mGteeekkll eatıı komlıyon11na mln· 
caadarı. 1983 

İımlr sulh hukuk mahkeme· 
sinden 

lımlr'de lskarpa kar111 ma· 
dam Varalı vekili aYOkat Yo· 
ıuf Ziya tarafındın Göstepede 
Roh11r ve r(lfekası aleyblne 
açtığı lzalel şuyo duaeıuda 
mGddelaleyh Rohıaran ikamet· 
gibı meçhul kaldığıadan ha· 
hukuk osul6 muhakemeleri 
k:aonnanun 141 inci madılesl 
mucibince UAnen tebllğ•t fora. 
ıını karar verllınlı olduğnndan 

il hl mabkemeoln mu muma ey n 
allak bolundug11 16. 7. 93a ta 
rlbi olan sah saat 14 de İzoıir 
BOlb hukuk mabkenar.ıiod" ha . 
sır bulunması veya bir 

1 
vekil 

pllulW"'ıf liRUalU ~ 6.UflQf 

İkinci icra memurıuıandu: 
Bir borçtan do!cyı tahtı bac· 

•e alınıp pırayaçevrllmed onay· 
lanan eınıf ve ahali bankaıına 
alt bir adet mile11lıllk blu~ 
eenedlnln birinci artırmuı 12 
temm•JZ 9:35 cuma gaaG ıaıt 
14: de lımlrde sarraflar içinde 
lcrı kılanacakllr. 

Btrlncl artırmada yClsde 75 
ol bolmadıgı takdirde 15 tem 
llloa 935 paaarteel gtlol ıynı 1aat 
ve mahalde ikinci artırması 

icra kılıaank en çok artıranın 
ftıerlude bırakılacaktır. Yasde 
iki buçuk deJIAllye alıcıya alt 
olmak bere mıbılllode me· 
murana mOncıatları Uta 
uluavr. 1986 
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Fratelli ~perco Vapur Acentası "· N. Olivier ve Şüre- lzmir Uefterdarhğıudan: 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI vv. f"'. H. Van kası Limited Va- Sablbfofn vrrgl horcaodan ôtftrO tahsili emval yas11ına ' 

uSA TURNUS,, vapuru elyevm llmanımuıda olup 4 temmuzda 
Aovere, Roterdam, Aınsterdam ve Bamburg limanları için yak 
alacaktır. 

uQRESTES,, vapuru 10 temmuzda gellp y6kOoQ boplttıktan 

sonra Bor~aıı. Varna ve Köstence ltmanlarıoa hareket edecrktlr. 
"ÜRESTES,, vapu~u 13 temmuzdan 18 ltmmuza kadar An· 

vere, Roterdam, Amıterdam ve Bamburg ~imanları için yftk 
alacaktır. 

SVENSK.A ORIENT LlNlEN 
"SMALAND,. moıör'1 7 temmuzda Bambarg, Copenhageu, 

D11nızig, Gdyota, Goıeborg, Üdlo •e lekandtnnya limanlarına 
bart>kd edıocektlr. 

•·ROLAND,. motörü l!l temmuzda Roterdam, Hambarg, 
Copeubagf'o, Danızlııı, Gdynla, Goteburg, Oalo •e İakaDdloavya 
Umanları için yok alacıktar. 

SJı:IlV .CE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeols için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELEŞ., vapuru 14 temmPSdı gelip 15 temmuda 
Marallyı ve Bareeloo Umanları için yak alacaktır. 

Yolca ve yak kıbul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
bmlr'le Nn· York aruında mantuam eefer 

0 RlNOS,, npuru 21 temmuzda umtr'den (Doğra) Nevyork 
için yn.k alaaakur. 

Hamlı: 11Anlardakt hareket tarihlerindeki degltlkllklerden acente 
meı'ullyet kabul etmea. 

Fasla tafılllt için lklnct Kordonda Tahmil ye Tıdıllye tlrked 
bln111 arkuıada FrateW Sperco acentahlıu mtncut edllmeet 
rica olunur. Trılefoa: 2004 • 2005 · 2663 
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ÜnlYereltede Döçent, 

(Muavin Profe&ör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Raetalara bergO.o öğleden 
eonrı bakar. 

lıtiklAI cadde1i No. 99 
Ankara apartmanı 2 ioci kat 

Telgraf • a S TAN B U L 
Telefon : 49250 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE 1.JNIE 
" VVINFRIEO ,, vapuru 8 

temmuzda bekleniyor, 11 tem· 
muta kadar Anvers, Roterdam, 

Hamborg ve Bremeo için yük 
alacaktır. 

JOffNSTON VV ARREN LINES 
LTD. - Ll VERl'UL 

.. DROMORE .. vapuru 14 
lf'mmuzda bekleniyor. Aovere 
ve Llverpul'dın yok çıkırdık· 
lan ıonra Burg11, V aroa, K~s 
lence, Galaç ve Unlla için yak 
al•cıkur. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA BATii 

0 DUNA,, vapuru 4 temmuz 
dı bekleniyor. Budapeıte, Bra· 
ıtılav ve Viyana için yak ala. 
cakıır. 

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
General Stnm N11vlgatlon Co. Ltd. 

0 PETREL,, "apuru 8 tem 
muzda 1.ondra için yok elacaktır 

Eılnmın Ltyn Ltd. 
.. RUNU., vepuru ı:ı tem 

muzda Loodra, Holl ve An 
vera'ten gelip tahliyede bul•l· 
vacak ve , ayol zımuoda Hull 

için yftk a1acaktır. 
••DRAKO,. vapuru 29 tem 

muzda Uull, Aovtrs ve Lon 
dra'dao gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ıyol zamanda Loodra 
ve Boll için yat alacakur. 

Doyçe Levaote Ltnlye 
"ANGORA,, vepuru JB tem 

muzda H.amburg, Hremen ve 
Anver8'teo gelip tıbllyede bu 
lunıcaktJr. 

Noı: V urut tarihleri ve nporl•· 
rın lılmlerl herine denlolkllkle· 

rlndt!D meı'ollyeı kabul edUmu. 

lzmir DefterdarJığından: 
ı~ııının nrgl borcundan öUlr6 tahıUI emval yaeaıına gftre 

haczedilen kestelli m•haball sinde çhlci hamamı ıokağaoda kilo 
4 Ye 18 •ergt eayıh yahndlhane tarihi llAodan tuh.ren yirmi 
bir g6n mGddetle aahl.ğa çıkarıldığından pey sQrmek lstlyen· 
lerlo defterderhk tabılllt kılemloe gelmeleri. 2~ 26 30 4 1839 

Tt:J R K iYE· 

llRl !lT 
BANh-_ASI 

haczedilen kaHp bızır mı.ballealnde balıkhane caddesinde 
hanı dahllfode kAlo 10·3, 10 30, 10 31, 10·3~, 10 36, 10 
10 48, 4~· 10 ·29, 10 1 Hyıla dBkk4a ve mağHal1r llAa tarfhlt 
itibaren 21 gOn milddetle mftıayedeye çıkarıldığından al 
ve pey eftrmek letfyenlerln def terdarhk tahsil At kalemine gehP 

30 ' 8 12 19· 

Tire Şarhayhğından: 
1 - Elektlrlk daircıtnlo eeoellk ihtiyacı olan ve ııı 

cins V" mlkıarlarlle mobawmeo bedelleri •e muo 
teminat paraları yazıh üç kalemden ibaret malzeme 
ekıılltme suretile ve her kalem ıyr& ayrı olırak 1 
edilecektir. 

Muhammen beddlerl 
Lira Kr. 

2237 60 

1461 25 

1042 00 

Muvakkat temloıt Ctna Ye mlkt11lırt 
Lira Kr. 
168 00 

110 00 

79 00 

55 muhtelif clus ab 
ler dahtli elektlrlk 
ıatı malzemeel. 

40 muhtelif cins i 
tlrtk tevzi febt 
malat'meıl. 

220·10 VV. den ı 
200 vata tadır 8 o 
telif clnı elektf rlk 1 
bası. 

~ - B"r kalem için ayrı ayrı yapllac•k ihaleler 12,tem 
935 cuma g6o6 uıt 16 da tarbayhk dalreılndcı olacıi 

3 - Ekılltmelere alt malz,,me mllfredat liıtclerlle ~artn 
lerl bedelzJz olarak eırbıylığımızdao •erllecektlr. 

4 - İetl'lkliler Ticaret odHıodakl ılcll kayltlertle mal 
fenni iktidarlarını bildiren nslkaları ibraz edecekl f 

5 - leteklllerln 12, 7 ,935 cuma gGn4 uat 16 da tarh• 
dalreılode bezır bulunmaları gerektir • 

26 29 4 9 1868 

Emlak ,.e Eytam Bankasından: 
Esas No. Mnldl No. Cinsi Pey J 
207,4 Kokaryah tranıny caddeai 829 evin alt kaıı 
35~.353 oemanfye cad. ve kad•oğlu hın 33.35,7 dakktn 
6 ı 3 DOrdüac6 eultaolye mıh. bora111ncı 8. 9 ev 
716 İıdklll mab. gtlodGz s. 16 ev 
868 Orbaolye mab. kAmll ef. eıoklğı 7,11 ev 
c.l Gazller mabılleıl kemer eıokağı 49 ev 
c.51 ,4 lkiçe1111elik caddesi 54<>,4 dOkkla 
c.52,3 İkinci ealcymanlye mıh. nezaket ı. 2,2:1 evin bir bOIOğO 
c.7:!,l Kestelli mah. ikinci keııtelll çıkmazı 101 n 
c.90,l Bacı mabmod mıh. ikinci beyler ı. 52 ev 
c.92 ikinci eClleymaulye mah. çokoıçeo· 16 e• 

me bıcı metlud ıobğa. 

Yukarıda mevki ve nomaraları yazıla emlAldn bir telt 

kfralara 5, 7 ,935 cuma g6nd eaat on.fa ihale edilmek Oıere 
tırmıya konulmuıtur. lsıekll olanların hizalarında yazıla 

akçelerial veznemize yatırarak artırmHma girmeleri IAzımdıl 

28 4 1870 

lstanhul Oeoiz Levazım Satın' 
ma Komisyonundan: 

4 7 492 kilo koyoa eti, 24167 kilo kasa eti 4 temmuz 
pertembe gQoCl ııHt 15 te Kaıımpıta'dı komisyon blnaeı 

kapah zarf u ullle alınacaktır. Koyun etloln beher kilosun• 
kuruş kuzo etinin beher kilosuna 43 kurut f lat tehmlo 
mittir. Şıartnamcıl hergdo komleyoodı görülebilir. Veyahut 
kuruş bedel mukabilinde ubnabHlr. l8tek.lil6rin 2239 Ura 76 
ruetao ibaret muvakkat teminat makbuz •eya mektubunll 
kaauot belgeleri bavl teklif mektnblarım ekıılltme 111tindeo 
saat enellne kadar komisyon reteli~loe .ermeleri. 

19 27 29 4 3:J65 1760 

~~"'- Yamanlar Kampı 5 Tem
muzda Açılıyo 

Dığ ve çam b• 
ucuz ve bol yel 
iyi su. 

Bu yıl her yıldın daha ilstGn bir ilerleme nr, yol daha 1 

bmmel, kamp ile Karııyaka areaında muntazım kaptı • ) 
eenlıf, dı5rt defa yemek yatıp kalkmak dahil gClnde 1 U 
Şimdiden Beyler ıokağındık.l dJıputerlmlıo mGracHt 
tanıta kaçırma7ınıı . 1971 3 


