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Mazı• 1 

Vakıt nakid olsaydı; yeryüzün
de tek gazeteci kalmazm 

Hatay Fransız delegesi Garo 
·yakında A°:.~.~~!lya gelecek 
intihabata feaad aolıayorlar. Liibnandan. Hatayla aldkcııı olmr-
7an kamyonlar tloluıa inıan geliyor. Bu hal proteıto ile lıar,ılantlı 

Buaene içinde 

Ordumuz iki manev· 
ra yapacaktır 

Yeni iskan 
programı 

Beı ıenetle hariçten 
ilıi milyon gdçmen 

gelecek 
latanbul, 30 (Hususi muhı· 

birimizden) - Hükumetçe yeni 
bir iıkara programı hazırlan· 

mtıtır. Bu programa göre beş 
aeaede Türkiyeye hariçten iki 
milyon Türk getirilecek, bun· 
lıraa iıkinlırı için elli milyon 

Bakarsınız, bir mektup gel.r. 
Yığın, y ğ.n mektupları okurken 
elinize geçer. Ba.şlıyıı gayet ne• 
flstir: 

(Bendeniz hem muteber ga· 
zetenize abone ve hem de oef
ııniyetten ve her nevi gırudaa 
izıde olup ıırf cumhuriyet 
hükumetimizin adaletli ıafkati 
münasebetile köyümüzde cere
yan eden bir valc'ayı millet 
namına ihbar eder, •Yıalarımı 
ıunınm) ..• 

Meraklanır, okuraunuz: 
(Köyümüzün mubtan eskiden 

ıarıklı Hafız Durmuş, fıkıt 
şimdi Durmuş Demirer iıbu 
hükumeti cumburiyemiz zıma· 

oıada padipblar gibi hareket lira 11rf oluaacakbr. 
./ edip halka zulum etmekte ve 

l.tab.1. 30 (Huıui)-Hatay 
latihabatıada iatirikalar devam 
etmektedir. Lilbnandan .otomo
büler dolaau Arabıo intihap 
lcln Hataya ııtirilmeli ve bu
• mahalli idarenia yapması, 
halk tarahadan proteıto ile 
lraqelaamııbr. Hataydaki Fr•n· 
• deleıell M. Garo, hükdm .. 

1 timiz •klalle Hatay meıeleai 
laaldanda ıarütmek ve tema .. 
larda balunmak üzere J8landa 
Aabraya plecelrtir. 

'----------- cumhuriyet bükümetimizin ada· 
Manevraların biri, Çorlu geriıincle ve di. Kızılay leline bakmadın cumhuriyetçi 

L. la ı• • J l k '1 &. • J köyümüzün epiz ve öz Türk feri de Ş3rıc tı0aıllllhı'8 0 GCG fır vmamf KORgr811 uı1R ballnaı envaı türlü eza ve cefa 
lstanbul, 30 (Huıuıi muhabirimizden) - Kabramaa ve çelik Ankaracla toplandı içinde inletmektedir.) 

Rusya 
Zelsele feldlıetsede· 
/eri için on hin Ame. 
rilıan doları verdi 

Tiirk ordusu, bu aene iki büyük manevra yapacaktır. Bunlardan Aakıta, 30 (Huıuıi mubabi· Hiddetiniz lcabarmııbr. Kim 
birinciıi Çorlunun ıeriıinde ve Çahlca yakıalarıada yapılacak, rimizdea ) - Kwlayın yalhk bu Neron tıynetli berif der, 
deıiz harp kuvvetlerimiz de, Ere aalaillerinde deniz ve karadan umumi lconıreıi bugün Aalca· devam eder1i11iz: 
yapılacak bir taarruzu defetmek için ea yübek kudretlerile •a· radı toplaamıı, 938 • 39 büd· (Cumhuriyet devrine yaka,. 
HYralala iftirak edeceklerdir. ceıini ve 937 • 38 faaliyet r.. mıyan bu hareketlere nihayet 

T6rklcuıu tayyareleri de manevralara ittirak edeceti için Türle porunu taıdik ederek merkez verdirmek üzere muteber r•· 
kqunan faaliyeti neticeıinde elde ettiti varlık, bu mıDevralar da umumi heyetiai ibra eylmittir. zetenizin baımıkıle ıütunuada 

Ankara, 30 (Hu1Uıi muhabiri· 
mizdeD) - Sovyet Ruıyıaın 
An kara bii1ük elçili, Sovyet 
hükGmetiaia Kırıeblr zelzele 
follket&edeleriDe 10,000 Am .. 
rikaa dolan teberrlde buluD• 
dutuau bilkGmeti•iıe bildir 
mittir. S. teberrü, doat laikG· 
met laaldaada memleketimizde 

•örillecoktir. ikinci manevra ,,.,ı.: bavaliıinde 1apılacalıtır. Habef iS• yazmanızı rica eder, aayrılanmı 

Fırat nehri t111n Kraliçesi aa:~m!~·(aaygılarımı sunarım) 
Şiddetli ,af murlardan oe lıarlarin lerim .. 

•ind•n taı tı. Bazı kd yler lıaıara atradı 

oolr iyi teılrı. buale ptir .. 
c:eldlr. 

· Tokatta selzele olda 

latanbul, 30 (Huıuıi muhabirimizden) - Buraya ,.ı. habe,. 
lere ıöre, F11at nehri 1011 ıiddetli yıtmurlarclaa ve .~tlarcla 
bulıının karlarıa erim eıindea t .. •ı. buı kCJyler aru11 ıu al
bacla kalarak zarara utramııbr. Bu me1aacla k6,ler ele laa•ra 
utramııhr. 

ı.tabul. 30 (Huat11i mulaabi- A k a a J 
ri•izdea) - Supa ,Tokat vi· f )' .Z naen 
llyet •neliade oldakça ıü- Niıantaıında bir 
Nlcll lalr ~- .ı...tar. Kö,. • J 
lirdeld vuiyet ve lıaaar·~~o~u=-p"-"f.::~..,,._ dna~t •••• 
o1madatı laaklaada lıeaiz ma· lıtaabul, 30 (Huıuıi) - Ni· 
llmat alıaa•amııtır. ,aataııDda aık yiiıiiadea bir 
'ngı·ı:. hu ..J.utları cinayet olmuı, Rabi adındı bir 
.I~ .., Ul Ermeni, Anjel ve buaa da 

Majino hattına Ane adını tıııyan 11vditi kı· 
zıa, kendiaine yüz verme•uİll· 

tla,anı7or den müteeuir olmuı, kızı ta-
LODclra, SO (Radyo) - Soa buca kuqunile öld6rmüftiir. 

lagilirPraasaz mllzakerel eriaclea Salya Ja 
bah•clea lafiliz ıanteleri, ,.. U 1 

al aalaı•a ile lnıillz bacladl.. ~azi partiıi merlıesi 
nam Maiiao Utbal da1aadı· 
ta•ı, Taymiı ıı-..i, etki ve lcapatıldı 
aGhim bir doıtlutwa yeDiclen lataıabnl. 30 (Huaaıt ••hıbi· 
teyid eclildipi, miltelaauıalarıa ri•izdn) - Sofyadaa bildirili
ilri devlet ordulanaın idareıi yor: Bulıariaüada faaliyette bu
için lcararlu aldıklarıaı yazıyor. luaan Nazi pırtiıinia faaliyeti 

Italva - F rans_ a memleket içia tehlikeli ıörüı· 
'-' miif, Nazi partiıi merkezi ka· 

Kont Ciano ile Blon. patılmııhr. Merkezde yapılan 
del araıındaki lıonu1- arqbrmada bazı velikalar bu

Iaamuıtur. 
malca devam edi,or 

Şeker konf eranaı 
Fiatlerinin biraz da. 
,_ lflfliril ........ ,,. 

rar verildi 
Londrı, 30 (Radyo) - Şe

ker konferanıı, müzalcwelerini 
ıona erdirmiıtir. Konferana. 
haziranda tekrar toplanacaktır. 

Koaf•aaa. ıeker ihracatının 
artmua için fiatlerde biraz 
daha tenzilit yıpılm111aa karar 
vermiıtir. 

lngiltere 
T a,,areleri bir mi•li 
daha çofaltmalı için 

kanan cılıarıyor 
Loadra, 30 (Radyo) - laıil· 

terede harp tayyarelerinin bir 
miıli daha çoj'altılmaıı içia ye· . 
ni bir kanun hazırlanmaktadır. 

Ba kaaua, yakında Avım 
ka mıraıana verilecektir. 

Roml, 30 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
bugiia Franıız mümuıili Bioa• 
deli kabul etmiıtir. 

Tango Krah 

Bloadel Kont Cianoaun py· 
bubetinde Pariıe rittiiilai ve 
laük6metiadea müzakereler hak· 
kında talimat aldığını beyan 
etm·ı ve bu talimat etrafında 
izahat vermiıtir. 

Londrada 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

.,. tabiri ıibi buz miıali ıotuk 
Maceolı•ratı:ıı •at. herif •• Muhtar ne 1apmı1, kim• 
malı ıı.zere Pari•• zulüm etmit; beuı delildir. 

Tabii yızmaz11nız ve liz ylz· 
•idiyor madıaız diye ıızetenin aboae 

Kuclüı, 30 (Radyo) - Sabık bedeli pmlem:ıtir. 
Habetida kraliçeıl. m&cevb• ikinci zarfı yırtalam: 
rataaı aa tmak lsere bap ba- (Sayın baya mi. Cumhuriyet 
raclan Paria laareket etmipir. öyle bir fızilettir ld, payanı 

11o/a!1W Cyoktur. Necip Türk milleti bu 
r ~ o.. aebeble cumhuriyeti ıözbeb .. 

Kanalından ıeçen tinden kıakanarık ıineahae can 
·ı ecliamiıtir. 

ge mı er Evet.. Bu devirde memur 
Moıkova, 30 (Radyo) - VoJ. halka hakaret edemez. Ederse 

ıa nehri üzeriade faal yette ba- cumhuriyetin rubu incinir, her 
lunın gemilerden mürekkep bir şey mahvolur) .. . 
filotilli, Volıa • Moıkova ıra· Allah, Allah ... Feliket yahu.. 
sandaki kanaldan geçerek dün Bakalım meaele ae imiı: 
Moıkovıya gehniıtir. Bu fı locla (Daha düne kadar kahve kö-
motörle itliyen vapurlar da telerinde ipiz pineklerken bu· 
vardır. gün muııkkafat lcomiıyoauna 
Alman gazete- katip ol•a ve yaı• elliyi .. btı 

için cumhuriyetin maaaıını an• 
cileri lamaktıa iciz bulunan sabık 

Memlelıetimiae 
••liyor 

l.tanbul, 30 (Husuli muha· 
birimizde•) - Memleketimizde 
tetkikat yapmak üzere ula günü 
memleket;miıe dört Alman ga• 
zeteciıi gelecektir. 

KiJçiJk antant 
lıonae;yi Balcr.,te 
toplanıyor 

Bilkreı, 30 (Radyo) - Sia&• 
yada Çe koılovakya ve Romaa • 
ya hariciye aazarlan toplanta
llDda kilc&k aataat cle•letlsi
aia merkezi Avrapi ve Tuna 
havzııı memleketlerile ve bil
ha11a Mıcariıtanla olan miina• 
ıebatı üzerinde durulacıktar. 

Nizami efendi hoca, N;zami 
Arslaner iımile balkı iz'aç et· 
melcte ve cumhuriyet hükom .. 
tim:zin ıanı celiline aykırı ha• 
reketlerle her vatanperverin 
rubundi derin yaralar açmak· 
tadır) .. 

Fena .. 811 derbeder Nizami 
efendi ne halt eyler? Tetkike 
devam: 

(Bendeniz ıırf cumhuriyete 
olan aıkımdıa dolayı muteber 
ıazeteaizi keyfiyetten laamiyr 
ten ve milliyeten · laaberdar 
ediyorum. Baki: Sayıılarımı 
aanarım) •.• 

Ne hamiyetli adam? Bakanız, 
biç alibsa yokken mefküre ve 
Glkü yolunda nud vatanperve
rane hareket etmit-. Mauaafila 
biraz tahkik eder1eaiz bir ak
ı•• evel Nizami efencliaia ka
raıile bu Ndılc ve laamiyetU 

muhbirin kansı ara11nda bir 
mahalle kavga11 geçtitini çı· 
buk an laraınız. .• 

Zarf üç: 
(Bayı mi) ..• 
Hay için bayılaydıl.. 
(Muteber ıızeteaizia cumbu· 

riyete olan 1&dabtini blldiji· 
miz için memleket ıelimeti ve 
vatan menfaati aamıu qatı· 
dakl meaeleyi arzeder, ayrıları · 
mızı auaarız) .• 

Sua bakalım .• 
(Milli mücadelemilİll ve o 

karanlık ,W.lerde çektitimiı 
envıı mef81ckıt neticeıiade ka
nımızla, canımızla, ditimiıle te
melini ıuladıtımıı aziz cumbu· 
riyetimizin ea küçük l&l'llablar· 
dan dahi mubafaza11 utruda 
içtijimiz adlan laeaüz unut
madık. Hayır, laayar; unuU
mayız) .. 

Atkolıun vallahi acla .. k• 
ları.. Y abu, yeryüzüde H ., .. 

lanlar var be .. 
( lıte acak bu cumhuriyete 

olan aılcımııdan dolaya muteber 
ıazeteaizin kıymetli delaletini 
rica ederizs Belediye artak biıi• 
aolcatın üç ıündonberl ıönea 
lamba11nı yalcbr•alaclır. Zulmet 
eıki devirlerin malıdır; •umbu• 
tiyet 111k demektir. Biz cumbu· 
riyet evlatları karaalılda kala· 
ma)'lz). 

Yırt bakalım dördii•clılai.. 
(Alladolu pzetui yaza iıl•i 

pek muht .. • miidlrii be,fıa• 
diye) •• 

( Mulaterem evladımL 
Y .ı tabirleri bilemeclltlm 

içia ~u•ua yebaiıi ı•pa 1•• 
f'ma bafatlaamuanı rioa ede• 
rim. Yirmi dolca lira altmıı iki 
kuraı tekaüt •Uf•• nrclar. Bu 
millete siimriik ........... . 
murlatile tam 42 .... 7 ay 14 
giin hizmetim vardır. Cumb•· 
riyet, berıeyden evel adalet 
demek oldutuna ıöre telcaiit 
muşımın tezyidi için m11teber 
pzetenizln tavauut11nu rica ed .. 
rim otlum) .. 

Fena fikir detil .• Cumhuriyet 
adalet elemek oldataaa pre 
bunu yıpm,mıkta maDa ıok 
dotraıu .. 

Gazeteleri• sababtu ötleyine 
kadarki ıımınlıra, ipe hep bu 
ve emaali mektupları ok•malda 
iaraf edilir. Eter balcibten va• 
kit nalrit olsaydı; yerybilade 
saDtim 1&hibi tek ıueteci kal· 
mazdı. • 

·------------1---------M acar i atanda Nazi 
propagandaıı 

Bıadıpeıte, 30 ( Radyo ) -
Parlimeatonua buaünkü içti· 
maında Mıcariıtaada herpa 
çotalan Nazi propaıaada11 
bakkaacla UZUD •iinakatalar ol-
muıtur. 

Bapekil Daraal, bu propa. 
gıadalann, ebemmiJebiz oldu· 
tunu ve giloilll birinde ta ... 
mea tuiraiı kalmata aalakiaa 
bıal1111dutuau aöylelDif ve •· 
diıeye ıayan hiçbir py tuav· 
vur etmeditini ilave e,lemiftir. 

Hır•ız. antikacı 
Londrı, 30 (Radyo) - Meı· 

bur bir a11tikacı, 100 bin ' loıi· 
liz lira11 kıymetinde birkaç 
tablo çalmakla itham olu11ayor. 

Büyüle fedakarlıklarla lzmire 
ıetirilmui temin edilen düa· 
yanın ea meıhur ua 'atklrla· 
nndaa, Tanıo Krala EDVAR 
BIYANKO arkadaıları ile 
birlikte, ear .. mba ıüaü akta· 
mandan itibaren Fuar ıuino
ıuncla koaıerleriae bqbya· 
caktar. 

Konferans, küçük antaabn, 
Cenevrede takib edeceği hatb 
hareketi ve Awaturyının Al· 
manyaya ilhakından ıoara ha· 
ııl olaa vaziyet ıebebile küçük 
antant devletleriain teşriki me· 
aaiıi bakkaoda müzakerede ba
luna~k ve Hariciye Nu11lan 
6 Mayııta, Cenevreye hareket 
ederelc Milletler cemiyeti mü
ıılcerelerine ittirak eyliyecek· 
lerdir. 

~ Elhamra lclareaiade M. K&tiipbaae Siaemuada 

Amiral Horti 
Budapeıte Fuarı

nı açtı 
Budıpeıte, 30 ( Radyo ) -

MacariıtaD kral naibi Amiral 
Horti, buriin Budapefte Enter 
naıyonal fuarını açmıı ve bütün 
pav,7oııları ıezmiıtir. 

Kısa bir zaman için ıaııje 
edilen bu meılaur aan 'atkira 
dinlemek fır1&bnı kaçırmama· 
nııı tavıiye ederiz. Fırtına 

Limanımızı plea vapur kap
tanlırıaıa ıöylediklerine göre 
Akdenizde müdhiı bir farbaı 
devam etmektedir. 

ı,uıı.üt lıltdiıın• 

$ıhirTi1Jaf roslİ 

uıııımıııııı 

!Lll j 
111111111 

Size Ôyle 
Geli.,orsa 

Dram 3 perde 

At Martini 
Komedi 2 perde ,__ 





Sa'hffe ' A AUOLU 

Dahiliye Vekilimizin izahatı. ilmi bahisler: 

Dünyanın büyük 
zelzeleleri - Başı 1 inci salıi/e4e -

Bu mıataka ıçiade 6,700 ev 
vardır. Bu 6, 700 evin dört bı
aine yakını tamamıle harap ol· 
..... ,. Bu •ıntakaaan aüf usu 
69 biadir. Nüfuıça zayiabmız 
o ,an arzettiti•d•n ke .. li 
likrMla ıöyliyeyim ki, daha 

az •••· O vakit 200 ka
dar ill tala•I• edilmitti. Bu· 
rua vefat ••• vatudııların 
111111 148 olclal• aalaplmııtar. 
Ba ,..... ahi pk büyak tee.... •aciptir. Yaralıluclaa 
birili Kartehir ll•etıauiade v .. 
fıt et111f, dlt-leri haıtaaeden 
çık ... ,,. 1ıaylertD• sitmiılerdir. B••• .._.. •• olarak Kealda, 
Yerka,, Ş.ldli ve Hayauada 
bir talıll• llllarat olauıtur. Ha
..,. •lnJU evlerin aayı11 
alta • MO kadar ela bay
vaa 111' .a.apur. 

O .... da anettit"m ,ıw 
.... WçWr ...... . 
IDi,.el .Jwkt• iter vek"t .. ... 
i• .... - .......... .... 
mucip olaa llaet 148 vataada-
ıı-- Msl• vefabdar. 

h .-.ıe ve lauar blllaaua 
vat9daılın•ı11a kaybı me•· 
lekette umumi bir tee11Gr .~e 
he,ec:an ayudırmattaı'· O ıuo· 
dtabai bath1•• ve sittikçe 
utla ı .... &r telpaflannın el' ln 
arkala ahamalllfbr. 

Nemleketials tek bir kalb 
ıiM iMi .._ _.....,ı. etra· 
fmda ,...ı., aatemle çarpı .. 
.. ktadar. K•clilitinden her 
,_.. lael• toplumata baş· 
ı.. ... br. K•tlilitiadea ka yclam 
bauat• ..,ı, .... Ne lalkt. 
.... - ......... w..ıer 
terdact.. İllD• açıl•• ioi• w.wr te ...... wald elma•fbr· 

V..ıa ........ kea41ilikleriDClea 
içl.ıacle* ye blblerindeo duy· 
daldan ı.eullrln ifadeli olarak 
:Jf!!M~bu~ ıuretle koımuş· 

Ba ı .... 1r laarice de tıımır 
tar. • t11•tir l>üliin dnst mil· 
ı.tı.._ mlaaramua, 
Baewldll .... 1aar1c1,..-., ... 
ld•ıtin .,., DIWlip VeklletlM 
........... ekt ..... 
..... Mir. ~ dabili1• 

---~ ...... il.it ia .. ler 
we ,...._da wrclır. Topla-

,..... ....... Kııılaf 
........ ... 111dir. HiçWr 
.......... mla..ıacalll,.rdaa 
,.ı ı ı ............ •lteno. Y_.... " iaaeler Ka

........... top'...,.k" 
lCmlay r••I m•kezi tarafın
du lauarzedelere ev inıa ,,. 
ı ... " toptu yardım yollarile 
nrWlleeektlr. 

ilk ,.,c1ım imclad olarak va· 
.......... k•cliliklerieden lror 
- 1aretile olmuftur. Ka, 
k..,.ı.n ....... fellket• utr.
JMlara J•fll• etmitl•dir. ÔD• 
ela 10Dra laab• alu hakGmet 
ve ...ıaaır. teıkillt üyeleri ve 
t...ıın olataftar. O pde 
Hillliab•• laer vakit me•le
utin ıatırabı.. kata• llu tef. 

GC1i1 '9Mhtte atrı,arıların 
yarclımıaa koı•uıtur. Bu,W. 
~ '9aİD Milmemif b"ç'>ir 
YJ, ı.k bir • ve tek bir vı· 
taaclat 10ktar. 

Felaket ••Yka•n•n 11hhf 
vasiyeti de ,.,n iyidir. Klfl 
....... Miri• .. .w.ı .. ı. 
•• •ıhalHM. Mluadur.P. 
lalktıdar. Halkın ahvali mane-

• ,..a.dedir. Açıkta 
bir tek w ... kalaımıp. Kı· 
mı., 1200 .. fazla çadır ıön· et.• •• milli müclafuclaa da 
400 çadır aha•ııtır. icap eder· 
• clabe ela....._ ol•acaktar. 
'- ltia ele köylii•i• lcudi 
.... .,. .... iatilade edilmekte, 
kö, ~ tamir edile-

... '-tcla1lar be cleiirw· 
l•d• llltül.-Uciir. 

;___~~-------~~ ... ~----~~~~ 
ilk yardımın heyecanlı olmast 

tabiidır. i Vı bu ılk yardımı 
derhal iclare imirlcrinin yap
mam lôzımdı. Ve yapmışlardır. 
Y alnaz b•lardan biri Çiçek
datı kaymakamı bunu yapama
dıtındaa vazifesini idrak ede
meditinden dolayı işten çı ka

rll•ıthr. (Bravo ıea er ) 
latubul aaıvenitesi kendi· 

ıioın maldedir proleaörü Hi
mid Nafi.1 Pamiri birkaç arka· 
dqile birlikte zelzele aabaıın· 
da tetkikat 1apmata •• mur 
etm"etir. Profeıôr P•mir dan 
Aakaraya döndü. Kendıainden 
izahat iatedim. Bana ilmi mü· 
ıaheclel• ai ıöyledi. V • haki· 
kati olcl•tu ıibi ulatta. Bu 
ele ulıyabilditim kadarını ıiıe 
lize aalatmata çalıtacaıtm. 

Bta zelzeleaıa aelsebı volk•· 
dik det•l•lf. Tektonik imi• 
Volbaık olan zelıelelerin teıiri 
ıa,.t •ahdat olurmuı. M ... li 
Nartiailcde Pele yaaardatanaa 
•land1: .. ,.... nkua ,.ı .. 
•lnlede oaıçok buarat wk..
buldutu Ye bu SOO ble ldfiain 
öllmüae •beb oldut• laalde 
ıelzeleaİJI teıiri birkaç kilo
metre ilerdeki sahillerde duyu!• 
mamı1- Halbuki memleketimiz. 
de haııl olan zelıele h•tt. beı 
alb yüı. batta bia kilometrelik 
yerlerden iıtilmiıtir. itte bu 
mııticedo 11lzelıaiD volkanik 
dotil, toktoaik oldutunu ıöt
tcrmekte imif. Tektonik de
mek te arzın merkeze yalcın olan 
kıamuua ıotuyarak ıerı~aı ... 
.. 11 ve ba auretle ,.ria•ler
den ideta bir tabak kit•• 
iki tsaftaa pldllrek yutal ... 
fibi ,.,.ı.allclar. ı,a. IHa reraJ. 
•aclaa fa1 dedikleri yarıklar 
ba•l olmaktadır. Yankların ge
ai~liii bir metredea elli santi· 
metreye kadar tehalüf etmekte 

Profeıar Hlmid Pa mirill llJ· 
leclitiD• röre, bu fay kaadi 
6lçiilü ile 18 kllomeuc uu
lutuacla imi.. KöylGlırla Ua
deliae IÖfe, birçok datlan 
.,. ve •u1abillr•if. Hatta b•' 
1anlılar clalla ela uzar W. kilo-
metreye varabilirmif. Yantaa 
derialiti profta6rüa tahmiaiae 
r••· ilçiilemiyecelc clereoecle· 
clir. v ...... ;... ba clerialilc 
J.4 bia •etre ••nclaclar. 

Şa19t dalla cleria oluyda. 
eliyor, livlar ve aım. ~kardı. 
Toprak iyle ,....ımıfbr ld, •r· 
mer ıraait ve kil tabablan 
l.talda kesilait Jibi çatlamıı· 
tır. itte çatlamanın yaptıtı 11· 
deme zelzeleyi muc b olmuı 
ve zelzele ~ole derinlerd• r•l· 
eliti içi• ve auhuru bilhlr;yeye 
taallik ettiti için uzaklara k• 
dar teair etm"ıfr. 

Anlatıldıtıaa ıöre birçok 
ıvlar kuramaı ve l>ir ~ole aalır 
meydana çılcmıttır. Eılddenberi 
malGm o'a'l bazı kaphcıhr dı 
yerlerini yerin altın dakl ıu de· 
potan ve mecralan istikametini 
deJiıtlrmirtr. 

Profu6rün IDiltıhedesine rlre 
en çok haıar dere boylarandı 
ve au kenarlarındaki raıabt 
toprak tlnrinde 7apılaa evletde 
olmaştar. Halbuki tepe " llrt
larcla •e ...U.Hıa nğ:a• kaya· 
lar üzerinde yapılan evleria • 
etldleri clıW ~ile Wr nrar 
ıörmem ı ir. 

Profee8r .._ua aebew.I de 
ıu ıuretle anlatt,.: 

O kaya kütlesi heyeti amu· 
miyeıile birlikte bir abenlı M• 
intiade .tlanmışbr. Oıtfkuleki 
eYcle onala beraber aall•dttt 
l9ill bir zarar görmemiım. Hel. 
buki diter ruıubi topraklar Wr 
kalbar 8zerine konan batday 
tanelerinin titremeli aibl 111· 
lumıı ve üzerindeki eYleria 

yıkılmaa •• macib olmuıtur. Bu 
alimimizin hulisatan bana söy· 
lcdiği hidisci tab iye budur. 

Profesör Himıdın bana ver· 
diti ilmi esaslar• mistenid ka· 
naate yıkan tahminıne göre .. 
zelzelenin en ş;ddetli sademeıi 
ilkönceki darbedir. D ğer dar
beler bir aevi muvazene sar• 
ııotalarıdır. Bu kabil zelzeleler 
ancak yirmı gjn devam etmekte 
imiş. Filhakika zelzele•in şid
detli ıademeai ilk günü basan 
•ucib ola•ıdır. Oau takib edea 
ve bi i devam etmekte ol•n 
sarsıntılar şiddetini gı ttikçe kay. 
iletmektedir. Ş mdıki huarat 
ille darbede .. rıılm J ve örM .. 
lenmiı olan evlerin Çl k 1eıin• 
den ibarett r. Zelzelenın en tid
cletli bir şekilde duyuldutu m•· 
aitte dalai efkirt umumiye ıU. 

kOnet bulmuştur. 
Profeıör Himic:lin kanaatine 

ıör• Kııılırma k ve Deliceçayı 
uraıatınm intiJarına mani ol• 
•Uf ve ideta amortiıor rolünü 
oyaaaııtır. Alimimizin ballıa. 
te• bana ıöyledıti tabiat hl· 
diMıi budw. Bu aat evelce de 
Sürmene ve Fataı ve Paı• li
manına ve diter zelzele 1Pahal
Jerlne giderek totldkler yıpmıı 
ve kitaplar neıretmlıtir. Bu ıe
fer de tetkiklerini büyGk bir 
eHr halinde c;ıkarıcıkbr. 

Z.:lıelenin mahiyetini ve ilk 
yardımlan bu ıuretlo arııttik· 
tea ıonrı laik61Detin aldıtı 
tedbirleri de •Öylemek isterim. 

C. H. P. paıbuca. bu ..
..ı.leri bazı arkadıılıraa d .. 
Yltİ iMrİlle •illakata Y• •ii
utr.e ettik. Ve bala kMulara 
... ı e1c1u. o warı.. nıüa 
ıuetelerde icra vekılleri heyeti 
karara olarak ıörmüııüaüzdir. 
Bunları bu kürsüden Büyük 
Millet Mıcliıine ve efkara umu· 

Alanan kararları• biriac ai 
ani va ilk yardı•lar lıari~ oJ. 
mık üzere ıöy~ ...,.?• 
mahalline lataob11\ iiniver ıin· 
den, Ankara Da~ T arib Cot 
rafya fakilteaiodeı, Ziraat 001-

titüıüııden, M. T. A. dıa, 
Meteoroloii renel clirektörlü
tünden aoçilm · ş olaa Jeoloji ve 
Topotraf alimleriııden mürek· 
kep bir heyet ıö:ıderilecektir . 

Bu heyet bir Jaafta zarfında 
bu muatakayı tetkik edecek ve 
raporunu IMikGmete verecektir • 
Bu tetlcilrattan malııacl t•charı 

le •••takada "•lunan köy· 
ieria batk• hir yere nakli ic:ıp 
ecllp etmıyecet~ ve yapıl• ... 
ll11mgelen köylerin yerlerini 
..,.k • ıerek claraaıklak ,.. 
rek toprak itibarile tetbıt ede
rek bi• bir rapor verecekler· 
dir. Ba köy meeeleıiade icabi 
ve ıelbt olarak iki c bet dilffi. 
nllmUftllr. Mademki blr fellket. 
plmlıtir. Bu felaketi azami 
surette tamrr etmekle beraber 
b•adan azami ıurette lıtifade 
etmek te liz mdı r. Kö lcrimiz 
zaten küçük oldut11na 16re her 
mahallin ziraat ve ildim ıırt
lan m6ıaid ohlraa H k&yleri 
l»ir araya topla).'lp yllz elli evli 
Wyler rieııde getitmelr llzım
dır. Bnun icap ettireceti ma· 
Nrifi tahmin buyurarı•am. 

Diter ıel1'i elan taraftır iri 
eter halrilratea bu mıntalcacta 
ili ınlı: zelzele olacalraı watla· 
daşlırımtztn hay•tlanm teh ike
ye lıo,arall ......... ,.,. ... 
larana meaa yoktur. O laalcle 
iM mtntaka laalkı•ı laeyeti amm
•if•lile kaldınp baıka bir ,.. 
•aldetmek llsımdır. 

Tedkik edileoelc ikinci eihet 
in,. tara keyfiyetidir. Köyleri· 
ıa z kn•ı orta ıaaclohmun 
c var köyleri belik denilen yu· 
varlM dere ta,tanndaa yapıl· 

mış evlerden ibarettir. Damlı· 
rııtan üzeri yırım aetr• kala .. 
lıtında toprakla artBIBdür. Ufak 
bir ıırsuıtıdan duvirlar yıkı~ 
dığı vakit damın üstündeki atar 
topralı lcapaaarak bir çeader• 
gibi ta mamea içt•ki eıyınm 
ve insaalarm Üzerlerine iner 
ve ezer. 

-------------------Feci neticeleri olın11111.rtlı1 ael•ele tem•nni 
edilirdi. Faleat inaanlılı o lıadar 

kurban oermiıtir ld ... 

Heyeti• içeriucleld mi• .. 
lır icap edene maa.alll mal

Zelzele kaç çe9ldcUr? 
-6-

Y .... : Liee cojrafya maam.ı His•I HIUI 

zeme ıeraiti ıle iN evlerin ..,.. Ş.kuli aynlmı ile viicude 
11atılara mubvemeti•i arbrmek plea zelzeleler ıatılalwıa biri
çare ve ımklaları ol•p ol•dı- biriae tir••aiaclea laul elaa 
tıaı tetkik edeceklerdir. S. la•ıketler yılcd tuiaclea tefrik 
ilmi tetkik neticeeai aiha1et edilmelidir. Süı 1• a,,.ı .. ile 
Mayı•• aoauu kadar bilkG••· husule pi• zelzelıl•• mial 
tiD el"ae plmit olacıkter. Bu olarak 1590 claa iti'-- kamp 
tetkik heyeti bu ailp• Uıeket uth Cheriade vukutMalaa laaw 
edecektir. Bir taraftM bu tet- btleri ıaeterir. 
ktk yıpılırku dit•r tarafta• O S.lç kaclald ~6mür laavza· 
d ı i'lcia umam milcllrlOtil bU- 1anaaa letikaaetiai takib ede• 
tiln teıkilltını aehrber eclerek 23 ıubaa 1121 teki hareketi 
mıhalliae sidecektir. a.u 4a arı ve aatdalırıa biril:Mriae sr 
yapaeeta 111 oraclı laıear ,ar. ritm••dıa ha11I olu ltir zel• 
ve 11lulmuı aalatemel olu zele)'e bır miHl olacatıoı dü· 
evlerin yeriae kolay ol.-k tO.mOıtür. Zelzeleden mütee11ir 
..,tile i .... ta blfıtlıyıbil•~ olu 6çil11c6 devran ıilaileleriae 
imlciaıaı baı1rlamakta11 ibuet bayle bir taıalf koymak i~n 
olacakbr. Bu itler ıüratle yapıl- da .. a çok meaaı lhıadır. Ve 
mak lizım ıelir. Çiiakü Teıri- b•ıüa dahi t ... kkül et•ektı 
nie,,.lia aibayet OQ bıı "•• ka- olu datlana, hali ba .. rda de
dır bu vataaclaılar tadtrdaa vam ed• hareketiar br ,.k. 
çardaktan ve çergiden çakıp 
da1Pları alb•a 1ir•llclirler. linde ıöıe prpbtını tımdi ıö~ 
Akıl takdirde iklimin 1ertlltl liyellil rlı: 
ve 0 laavalide k ııa erkeD ıel- D.ninltı •11lzelel11rbıi11 .. n,.l 
meli hu vataadaılanmt11 eolı Alcd ... • kıyılanıu .;evire• ve 
rahatsız eder, datılmalarım mu· ~kmete devam edeı ıilsileleı· 
cip olur. Hilkii•et l»u v11lyeti cleki •hıreke.tiarzlar1• 11klıtı 
auarı itibar• alarak ller tlrlü zelzele merkezlerinin, ltiıe •~ 
waaite mGraaeatla b• vata• .. ı.. yerirı laariciade oldupnu 
dlfları• evlwi•I• cl•llal yapıl· 101teril'ler. Baıı defa ltu mer
..... brar •••ittir. (Çolı k..ı. deaızde çöldioti ••hal• 
pzel aealeri.) lenDİll ltalaadutu yerdedir. 

0-.lr itli•al •• ,..., ,.. Bir9ok ••lıiJJerde eıkiclee tö
rek bta in.. ke,ti,.ti Salalaat kicatfl ıle deniz altıada karboJ. 
bakanlığının emin m•rakabe· •ut ealci kümolerin buhındn· 
ı"ndc olmak üzere Kızılay ku· tunu farıedemeyiz. Buna rat• 

men bu aahHler devri sarsmb· umuna verilqıiıfr. Kızılay da 
~ •lftelaire Jarl• " tonamialme ıihip 
ol .. k lure kabul ..... Mlu- dp•Olm&ı .,. harap ol•uttur. 
JUWMa Ka.iaJI• ita .... ta Siı•Oll'•flana mütale11ı bu 
çok iyi se•ereler Ytrmiı tecrü- ıaraıabların m•nteinin açalclar-
beleri vardar. Paıı limanı, Er- dı oldatunu göıtermelctedir ki 
dek vak'a•, S11telari vak'ua ve bunu kıt'iyyet!e kabul edeltl• 
diter yerlerdeki J•ı•• vık'ı· liriz. Buradaki harıta liımik 
larıacla ııWr " ka,a.rı. de ıaba .. ıo r•n ti ti ile beraber 
tamirinde Ktı lay caLt••ı ve 1809-1903 e kadar raıadlaaae
mıvıffak olmufblr. K 1 a.11 t... lerde ıörüleıa 323 mühim 11r· 
kil edeta .. itten• lffM ve 11ntıların menşeini gösterir. 
bqta ltaluau ..tsad&11••z (Bu harita MonteaOı tarafın· 
Refik Saydam iMi iti bbul claD yapıl•ıı 323 llareuti ars-
etll ı olaakla .... vatucl&1· ela Milue tarafından kaydedil .. 
lıra ve laem de lalkO••t• çok •ittir) Bılbu11 büyük Okya· 
bilyik bir ia•al laarekette bu· •uata olmak ili•• Okyıauıwı 
luom111larclır. ibıta etlen laeacleıdorİll me,ou· 

OoGacil kı•• ulaire ve çift diyetıle ÇllD••iılerin münaıı· 
hayvaaları va yetidir. Zah"renio betini ıöraae•k mümkün dr 
bOyGk k11mı lcurtaralmııtır. Top· tadir. Zaten eskideaberi Mon· 
rak altandakiler elenmiş, taı teaiiı aabilleria zelzele mıktar. 
altmda kalanlar da te1D zlenerek farını .. bil veraanlaraaın dakli· 
kurtırılm•ıtır. Hayvaa zayiatına tile mGteııaı p ol Jutuau iıpat 
ıtllııc ; ö!ea laa y ıa&.r q,.. etmiıtir. 
-tarcler. Çok ot.akla ll•relaer At' u aabillcıi .. beaıi,.. ... 
vat•daılar bu iptidai aerma· WU.cleki •••ill•ill llllta 
yelerini verebilmek içla bızı ,_kırdaki iıalaı kuvvetlendirir. 
teclbirlere m6raeaıt ecltlmiftir. Alacatuaıı aotice karaları çe· 
HükGmet, l.iraıt baakaaile te- Yirea abilal a-•Wn fevkıl· 
.... plcll, 0 ela buelan temia lele .ıelıele malaalleri old.k· 
t L ,ı__,_ 1 ...... Düa ileri rı4enk ... 

e .. s .azi ..... I kne a dı. n .. lılerla ve tıhil mıntakalan 
Batttn k maarafl•a brıı Mr HHM HlzeleleN aeateia 1 Ok

o1mak üzere blk4met 500 bia 
ı yanualan ihata eden beadek· 

lira ık bir tahsisat iıtemete ka- lerie ıaramtı ile derialqmeti .. 
rar vermittlr. Kaau• yakıada f --'•i 
B. M. Mticlİ8İtle plecelctir, ka· den ileri ıelditi arazi,-
L ı .a,liyeWHriz. D• üal rica eMri•. $.,.e ltu lldac& dewia jeolinldte .... 
kıt'anın ve vatanclqlarımı•• ..- lle•macleld ... laeDclelıWI bu· 
....._in .... •• '-clUeriaia ,aae kadar ,.evce1cbrderiai 
nfala ve billaaua •llmetlerlaia malaafaze edebilmlf jeosi•kllao· 
temini daha çok fedaklrlalt lmiiiiiiiiiiiiiiiiiililii-.-~~~~
iea), •diJor• ıflpbeeis lci blkG· reti ve ....... ••••lifet•, 
••tiaiı uan itibara alaeakttr yatu,..lill lrlficlir. Te ... üf 
ve lalkQmeti•iz emia4ir iri l.M. ohmaetk clllet tekrar •deyim 
Meolisi IMmu ...-elde .... te- ölea ..-.,._,.mızın telifi 
redd&t ebaiyecHtir. (Hay laay e.a.&yecek olM z"yaıd1r. 
IHleri.) S.ıvekil Yekffi ve Dalaıltye 

Tekrar edeyim, böyle mıdclt Velrli •1 $11ri Kayını• bu 
acılan tadil etmete ve maddi dalaatnn milteakıb ruına•eye 
yaraları tamire ba milletin ku(I• __.s.ıstır 

lara bıazer. Hareketi arzı.rıa 
mütaleaaı bu tarı ıöriifü bize 
taıdik ettirir. 

O vakit Moateıia dö Ballo
rün kaaununu ilk ıeklincle ol• 
dutu fibi lrabal edebiliriz. Çüa· 
kü birçok hareketi arzlar1 a epi
aantrleri ddaci devrin jeoaiDlc· 
linolarıqıq haricinde kihadirler. 
Bu kanun ayni zamanda Mili 
bir clewia iltiva Mlaalaruu• yan· 
lanada yeni i•oıiakllaolarıa te
ıekkillü esbabını da izah eder. 
Ayni zamanda hareketi arz hl· 
df .. lerf o.a1troplıy111in bütün te. 
zıbiirii ile •iauebetiade oldu· 
tunu kabul •decttiı . 

Y • ••ahlırtnın cereyan 
ettiti b61ıe erin, bmbarını 67 
derecelik bı r ~ ıvıyc tahtındı 
btoden iki da ire oldujqnu yu

k•ıda aöylemııtılc. 8.1 da reler· 
dea biri Roşoz ve Hind r· 

rinden ıeçere" Aıyada J 'PO ı· 
YIDın ti ınıl cenub~ iıtikaıno in· 
4e Malarya aclalaruaa iner. Di. 
teri Antil ve Akdeniz beyziıi 
dah"l olmak üzere Al>, Kafkas 
ve Tranı Hımılaya kuşığı üze-

rindedir. Burada memleKehm zi 
allkadar ettiğındcn Akde ıiı 
beyzisi i'"oloj bakımından çok 
eheauıaıyrtlidir. Fı lhakika üçiin• 

cü devrin çök iati erind A4-
do••z 4000 IDOtre kadar dibe 
İQlaİf YO ODI aaukıbil .,hille de 
gördüğümüz datlar vücude gel. 
diti aibi Ası•doludı Y un•ıı .. 
taa ve adalardea ayre larak b111 
süeki ıöıditii•iis ıekdler •ta• 
tı yuk#a Yilcucle rahaietir. 

a.. ıikillltil9r loiali c1 .... ı. 
bütüa miicldetiooe (•ilıoaa...• 
"••) tleva111 etli. $imdi clör• 
dilaOil cltvre rirditi•lz halele 
bu çöldilltiler cl•-ıetar. ft• 
le iaiz · tı•aira. doWuraa iN• 
ıüakfi .............. ,.,., ... 
el. geaiı bir ._ .. idi•• ( 1119) 
bölreli ftrClır. a. ltöt,. it Alta· 
dolllcla -..kkıl eclea lldaol de
vir cl•isİlllll jeolialrlila .. clv 
(ieicitliı). T•oalarclaa itiltar• 
.ı .. a. dotn sidUlr• Ko.,a 
ovalan. Har.... ve Alakare 
,.tir. S..aları 1a ..... didik 
ve kum• ,...,ı .. laaliade 
olmakla IMrah. heyeti a•••· 
,- ltlr tebeye bea1er. Buraaa 
bize eıki bir çö~üati Jeriai 
laatarlabr. Her tilrlntüde aı 
çok dclarlu JIUeliı Ye kırak
lıklar da vlcade geldltiae ıört 
bu,W. Çorum ve Kay.- ••• 
•ela tabmiat• 250 lcilometre• 
den fala lrlr tul lzeriade mab. 
tılif J•lll'de kanklıldar ve tia 
k .. t ... .te.•e gelmlttir. 811 
bal bi.ıe çöküntüler ıahıııaıa 
K.,a ve Haymana ovalan da• 
lail olmak üzere çulcarlak tqkil 
~ ~ _Aaadol•~ald ikİQcl 
devir ( ıeoati•ldiaotıanun ) atar 
•lir '6baekte oldutuh iııh 
eder. a...a Mlsep te bu ~r· 
~~I°'!• etraflnı çeviren datlardu 
ıtakillerle inen dökiintOlerin ova 
lardalci attrlatı det ttirmiı ol· 
maıı ve ba yüzden muvazene• 
Din bonı.aııclır. Nasıl ki ayni 
ıebepten Baltık denızın a doğu 
ktıaaı afır •tır çöktutn ribl 
Karadeniz 11 hlUerın n c varı na 
ve Kaftr,ıyadaa Afrlbnan clo· 
tUMna kadar çöküotu bolp• 
• .,,,. l>uratılalci zelzelelerle i 
vn tu. - Bıtti -
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Veraun kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? 
Yazan Fransız erkanıharp kaymakamlarından 

Jorj Londen 
~~~--.-..~~~--~~~ 

Tiirkçege çevire11: 
A. Kimi Oral 

Fransız Erkanı harbiye kaymakamı, karşısında 
titriyen hizmetçi kızına: Eva Alman casusu iclL 

Şimdi sen ve ben hesap vereceğiz. 
Sefiller! diye haykırdı. 

Arbdaıım, çok haklı idi. 
Korkaaç bir tuzata düşürül· 
dütilal aalamııta.. Kendiıini 
pç halle teıkin edebildim. 
Gözlerlai açarak, keadiıiai top
layıacaı 

- Ben mıhvolduml. 
Dedi ve derhal hizmetçi kı· 

11aı çatırda. 
Zavallı ktı, titriyerok ıeldi. 

Arkaclaıım, onu Hrt bir tavırla 
tepedea ttraata kadar ıüzdü 
n tekrar iıtiataka baılldı: 

- Eva ile dayı11 oldutunu 
ıöylediii la•if ara.ıada konu· 
ıularkea, ıöylenen likardılan 
habrhyarak bize izahat vermek
litia zaruridir. 

- Size biraz evel ı6yledim: 
lklll de baıka bir liıanla ko
auıuyorlarclı. Ben aöylediklı· 
rlndea blr,.y anltyamıyordum. 
Sin De iuhat verebilirim? 

- Bular, bir rfia laiç Fran· 
111aa konqmadılar mı? 

- Hiçbir vakit. Sonra ma
clım ela tonblla ettiydi. Hatta, 
ıize birıey ıayler1em, beni ka· 
pa dıpn edeceti nden babiıle 
beal ikide birde korkuturdu. 
Onan l~n Iİıe laifbir ,., ıöy• 
liyemeıdlm. 

- EYA baradaa aynbrken 
IUa blrıey aöylemecli mi? 

- Get plecetinl ve kudi· 
llni beldımemeklitimi ıöyledi. 

111 ıöylemedi mi? 
Hizmetçi kız, hatırasını to1>4 

l111or ve karı•mazda titriyordu. 
O ıavalb da acınacak bir halde 
idL Birdenbire ikimize de baktı 
ve ıonn: 

- Evet, ıimdi habrladam. 
Madam. eve pld"tiaizde, yazı· 
bueaia çekmelerini yoklam .. 
am 16ylemelditiml teabilı etti. 

- Buaa aere bize ıöyle•e
din? 

Sizi •ırli ı&riince korktum. 
Daha dotraıu Ptırdım. 

- Bea barada bulanmadı· 
ta• u .. luda, Eva, telefoala 
koaqar maytia? 

- Çok koauıurdu. O ka
du ki, telefon hemea homea 
mütemadiyen iılerdi. Siz eve 
h• ıelditiaizde, mikrofonu 
makln,aln iizerindea alırdık ki, 
o eaaada telefon çalarsa, kim· 
lerle koaqtutuau ulamaya• 
81DIL 

- iyi tertibat almışbaız. Çok 
gilıell. Eva bir Alman caıuıu 
idl Şimdi, ben ve aen beıap 
verecetiL SefillerL 

Arkaclqıma tekrar ıükOnet 
tavaiye ettim ve derhal Jizli 
zablta teıkilltana fiderek haber 
vermemiz lizımrelditini ıöyle
clim. .. 

Zavalh arkadqım, melctu· 
baa biltla miinderecabnı oku· 
madata için, vaziyeti liyıkile 
bilmiyorda. Bu itibarla, ken· 
dialni etrafilo tenvir ettim ve 
mektubua, lıaldkatea kendisini 
kurtarabilecek mabiyette oldu
tuu. bu mektubu yukarıdan 
qatıya kadar okuyup vaziyeti 
bvrama11 llzımgelditini tekrar 
ılJledim. Arkadııım, buruıuk 
mektuba aldı ve dikkatle oku-

mata baılada. Zavallı, okudukça 
beaim gibi dıkkat keıiliyor ve 
uabiyetten, mütemadiyen tit
riyordu. Bu sarada telefon çanı 
pidı. Arkadaıım, ıeadeliyerek 
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telefonun bulundutu odaya 
ıeçti. 

Muhavere b•ılar başlamaz, 
arkadaşımın müteessirane ve 
titrek bir ıeılo söyledikleri işi .. 
tıliyor: 

- Şimdi reldim. Vaziyet, 
aynen. ıizin bildirdıtioiz gibi· 
dir. Şımdi; gizli zabıta teşkili· 
tına haber vermcğe ıeleceA-im. 
Şüpbeaiz, şüphesiz kaymakam. 

Lakin, kendimi müdafaa ede· 
bileceğimden emiaim. Bununla 
beraber, ıu dakikada şahsım· 
dan ziyade memleketimi düıü· 
nüyorum. Rica ederim,. beni 
fazla tutmayınız, gidıp vaktile 
gizli zabıta teık littnı haberdar 
edeyim. Sonra erkinı harbiyeye 
ıelecetim zaten ..• 

Erkiru harbiye, vHiyeti ha· 
bor almıştır Arkadaıım, çok 
müteessir ve nilan bir halde 
mikrofonu yerine koydu ve be· 
nim bulundutum odaya gele· 

rek: 
Evanın kaçtığından ve 

onun buıusi hayatmdan haber· 
dar olmuşlar, izahat vermekH· 
ğim için erkanı barbiyedeıa ça· 
tarıyorlar. 

Dedi ve kan•peyo yulandı. 
Mektubu adam akıllı okuyup 
anlamasını tekrar ihtar ettim. 

- Okuyacak h•lde detilim. 
Sen oku da be11 dinliyeyim. 

Dedi. 
Mektubu baştan aşıjıya ka

dar bir kere daha okwdum. 
Arkadaşım, berıeyi oldutu 

gibi kavradıktan ıonra: 
- Gidelim. 
Dedi. lkim;z do evi terket· 

tik. Sokıfa çıkınca, bir otomo
bile atladık. Biraz ıonra, ıizli 
zabıta teıkilitanın biauı önün
de idik. içeriye gir• girmez, 
kim oldutumuzu bıldirince, mü· 
dür derbal bizi kabul etti. 

- Devam edecelc -

Kürek mahkUmu 
gidip teslim oldu. 

Fakat herkese, kendisinin ma-
sum olduğunu söylemektedir 

Issız adadan ka· 
çırılan hazine 

••••• 
Binlerce san li

ra kaçırılmış 
Erdek, (Huıuıi) - Marmara 

nahiyesine batla •EkiDlik. köyii 
aduına evelce lneboludaa yirmi 
kadar aile getirilerek iıkia 
olunmuıtu. 

Bu ada, daha kalabalık bu· 
luadutu evelki ıenelerde Mır 
mara balakçılatıaıa merkezi idi. 

Mori• Vode Buradaki Hrmayedar tüccar· 
Moriı Vode adında bir kürek lar dotrudan dotruya Avrupa 

mahk6munun Şeyt•nada11 iımile ve batta Amerika ile it yapı· 
maruf Fraaıız kalesinden kıç- yorlardı. 
tatını dünkü nüshamızda yaz· Halea mevcud büyük evler 
mıştak. Bu kürek mahkumu adanıa o zamanki vaziyetini 
adadan ayraldıktan ıora gün· ıöıtermektedir. 
lerce dalğalır ve köpek balık· Geçen gjn bu adada bir cle
lan arbında çarpışmış, nihayet fino bulunduta ı•yiaıı çalrmııbr. 
Antil adalarında Portorigoya Bu 1ayiaya göre adadaki 
çakmıttar. Vode orada çalıımıı metruk evlerden biriıinde lae
Frınaaya gitmek için üçüncü nüz adı bilinmiyen bir adam 
mevki bir bılet almğa yetecek tar•fmdan binlerce liralak altın 
kadar para biriktirmiıtir. Sen para bulunmuştur. 
Nazarin limanına yaklaıan va· Altınları eline reçiren ada· 
purda, şüpheli ıahıılar bulun· mın b r motör ile Karadenize 
dutunu hisseden k•ptan telı'zle kaçhğı söylenmektedir. 
Vodenin mevcudiyetini de po· Yapılan ihbar üzerine alika· 
lise bildırmiıtir. kadarlar keyfiyetten bütün li· 

Fakat polis vapura yaklaşır manl.,ı ve gümrük muhafaza 
yaldaımaz Vode gene ortadan teşkilitanı haberdar ederek 
kaybolmuştur. böyle bir adama tesadiif edil· 

Polis onun izini günlerce kıy- diti takdirde yakalanma11 bil· 
betmiş, ancak geçen hafta bu dirilmiıtir. 
meıbur kürek mahkumu Pariı Şimdi •Ekinlik. aduanın aa
adliyesine kendisini teslim et· kinleri binlerce altının aaklı bu· 
miştir. Bu adam önüne gelene lundutu bu hazineyi daha evel 
auçlu olmad ğıoı ıöylemektedir. keşfedememiş oldukları için 

Kud'is_t_e ____ . acınmaktadarlar. 

Açlık grevi yaran. Macar say/avları 
lardan 4 kişi dlci·ü Romaya gidiyorlar 

Kudüs, 30 (Radyo) - Açlık Budapeıte, 30 (Radyo) -Ma· 
grevi ilin eden Arap mevkuf· car aaylavlarındu 12 kiıi, 
lardın dört k şi ölmüştür. HitloriD Roma aeyahatinde 

Ölenlerin aileleri, hıpi1ane hazır bulunmak üzere yann 
önünde feryat etmişlerdir. buradan hareket edeceklerdir. 

Biraz da gülelim. 1 
Sağırmış 

Portatif bir gramofon çaldığı 

bir tanğoya göre, iki genç 
dansediyordu. içeriye .,.aıh bir 
adam girdi. iki genci bir müd· 
det aeyrettikton ıonra, erkeğ n 
üzeriae atılarak yumruk ve tek· 
me ile zavallıyı kapı dıpn attı. 

birden ı•ıanp kalan kız, kapıya 

açıp erkeği11 peıinden batırdı: 

- Kuıura bakma aevrilim, 
babamın kulaklara satır olduğu 
için, gramofonun aeıiai iıitmr 

miı olacak. 

- A... A... Bu nasıl .•• 

.. ~ 
Bayan - Neden böyle arkadan geliyorsun kocacıtım?. 
Bay - Seni kimıe takibe crsaret edemesin diye .. 

Nezaket! 

- Ne yapıyım Bayan.. Sana bııka türlü yaklaımanıa imki· 
aıaı bulamadım •• 

Hır11z - Müaaade ederlMİI, 
telefon ederken tabaacayı llea 

Güzel ses 
- Şıa adamı ıöriiyor muıun? 
- Evet. ıörüyorum 
- Son derece ıüzel Hıi var. 
- Yal Ne İl yapıyor? 
- Tiyatroda dilsiz rollerine 

çakıyor. 

Meçhul niıanlıl 
1 

Hizmetçi-Alcıamlırı aipn· 
lamla mutfakta görüımeme mü· 
uade eder miıiniz bayan? 

Bayan-Sizin nişanhnız kim? 
Hizmetçi - Henüz belli d .. 

ğil. Çünkü bu mahalleyi lliç 
1 nımıyorum •• 

tatayıml 

1~:--·.r ... 
('~. -; .,,, /" 

.i 

Sevyallu - Akıilite bak.. Y anhı 
ıeri dönmek lizımL 

ıelmiıiz. Şi•cli 

- Görüyor muıunuz; vazife. 
me ne kadar ıadıkım.. Hacis 
memuru oldut:ım, hep böy&. 
zamanlarda gelmemden belli.. 

çabuk tatuıı uz. 

Bayan - Banyoyu ıiz mi tamir edecokıiniz? 

Uıta - Pekili Bayan.. Yal· 
aız birıey soracağım. Hanıa 

ıhler banyo alıyorsunuz. 



ticaret 
memurluğundan: 

Teıcil edilm ş olan [ lzmir 
imarat ve inşaata umumiye Türk 
uonim şiriceti ] nin 22-4·938 
tawibiode adiyen toplanan umu· 
mi beyoti zabıtnamesi ticaret 
kaouou hiikümlcrioo göre sici• 
lin 2268 aumarasına kıyt ve 
tıtıcil edildıti ilan olunur. 1419 

lzmir Sicili ticvet memur
lutu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 : Za6ıtname 
a: Hiaıetlarlar catv.li 

Zabıtname 
lzmir imarat ve inşaatı umu

•iye Türk Anonim şirketi be· 
yeti -•miyelİnin idiyeD içti· 
maı için tayin ve ilin edilen 
26/3/938 Cumartesi günü ekse
riyet niaabı basl olmadıtı ci· 
betle içtima 22 Niaan 938 Cu
ma •ünü ıaat oobire talik kı· 
hnmıı idi. 

lıbu 938 aeaesi Niaanının 
2 2 inci Cuma ıüai tirketio 
Çatal kaya banıadaki dairei 

· 111alu11a11ada " lktiaat Veki
leti nam1aa komiaer Bay Suat 
Şakir balar oldutu baldo mec• 
lim iare niai Bay Muıtafa 
Nuri Dewelia riyuetinde ak· 
tletlilen içtimada .. ulii veçhile 
illaat icra edilditi anlaıılmakla 
m.-amenin 2'6 rocı madde· 
IİttİD ikinci fıkraaaa miıteni· 
dla 39160 lira Mrmayeyi tem· 
lil ... bi11edırludan yetmiı 
_.. MJe •alıtip zevabn buzu· 
rile cel• 91almıı ve müzako
rua bqlumııbr. 

Ea çok laiueye Hhip Bay 
M ... •Ü Türetkeo ile bay 
Nim ,., toplamata memur 
ı ••• ve reiı ile mumailey
lü- tar•dan heyeti umumi· 
,. kitabetille bay Mehmet 
5-pW Epb• tayin kılındık· 

_,. ,_.... müzalcera· 

• Mriaei ..ı4-i mucibince 
kllre aecliai ve müıkıp rapor· 
ı.a okm•ut ve i d•e mecliıi 
NİIİ bay M•lta Nuri Devres 
ı.•daa ş~ketia darumu hal&
lua4a amami heyete izahat ve· 
ra..lrle beraber ş. rket ile lzmir 
Belediyesi bepindo ba le m.uh· 
t~ olar•k aaallikta bulunan 
•••leleri• •iizakere ve bir 
nniceye rapb içia Belediye 
daimi ve aizna eacümenbrinin 
dünki içtimalarında Belediye 
i•ine ıelihiyet verilmesi ten· 
sip ectilmit ve bu IUfetle idare 
ınecli•ain raponanda zikredil· 
J,t:t ii.zero itin çıkar bir yola 
g l'llMfine imkio basıl olmuş 
buludujıa b~yan edilmiştir. 

Bumu miiteakip umumi beye-
. n raporlar ve plirıço hakkın· 
da bir diyeceği olup olmadığı· · 
nıa reı tarafından aorulması ve 
lumacnin ıöz iıtemediti anla· 
ıflm.aıı üzerine reye müracaat 
edılmiJJ ve umumi beyetçe plan· 

A ~Al)-Ol,U 

Çonun taadikına ve idare mec- satı 150 lıra olarak teıbit edil· Roiı 
lisinio ibrasına müttefikan ka· miştir. M. N. Devres 
rar verilmiştir. Umumi heyet zabıtnamenin işbu zabıtname huzurumda 

Müddetleri bilen azalıklar reis ile toplamağa memur ccryan eden müzakerata uygundur. 
içinde seçim yapılarak bay ve katip tarafından imzasına iktisat Vekaleti N. Komiser 
Haydar Rüştü ıle bay Süley· ıelahiyet vermiş ve müzakerata Suat 
man Daryal müttefikan aza in· aaat 11,50 de nihayet veril· lzmir 
tıhap edilmiştir. miştir. lmarat ve inşaatı umumiye 

Mürakip intihabına geçildikte 22·4·938 Türk Anonim şirketi 
eczacı bay bay Hamdi Nüzhet Katip Rey toplamağa mumur 22 Nisan 1938 
ittifakla mürakıp tayin vet t&hıi· Suphi Epikmen A. Türetken 10 kuruşluk damga pulu 

22 Niaan 1938 tarihinde toplanan umumi heyette laa:.ır 
bulunan hisı•tlarlar cetveli 

Hiue 
S. N. adedi 

1 215 
2 451 
3 500 
4 600 
5 500 
6 500 
7 450 
8 200 -3416 

500 -3916 

Lira 

2150 
4510 
5000 
6000 
5000 
5000 
4500 
2000 

5000 

39160 

Rey 
adedi 

4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 -68 

10 -78 

ismi ve adrui imza yeri 

Bay Cemal C.ndeli lzmirde C. Cendeli 

• Hüsnü Ôzekler ,, Hiisnü Abidin 

• Muıtafa Nuri Devres • M. N. Devroa 

• Abdunabim Türetken Kırııyaka A. Türetkeo 

• Mehmet Supbi Epikmın • Suphi Epikmen 

• lbrabim Özdel lzmirde 1. Ôzdel 

• Ahmet Nuri Erdu • Ahmet Er dur 

• Süleyman Daryal Karııyıka S. Daryal 

• Sait Karacan Karşı yakada Sait Kıracıo 

C.maa yetmiı 1ekiz reye bale veren iç bin 
Umumi heyet reiıi 

dok•z yiiz on altı biaaedir. 
HükOmet komiıeri 
Murakıp komiser 

Suad 
M. N. Devreı 

Akhisar icra memurlutW1dan: 
Akhisar Tütüncjler Bankaaı· 

na borçlu irfan oğlu Ruhinin 
mahcuz Yayaköyüoün Yatıgan 
yolu mevkiinde kiio 3 hektar 
7600 M. M. tarlası içinde 180 
aak zeytenliği n tamamı ve yine 
ayni köyde Kırşıçah mevkiindc 
kain bir hektar 6588 M. M. 
içinde 90 sak zeytin iıticarının 

16 hissede 12 h sse intifa hakkı 
9·10-936 tarihinde yapılan açık 
artırma netıcesinde işbu gayri· 
menkullere konan kıymetı n °o 75 
ni bulmadığmdan dolayı 228'.> 
No. lu kanuman dairesi şümule 

dahil buluna~,,.,. aayn.e.lcullw 
mezkur kanun hükmüne tevfı· 
kın tecile tabi tutulmuştu. 
Borçlu her sene ödemek mecbu
riyetinde buluÖdtaiu % 20 tak· 
ıiti vaktinde ödemedıji için 
tecil mürtefi oldutundan itbu 
gıyrimenku lerin umumi hüküm· 
ler dairesinde satılmaııoa ka
rar verilmiş ve 'açık artırmaya 

çıkarılmıştır. ihalesi 2·6·938 
Perşembe günü aaat 15 te ic· 
rada yap ılıcalctır. O gün yüzde 
15 ini bulmazsa en fazla Pey 
süreni• hakkı mahfuz kalmak 
ıartile art&rma 15 gün uzatılır. 
ikinci artırma 16·6·938 Perıem· 
be güoii saat ıs te her kıça 
çıkarsa kıt'i ihalesi icra kılını· 
caktır. Harcı delliliyesi alana 
ait ıatış peşindir. Müzayedeye 
iştirak için yüzde 7,5 pey ık· 
çası veya teminat mektubu ver· 
meıi şarttır. isteklilerin ba şe· 
rait da"reıindc müzaydeye işt i-
r•kleri i'in olunur. 1421 

iz mir 
lmarat ve İnşaatı Umumi~ 

Türle Anonim Şirketi 
22 Nisan 1938 

Bozdoğan belediye riyasetinden: 
Bozdotaa kasababasıaın elektrik ile tenvirine k1rar verilmiı 

oldugundan su ku~vetile istihsal olunarak elektrik aaotralı ile 
ıebeke projesi tanz'm ve keşifnamesi yaptırılacaktır. 

Talip olanların ihtisas vesilcalarile birlikte B=zdopn belediye 
r.iyasetine müracaatları ilan olunur. 

13 15 17 19 21 23 26 27 29 1 1226 
--~~~~~---~-

Akhisar icra memurluğundan: 
Akhisarda Tütüncüler Ban

kasına borçlu Dere köyün den 
Haf z Nasuhun Dereköydc Ka
le mevkiiode kiin 5520 M. ve 
içinde 60 sak zeytini havi ye
rilc y'ne ayni köyde Kanlıkuyu 
mevkii 1ve bir hektar 5500 M. 
M. tarla ve yine karyei meakü
renin .KabsiaLaa... mevJciine lelin 

3 hektar 8870 M. M. tarlasının 
15161936 tarihinde 1apılan ar
tırma neticesinde işbu 3 parça 
gayrimeokıilc kıymeti mukad • 
deresiBin % 7 5 ia e talıp çıkma· 
11111 oldutuodaa 2280 nnmaralı 
nanaoa tevfıkao tarilı mezkwde 
tecile tibi tutulmqtu. Borçlu
lar muayyen talcliti gününde 
ödemedilder!r.den işbu üç parça 
gayrimenkul umumi hükümlere 
tevfikan ntılmasına karar veri· 
lerek yeoiderı artırmaya çıka· 
nlmıştır. ihalesi 2/6/938 Pcr· 
şembe günÜ saat 15 de icra 
dairesinde yapılacaktır. 

O gün iıbu gayrimenkullerin 
en çok pey ıüreolerin taahhüdü 
baki ka'naak üzere aıtırma 15 
gün uzatılarak ikinci artırması 
16/6/938 Perşembe güoü Hat 
15 to yapıl~caktır. O gün her 
kaça çıkarsa kat'i ihalesi yapı· 
lacaktır. Harcı delliliyeıi alana 
a·t, satış peşi ndir. Müzayedeye 

iştirak edeceklerin % 1,S pey 
akçesi veya teminat mektubu 
ibraz etmderi şarttır. ltteklılerin 
bu şerait dairesinde artırmaya 
iştirakleri ilan olunur. 1422 

Akhisar icra memurlutund&D: 
Bıılamışlı Kara Ahmet otlu 

Etem taraf ndaa Akhiıar tütüa· 
~ itaate.... Wrincl d••• 
de ipotek ed ı lcn Akhisırın ye · 
ni hal caddesinde 9 No. lu fev· 
kani ve tahtani 3000 lira kıy
metinde b'r bap ma;uası 19/ 
121935 tar ı hiode artırmıya çı· 
kanlmı, ve 2280 No. lu kan u· 
nun dairei fumulo dahil bulu· 
nan işbu gayri menlcul yüzde 
75 ini bulmad1ğınd111 adı geçen 
kanun hükmüne ~evfikan tecile 
tabi tuttı1muştu. Borçlu muay. 
yen olan taksiti vaki tebligata 
rağmen gününde ödemediğin· 

den iecil mürtefi olduğundan 
işbu gayr ı menkul umumi hü· 
kümlcre tevfikan ıatılmasma 
karar ver im ıtir.Artırma 2·6·938 
Perşembe günü saat 15 de icra 
dairesinde y .ı pılacaktır. O giin 
işbu gayri menkule en çok pey 
ıürenin taahhüdü baki kalmak 
üzere arrırma 16-6-938 Perıem· 
be günü saat 15 de hor kaça 
çıkarsa kat'i ı halesi icra kılanı
cakbr. Harcı delli iyesi alana 

Kanii Mendil 
h fıycsınin yerden kaptığı ı .şe· 
leri kendisinden iıtiyordu: 

- R ca ederim veriniz! beni 
düşürmekten ve elimdeki ı·ıc· 
leri almaktan ma~dınız n ne 
oldufwıu ö~renebilir miyim? 

fiyeıinı görünce birdenbire ıa· 
ıırdı: 

- Emirlerinizi bilmeaı yeri· 
ne getirebı ldimmi; dedi. 

Cincg.t, /ıegecan, korlca aş~ ve kalı amanlık 

Yazao: lrt•n Hazar 
-8-

Kapının .etitiodo Stafandrü 
görüaaü. 

Stafandür dev cüss~li b r 
adamdı. 

Şefıai orada ıörür görmez 
• ii atle yamna yaklaşb: 

Ar l rında rizl ce şu küçük 
DJükileme oldu: 

- Yanımdaki k•dını kat'iy
ycn dı s u.ya bırakma! Telefona 
yaklaştırma! Bağıracak o luraa 
bJna ş ddet le mani ol.. Hattı 
e. e.-.ni bıle lüzum gorürsen 
kelepç le! 

S atud ·r. başile taıdik ifa
re•i y pt. 

Açık olan k pıy~ doğru ,ıcr-
1 yt:o mu ebbiye, ansızın yere 
y ..ı varla~ıdı. 

Kucatındaki ıiıe?er halıların 
üıtüno dıfıldı. 

Bu iıai düıüı nu.I meydana 
gelm'şti!. 

Kançof derhal ı' ıeleria a .. 
tüne atıld. 

Onlardan iki taaesini eline 
almak üzereyken, mü ebbiyenin 
öyle f ddetli bir lıicumuaa ut· 
radı ki Staf a11diir bi&e buna 
parmak ıaırdı .• 

Bu bir kadm detil. yırbcı 
bir canavarda! 

Mürebbiyenin bu ani düşme
sini bizzat Klnçof ıhzar etm ıti. 
Maksadı da şişelerden bir· 

kaçın ı eldo etmekti. 
Lakin kadın mütemadiyea şi· 

ıelerin üze •ine atılıyor, polis 

Kaoçof, S tefaodür' c şaretler 

yaph. 
Sonra kapıya müteveccihen 

yürüdü. 
Mürebbiye de onun arkasın· 

dan koıtu. 
Fakat, it işte11 geçm ıti ... 
Stefandur 'ürı demir pençes 

kadını ensesinden yakalam.ş, 
büyük bir koltuğ rn iç ne soluk· 
auz bir ıuretto a' i\'ermiıti. 

• • • 
K?ınçof haıtanan odasına r r-

diğı zaman, ortılıtı darmada
tınık buldu. Güzel J ımin bü· 
tün iliç ıiıelerini dışarıya y ğ· 
mıı, pencereyi boylu boyuna 
•çmış, şimdi de yerden baz ı 
kiğıdları top' amağa başla:nıştı . 
Karşııı nda ans z ı n pol s lıa· 

K•nçof, yatak oduına aeri 
bir göz gezdirdi. 

Burnunu üç dört defa havı· 
ya do~ru kaldırdı. Sonra: 

- MadmazeJ, dedi; baban z 
arbk burada kalamaz. Oııu 
başka bir odaya neklfdelim, 
Ancak, başında da mi surette 
bulunacak b;risi lazıml 

Jasmin, gü2el başını sal ıyı· 
r<ik polis h•fıyeaine sordu: 

- Benden omin değil miaioiz 
M. Kançofl Babam için ber 
fedaka rlığı yapmıta razıyım .. 

- Şüphesiz Madmazel Jas· 
min! H er fedaki . lığı yapan nıı. 
Lakin bu ııde biraz da ceH· 
ret lazım .. 

J asmin da rı lm ş gibi h ç ce· 
vap vrrmcdi. 

Kançof ise derhal O"-• vıtl<· 

ıa~tı. 

ait aatı ... peş ndir. Müzayedeye 
iştirak etmek istiycnlcrin yüzde 
1,5 pey akçesi veya teminat 
mctubu vermeleri şarttır. Bu 
şerait dahilinde artırmaya işti· 
rakleri ilan olunur. 1423 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

Tescil edilmiş olan [lzmir 
tramvay ve elektirik Türle ano
nim ıiıketi] tarah•daa Sol Gor· 
mezanoya verilen ıelihiyetname 
Ticaret kanunu hükümleriao 
gore sic:lin 2269 numarasına 
kayıt ve tesc l edildiği ilin 
olunur. 

lzmir sicili ticaret memur· 
luğu reımi mühürü ve 

F. Tenilc imzaıı 

1 • Selalaiyetname 
lzmir traavay ve elektirik 

Türle aoooim şirketi idare mec
liıiaia lzmirde 28 /Mırt/ 1938de 
yapılan 552 inci toplant&aında 
tutulan zabıtnamedeo mü.tala· 
reç 9fıttL 

Şirket clirektöriJne 
verilen Gekalet 

idare meciiıi, tirketin direk· 
törü azadan Bay Sol Gorme· 
zaanoya verilen 28/ 1211937 ta· 
ribli, 177 J DUIBlralt vek a:etDa 
meye zeylen ke•disioc şirket 
nam ve besabıoa işletme ihti· 
yacabnda kullanılmak üzere her 
hangi bir arsa, gayri menkul 

· ve arsalar üzerindeki irtıfak 
hakkı ve mükeUefıyitleri toptan 
senede üç bin liraya kadar bir 
meblit m11kabilinde satın al
mak hak ve sclahiyetini verdi. 

G raud Bette Gormezano 
imzası ımzası ımzası 

G enel sayı 37 37 
işbu suretin dairemizce aıu· 

sad Jak 13/12/926 ta rıh ve 26176 
numara iie tasdikli ve lzmir 
tramvay ve elektirik Türk ano· 
Dia ı'rketine aid meclia& idare 
rapor defterinin m üncQ sahi· 
feıiode yazılı ve mı 1 iıı e mu
kabelesi yapılan imzalı nüshai 
asliyesioe mutabakatı tud•k 
lfll•ndı. Bin dokuz yüz otuz 
sekiz senesi Niaao ayınıo on 
üçüncü çarşamba günü. 

lzmir Birınci Noteri Meh· 
met Rifat resmi mühürü 
ve Bayraktar otlu imzaıı 

30 kuruıluk dam•• pulu. 
20 kuruşluk harç pulu. 
10 kuruşluk tayyare pulu. 

18 /Nısan/ 1938 
lzmir Birine• Noterliği 

resmi damgası 

Zayi aened 
Eınıf ve Ahali bankasından 

almı ı olduğum 8663, 7301, 
7302, 7303, 7304 numarala 
bi11e senedlerini kaybettim. 
Yenisini çıkaracağım, eskilerinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Urlada kahveci Hacı Mus
tafa oğlu Sülevman Erinç 0:3 

- Hayır, ıız ın ıe ' latifo edi· 
yorum, dedi. Rahatsız olmaDız· 
dın korktutum için böyle atır 
bir yükü s·ze vermek: istemi· 
yorum. Mademki arza ediyor· 
ıu1 uz; bu benim için bir ıeref 
olacaktırl 

Şatonun bahçe lusmıoda ça· 
' ışan emektar bızmetçiler, ban· 
keri başka bir od.ıy~ naklet· 
tiler. Bu oda, üç pencereli, ge-
niş ve havadar bir yerdi. Ar· 
tık, diğer odada hastaya ait 
hiçbir şey bıraka lm•mışb. 

Kançof, yaln ı z başına odada 
gezindi ... 

Demin mürebbıyenin elinden 
aldıiı iki küçük ş ifeyi ma11nıo 

üstüne koydu. 
En küçük ş şeyi aydınlığa 

doğru tutarak dikkatli dikkatli 
ıçıne baktı. 

Cebinden küçük bir kibrit 
ç kırarak olu da d ter ı·şenin 
yan •na ye leşt rdı . 

Kao< of ne duşün üyordu? 
O n .. m hJJlctmek iıted:ti bir 

Zayi diploma 
KaratAş odaokulundan 937 

aeneıinde almış olduğum 652 
numaralı diplomamı kaybettim. 
Y eniıioi alacatımdan eakieiain 
hükmü yoktur . 

Karataş Halil Rifat pııa 
caddesi 176 numarala 11.· 
nede lbrahim oğlu Hüseyin 

Akhiaarın Metler kiJ. 
,a mulatarlıfınclan: 

Köyümüz hududqodan ~eçon 
ve Meder çayı oamile anılan 
çaydan inşaatta veaairedo kul· 
]anılmak üzere ahoacak kumla· 
rın beher vagonundan 20 beher 
at ar abasın dan 5 kuruş ücret 
alınması ihtiyar heyeti karan 
iktiza11ndand1r. Bu ücretler 
makbuz mukabilinde köy san· 
dağına yatırılmadı~ça kum nak· 
lioe müsaade edılm yeceği ilin 
olunur. 14~0 

lzmir kadasıı-o 
mOdürlüğilnden: 

B.rinci Az;ziye mahalleıınde 

Kırımla •okağmda ıarkan Krımlı 
sokağı ile 35 panel, şiıaalen 
Kra-.Lı çıkaau. ıarben 33 ,,.... 
ıel, c uben 6 pars 1 t1e çev
rili 1597 ada vo 34 parsel aa• 
yılı iki ev Aziziye camii vak· 
f&ndaD olup ve vakfiyesi olma· 
dığı ve bu camiin 930 yılıDda 
vakıf idaresine geçtiği anlaşıl
mış ve o yolda senetsiz olarak 
vakfı adını lcad11trolanmıştır. 
Bu yerde mülkiyet ve mü kiye· 
t in gayri ayni bir bakla alalca· 
dar olanların tasarruf vesıkala· 
rile birlıkte ilan tarihinden 
itibaren iki ay içinde lzmirde 
Saçmacı hamam sokağında 20 
numarah binada kadastro mü-
dürlüğüne müracaallan ilan 
olunur. 1433 

G .. H k. • oz e •mı 
Mitat Orel 

Adres: Beyler NWMD s~ 
kağı No. 21 

Kabul saatleri: Ôğleden evol 
aaat 10.12 ötledeo sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 1 
şey vardı .. 

Fakat bunu halledemiyorduJ 
Stafandürle mürebbiye el'an 

odada idi. 
Mirton, dolctor Milier'yi ka· 

ptdan dııarıya ç1karmamak ve 
Oavroaı caddesindeki bana"t· 
rin bo t1tosuoa onu y•klafbr· 
mamak için eliaden gelen k•r· 
nazlığı yapıyordul. 

Lakin, bu ne zamana kadar 
böyle devam edecekti. 

Zaten doktor Milier, bir saat 
sonra serbest kalacaktı. 

Çünkü Kançof, muavini Mir 
tona ıki saat için emir vermiıti. 

Nihayet .. 
Evet, nihayet Kanc;ofon yüzü 

rülmete başladı . 
Hemen ha bların Ü7.erine çö

meldi. 
Burnu ile kodi gibi halıları 

kokladı . 
B·r taraftan diter tarafa 

(bur .ıu yerde ve elleri ş işeıerde) 
öyle gid ip geliyordu k•, birden
bire açla rı apınm g''rültüıünü 
bile d u) awadı. - Sonu vu-



Sahife § ANADOLU 

Beyaz perdeden akisler 
--Hikaye 

Rüya 
'l~~~~~~~~~~M. Antuanet filimi, uzun saç ve sakalı 

diriltip gelecek mi dersiniz? 

Kan koca, iki· v realc renk kuş· 
si de muallim· ı azan: Jar cıvddaşıyor· 
diler. lık me mu- H Jik lardı. 
riyetleri Ana· a arnas Kadın çiçe-

doludı Eıe kı· Balık Si ı:n birini ko-
yı11nda cennet ._ _____ .... ._ ___ _. parmak ıçın 

Norma Şererle Tıtro11 Pove
rin çevirmekte oldut&1 •Mari 
Antuvanet. iıimli filim henüz 
dalaa bitmedili halde, bu fili· 
mia kadıa, erkek ıüaleniş tar 
zında ve umumi bayatta buaule 
ptireceti teıirde11 daha ıimdi· 
den bahsediliyor. 

Evveli, Norma Şerer, ba fi
limde tabii kaılarını muhafaza 
ettiti için, yolma kaı modaaanı• 
kalkacatı tahmin edilmektedir. 

Son zamanlardı, bir kurş1111 
kalem çizaiıine ibdirilen kqlar, 
yavq yavaı biiabütün kalkmata 
başladı. •Mari Antuvanet. fili· 
miyle, revaçta olan kq 1olma 
mocluana İJİ bir darbe iacliri· 
leceli düıünülüyor. 

Fılimin, eaki devrin uzwn saç 
moduam yeniden dirilteceti 
zannedilmiyoraa da, berberler, 
•Mari Antuanet. teki tuvalet 
modellerine ıöre tertibat al· 
mata bqlamıılardar. 

Terziler ve dikişçiler, ıon 
zamanlnda bızırladıldarı kos• 
tümlw ve roplarda ilhamlarını 
bu fiRmden almaktadırlar. 
Dabaıı var: •Mari Antuanet. 

de ırtiıtler aabl tqıdıtı için, 
bu modanın da yayalmaaa muh
temeldir. Şimdiden daha, Ho
livutta aakalb gençl~re teıadüf 
edilmete bıılumııtır. 

Fakat miiteha111slar, aakal 

sibi bir hilkat araaında kurulu ayata kalkmıttı. lıte o za• 
bir köyde idi. Dot usu, büyük man koca11nıa da yaıııba· 
tehirlerin giirültüıünü, hay ha• tında ayakta oldutunu gördü. 
yanu özlüyorlardL Memuriyet• Fakat ne olmqtu? Duman gibi 
leriai bqa plmiı bir beli ve hafiflemiılerdi. Biribirilerine ... 
orada ikametlerini de bir menfa nldılar, ayakları yeryüzünden 
telikki ediyorlardı. Buluştuklari Jceıildi, ve bir buhur tütaüıü 
inNnlın 7adırgayorlır, a1111a· gibi dö11e döne uçmata bqla· 
mıyorlar ve binnetice onlara dılar. Kutların cıvıltı11 ti aıa· l•----------
bir kiiltür ve ıönül boykotu tıda, uzaklarda kaldı. Akıımdı. duypyla derin derin bakblar; 
7apıyorlardı. Göklerde yüzen pembe bulutlar çlaki kiiaab aaran bu bul11t1111 

Halbald bir in•n• dotra •undan kaydılar. iauaı inaaadaa kimilea ve 
kotul•adıkca. o ilaıaaıa ıelip Bu cliinyuan evlitlan o ka- ebediJ9• •11racatıaclu kork-
te aizi yarı yolda kar1dama11 dar uiilcaeklere tivrilmiılerdi ki tular. 
beklenemeıdi. arblc dinya, keadi yeryüzünün Adam • eyvah kaybolduk, 

yeryüzüne dönımiye-ilk Pazar riinleri idi. Mekteb tepolerile, yama~arile, plilele- fimabat 

~· •• meıut olabilirdik. diye ba· 
1 

teına olarak yalnız Ege mınta• 
ka11nda tabii orman halinde 
bulunan ball\11' •taçları, [L\gui· 
dambar StyrHiflııa) yikıeli• 
yordu ve top"aktan aldıkları 
usareleri buhur kokusuna çevi· 
rerek, topraldann ruhunu gök· 
)erin mavisine veriyorlardı. Bu 
ıtaçlar kalabalak halinde ya· 
maçtan kıyıya iniyorlar ve etek· 
lerini deniı köpiikleriııe okıa· 
tıyorlardı. 

iki renç ötle yemeklerini 
beraberlerintf11 alarak, yuabıı· 
taki koya kumların üzerine fi
dip oturdular. Yiyeceklerini 
burcu burcu kokan buhur •t•· 
ca kokularile pişirdiler, yediler. 
Etraf anber kokuyordu. Yeryii· 
zinde bir miıli daba olmıyan 
müsteaaa bi~ iklim yarablmıı 
oluyordu. lkiıi de yı•w&t:fak rih
ler üzerine azanmıı tiöıii.: üyor· 
lardı. Buburlardan :.ı. yoku 
ıarap gı bi teıir eden meltem· 
den m ydi, her nedense üzer· 
lerine mahmur bir a ğırhk çök· 
tü. Bakıılaranı masmavi gölete 
uçan küçük bir buluta taktı'ar. 
Yavaı yavıı, biilyalıra rüya 
oldu. 

Kıyının o kadar ahenktar 
bir dolanııa vardı ki, dalıa bir 
ucundaıı f sılm 1t ı bqlıyıncı, 
bir bılilin iç tarafını liıana ge· 
t.ri7or, ve ayuya!I iki insana 
ninni söyletiyordu. 

• • * 
Kadın kenduı hurmalarla, 

mersinlerle, dişbuda", santal, 
ke~ık, mandalın, portakal ve 
l monlarla bezenmiş bir kıyıda 
buldu. Dılları ıııtıya doğru 
sarkın bir ağacın altındaydı. 
Ç çekli cami kubbelerinden aar· 
kan kandiller, zinc r ac;laranda 
aallandmlan buhurdanlıklar ri· 
b r zılrdı usulcacık aatA sola 
oy tıyo ard . Yapı aklar araııa• 
da isbakc k, kumru. ve bqka 

Zavalh yerJlzii, aıatıda kendi 
ovalarında, datlannda, derel .. 
rinde kalakalmıştı ; ve dolana 
dolana araklayıp giden bu iki 
öz evladını, müteessir bir ba
kııla elveda ediyordu. 

iki renç henüz tenezzül edip 
qığıya bakmıyorlar, atılan bir 
hırsla hattı yeryüzünün bakışı 
menzilinden de öte varıp du· 
ruyorlardı. Çok geçmeden ara· 
ya o kadar uzan uzaklıklar 
girditi yeryüzü evlidlarına gör· 
mek teselliıinden bile mahrum 
kaldı. Sık ve lcaranMc bir ıiı 
toplanmata baılamııtı. Yük1ek 
bir dat zirvesi onunla omuz 
ölçüıen ekrani bulutlırı ıanki 
müzakere iç n etrafına topla· 
mııta. Sıı 11klaıtı. Ve kılın bir 
tabaka halini aldı. Bu sisin 
aruındın geçip yülcaelen iki 
ıaribe bulut derya11 z ·min ter 
kil etti. B11t11lar buram buram 
burulup burıaçlaaıyordu. Bü
tün zemin ioı bir köpükten 
ibaretmiı gibi kayaaııyordu. 
Bunlar dumandan ziyade inıan 
dery11ına benziyorlarda. Mil
yonlarcaıı m lyarlarcuı altüst 
oluyurlar ve bunların içınde 
bir tanesi yoktu lcı, kendisine 
temin edecetı on para tehli· 
keaiı kira mukabil on• 
dı bin ziyan etmekten ıeri 
kalsın. Garipler ürktüler. 

Yüreklerinde acı bir özp, 
bir öıleyiı belirdi. Kaybettik· 
leri yeryüzüne dönecek bir 
delik, bir yol aramıta başla· 
dılar. Yükaelc bir bayat iate
mitlerdi, ve timdi o kuıkaa• 
yııtan çok dab.1 derin ve acı 
bir arzuyla cennetlerden yer• 
yüzünü ıörmck, bulmak illi• 
yorlard. 

Biribirleriae daha •la auıı. 
dılar. Biribirlerindea bqka bir 
ıeyleri kalmamıftı. B"ribirleri
nin pıine aılda detil, iaNni 

tudı. Kadın •bak. bak, ıiiD•ı 
ıuracılcta bulutlan datıbyor. 
Oradan vatanımızı görecetiz. 
Ve realiteden çok uzak, roa• 
lite ıandığımız kibuıtan kur 
tulacatız. Uyanmak içia koha
muzu oynata vermek yeter •• Dedi. 

Filvaki buluttan yatmur ya
tıyordu, göder yeryüzüne ali· 
imiaemaclan duvaklar Alıyordu. 
lıılc aiti yenmete bqlada. 
Topratın bu iki öz evlida çıbr
pıbr Öl• yatmura c1u,..p. 
pneı 1t•tında rfilmete ko,.Jaa 
yeryüzünü, ıuyu. atefi, maYİ 
havayı, evlerinin tatlı maaıara
ıını, •taran yollar üzerinde 
kon'Jta konuta müıterib 19zen 
inıan ve kardeı ıeıleriDi ıör
mete ve duymata başladılar. 
Y eryüziiaün burcu burcu ko
kan topraklarını kokladılar. 

Giiaeı parlamakta devam 
ediyordu. Akıam rece olmaı 
ve bupn dün olmu,tu. iki 
garib, yepyeni bir diiayada, 
kendilerile beraber eski bubor 
ormanlaruıı, eıki köylerini ve 
denizin kıyılanna b11ldular. 

Genç icadın birdenbire uyan
dı. Leon bürcüaiin ardı •r• 
Or;on batmıı, batı ufkanda 
Siriua tanyer nin •t•rtııını ae
limhyordu. Gene; erkek te uyu• 
maıtı. ikisi de biribirlerine ayni 
rüyayı anlatblar. Genç adam 
ve aenç kız yüzlerini, ellerini 
deniz kıyısında yıkadılar. Adam 
•Haydi evimize ıidelim, iki 
odalı evcetimizde yaııyalım. 
Penceremizden ealdıi gibi ay 
aydını ve paeı ıııtı pain. 
ş,mdıden ıonra kimıeden daha 
üatiiD, daha fazla bir ıtık ara· · 
mıyalım. Herkeale mGtterek ol
mayan bir nurda sözümüz olma-
11a, bazı etilııler diz üstü çö
küııer, en heybetli irkilitlerdea 
dalaa yGlcaelc oluyormuı. dedi. 

moduınan kökloımiye
tiddetle iddia etmek· 

Bana mqbbil, IMa fil•cle 
bıyık taşımak bti11•• mene
dilmittir. Bu oyuna iltirak eden 
2,000 fipaaıa iiote ikial bı• 
yıklı imiı. Oıılar dat bıyıklannı 
kazatmak mecburiyeticade kal· 
mı,W. 

Bll:kreıt• 1 T lıiıi 
mahlıtim alda 

Büknt. 30 (Radyo)- (Kod· 
reano) partiıine menıub olan· 
laredn 17 kiti bir aydan alb 

-
aya kadar hab1e mabkGm ol• 
muılardır. 

Fraaaz artiatleriad• Jakelia 
Loroa, bir miiddettenberi Holi
vutta otarmıkta idi. Şimdi ora• 
da, Amerika• uvkiae pre, 
• Hikim Hardiain çoc111darı. 
iıimli bir filim çevirmek iz• 
redir. 

NtJbett;i eesaneler 
EczeneteMn bir haftallk 

nlbet gUnlerlnl glaterlr 
cetvel: 

--------------------
Pa~ 

Eski kovboylar yıldızı 

Son Tiyago filiminde mu
vaffak oldu. 

~-- il'- Gllllfalau 
GIMIJlll; 11Ulldk&e & laik; Jld, 
......... iki~• AllaalÜll 
B. I' .... Ay•ülada &it. 

. Sala 
~...ıauaa.1&fl&Eanad .... 

B. lfnf; ~-- ~ ... Aa.. 
.... & ...... Lldl. ....... .. 

Senaryo levkaldde defil, 
filim giJzeldirl 

fakat .......... 
ç..,.. .. ........ •"• .......... a llaW(. 'DIMH"'e T.a ....... 

V aktile lcovbo,lana ea ca:ıribl 
olan Ri11r Dıkae, bupn artık 
bqka çeıit roller tevdi ediJ. 
mete bqlanmııbr. 

Kendini ideal icadın ıibi ıö .. 
termek iıtiyen raıple bir ka· 
dınin kolları11a ablmata uzar, 
laatin, kavvetli, bira kaba ve 
biraz da uf adamlan te.ml et
mektedir. 

(S...-Ti1a10) filmiade •w• • 
mel bar dalııç ol• Ripr Diki. 
kara iıleriade bir vu.feye ta• 
yin edıliyor. Maceraa temiz ol
mamakla beraber, çok ac:ddı 
olu bir claatazü •Yiyor ve 
ufak bir ev utıa alarak birlik· 
te yqımata brar veriyorlar. 
DütW. ıiiaii aktamı, batmak 
üzere balaau bir pmiaia tay• 
falaram kurtarmak için acele 
çatınhyor. 

Dalııç, karı11aı yalnız bira• 
kıp, vazifeıi batana ricli1or. 
Danaöz, erteli pnil, Ri,... Dik·· 
ıin en iyi arkaclqı Ş.ater 
Morilia bo111una ablaralc lcea• 
dini tealim ediyor. 

iki arkadlf, baaua üz•iae 
biribirine clanlayorlır. Dalgıç 
bir ıün, arkadqa Ş~ıterin ba· 
tu bir tıhtelbahiria ic;iade 
denizin dibini boyladıtını öt
reniyor. Karı11ndaa nefret etta
lini yüzüne haykırarak. arkada• 
ııaı kurtarmata koeuyor. 

Bu filim, H"aryo balamıad.aa 
hiçbir yenilik anetm.diti laald•, 
ıen• .. ,... deter bir .. kil•• 

hpt ......... Amfi . ...... ,... .. 
Ati7ac. ,.,.,. .... 
~ llillL c: ... .,.... 

ela Glulpll. ıvwm• ...,....... ....,,.... 
c ... 
~ ...... hlik•&. Gl•l:r• 

lada ~laelpla, Irplp..._ .. A1ı1; 
lkitlfl8elik.. tkiÇllllllim AıM.. 
... 8. l•d. ---c ... ı. •• : 

....... ......._ l:ılMli ... 

ıl• 8. litNI; ~--- ~-'· 
1 Apt(p ............. 

p...,, 
K_ ........ 81111.SMW ... 

& UUU. ~ıııdl_. Ymi lulil; 
ır,..,_ ..... Ald. 

cevrilmiıtir. R"ıar Dikı ile ı•----------.. Şuter MorİI ıevımli ve cevval Acele ıatıhk 
iki delikanh tekilde röriDlyor. 
Dolareı del Rioya plince, evler 
oaua daima güzellitiadea bab .. 
etmek, memnun kal••••• kifi lzmir Tam ..... k Selitüa otl• 
plir. mıballeli Haca Ali aolcatıacla 

R I. • 35 No. b klrp 3 odala bir 
oma aeyantıtı •utbak .. bir •iktar a.ıa u. 

- ,,.,. 6 111a adi/ede - b•paaya ..,... laavi ev ile 
•••• Kutel Gaadolfo ,.to- •JDI ••lla'le • ..akta 61 ve 
ıuna fitmiıtir. Papa, burada 6S u11b m• elftritli fiatle 
OD ....... kalacakbr. Ublakbr. 

Papama, Hitleri bbal etme- Ara .cı.aı. laaae cler•uda 
mek için ba •Jahati ihtif* lbaet edeDlere •lncaat ed• 
•ttiti .a,ı..iyor. WUrı.. D. 6 

Doroti Granje, ba reıimde anettitl ricaduau aliltiki,.tan 
cleYamh bir becleai klltiire ~.,a.c1ur. 



~ h fe 10 

Menemen Helvacı 
Jı "'ından: 

köyQ muhtar-
27 1 s 10 

37 20 ur ş muhammen kcş·fli H lvıcı köyünde inşa 
cd lecek olan köy konağı 25-4.938 tarihinden itibaren 20 gün 
müdd tlc ~çık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 16 5·938 p ıarteıı günü dit 15 de Menemen kay· 

m m k k mında mutrşe kıl komisyoıı huzurunda icra 
edı ccektir. Taliplerin yevmi mezku·de müracaatları, keıifaa• 
mes ni projo ve fenni ve hususi şartnamelerini görmek iıtiyen• 
lerin her zaman Menemen ilçesi köy bürosuna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Hu. ıartla : 
l - ihaleye iştirak edecekler ihale aaatından iki uat evel 

ke ıfnamcnin tuta"ı üzerinden '• 1,5 teminat akçasını veya 
muteber banka mektubunu makbuz m.ıkabilinde teslim etmiş 
bulunacaklardır 

2 - l alcye talip olanların belediyeden veya Nafıa heyeti 
fen iyesinden musaddalc vesikayı, ve iktidarı mali (ticaret 
odalanndın musaddık) vo bu gibi iıleri hüsnü suretle yap
mış o'duğunu gôstırir belediye veya aalib'yetli yerlerden ve
ril miş bırer şehadetname ibraz etmeleri mecburid r. 

BaO vo Bahçe... TUiün ve Sebze... fidan ve 

Kimyeı'i Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörlerl. 

Traktör Pullukları Tohum vo Temizleme Kalburları 

Orak ve Harman Makineleri 
sair her cins ve ıistemde 

Ziraat Malıineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

HıJimata çarıııı No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

lzmir vi ayeti Muhasebei Uu<"usiye 
modorloğanden: 
~enci k sabık 
kıra bedeli Numıraıı Cinsi Yeri 

L·ra K. 
55 - 471 Dükkan Karantina Tramvay cad. 
75 - 481 " " " 

120 - 4 ,, Memleket hastanesi altında 
20 50 47 ., Araı mektebi altında 

20 - 49 .. " " " 
· 50 - 14 " Alipaşı meydıınmda 

4.S - 16 tt lf U 

70 - S ,. Kuyumcular çar. 
80 - 15 .. ,. .. 
46 - 22 ,, ,, " 

Jdarei hususiye akaratındın olup yukarıda yer ve cinaleri 
yazıla akar kiraya verilmek üzere 25·4·938 gunünden itiitarcta 
gun müddetlo temdiden açık artırmaya çıka.,ılmııtır. 

Şartları ötrenmolc iıtiyenlerin hor ıün Muhaaebebi buıuıiye 
müdüriyeti varidat kalemine vo pey ıürmek iıtıyealeria de 
bale günü olao 5-5·938 Perıembe g nü saat 10 da depozito 
makbuılarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 27 29 1 1373 

Bilümum çiftçilere, mey va, incir 
bahçeai ve bal aah:plerine 

büyiJlı müjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beı beyg·rlik traktörlerim·z günde 

(l 112) hektar yani onbeş dönüm arazi ıürcr. Amortiımaııla 
bırl kte e ı at r itin dönümünü azami otuı kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafında sağlamlığı ve gördüğü işin boyurıa 
n s etle buyukluğil ıle nam salmıı olan bu (Modern) traktörle 
ağa h a az de ç ft sürmek bag ve pamuk arazisini çapalamak 
zc..,kini tutacaksanız. 

le b nda kuyunuzdan suyunuzu çeker, dcstere makinoniıi ve 
bır kuç ık değırmenioizi çevirir. Size bir köle gıbi hizmet eder. 
Dort çıft okuz, dôrt insan yerini tutacak bu traktörün fiati 
de h .. r keseye elverişi d r. iz hat almak ve sipariş vermek için 
ııcele edın·z. 

lımir. Bü11ük Kardiçalı han No. 5.S de Talil Kılcıoğlu 
i ....•.. .> • o . -ürkiye iş bankasına 

... 

memuı- alınacak 
Bank mız servıslcrındc çılıştmlmak üzere lıse mezunu olmak 

ve >aşı otuzdan yukuı olmamak şartıle uıemur alınacaktır. 
1 a p o anların şabadıtnameleri ve hüviyet cüzdanları ile ve 
v.:ır ıse h1zmet ves kaluı ile şubemize müracaat etmeleri rica 
olunu 

Lıs a vukufu olan ve ame i ma umab fazla olanlar tercih 
ed c r Taltpls arasında memur ıotıbabandı baakaJDJz 

acalct r. 

lzmir Defterdarlığından: 
Yun n Lira 

1312 A ncak lkinc kordon caddes nde 422 eJki ve 162 3SOO 
ı n marala ev. . 
k dı yaı: Yanan ı evinı:ı mulkiyeti peJıD ve nakit ıle 

me ve Va ıf ile olan ilş"f n 'l ahcı t rafından kesilmek 
ar t ve kap•lı z rf uulile 10 güıı müddetle müzsyedeye 

ko ıu ştur. lh eaı Si 9 8 tar h nde saat 1 S tedir. 
T 1 p erin kapalı zarfLın ihale günü saat 14 de kadar ve 

> 701" 7,5 temınatlarile birlikte Varidat müJu luğüne ver• 
m lerı 24 1 13'i0 

Fener Tıp S. 

Bozkurt Tlp 6. 

Kelebek Tıp 9. 

90 cm 

85 .. 
80 ,, 
15 ., 
70 .. 

85 " 
80 ,, 
15 ,, 
70 .. 

756 
723 
690 
651 

732 
701 
670 
639 

1 - Yukandaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmeai meşrut 36 metrelik bir top i'çin olup asgari 
1 balyalık (yani 2S top) sıbşlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masraf• olarak 100 
kuruı miifteriye aittir. 

3 - istasyona veya matazayı naklini istıyenlerden beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zı.mla mal alabilırler. 

Yukanda ıöaterilen bez fiatlcri Vekiletın tesbıt ettıği 
fiatlere uyrun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvaf.k 
oldutu t11dik olunur. 

lzmir Kız lisesinde yetişenler cemi· 
yeti başkanlığından: 

Cemiyet ıenelik kongrui S Mayıı 1938 tarihine rastlayan 
Perıembe günil saat 16 da Kız lisesi binasında yapacaktır. 
Her bir azıya davetnameler gönderilmiştir. Adresleri biline• 
raediğinden kendilerine davetname gönderilemiyen Kız liseıi 
mezunları ile Kız tiseıinde öğretmenlik ve işyarhk yapan zevatın 
lütfen o gün Kız liıe1iae gelerek kongreye ıereflendirmelerini 
saygılarımla çok rica ederim. 

Cemiyet başkanı 
Haydar Candanlar 

........ .---......,,. ........ ...----------~~~-----------::... 
Tire Ticaret Odasından: 
Tirede: 
Su çardı~ında 6 numarada (Tabak Muıtafa Perkit)ia unvanı 

ticariıi sicıllı ticaretin 265 
Su çardaA" nda (Tabak Sadık Savranoğ u)nua unvını ticariıi 

sicilli ticaretin 266 
Gön pazarında 8 numarada (lcundurıc Celil Euolık)ın ua· 

vam ticarisı s cilli ticaretin 267 
Fcvz·paıa caddesinde 27 numarada (K'"' esteci Mehmet Gün· 

görün unvanı ticarisi sicılli ticaretin 2 8 
Mektep caddesinde 87 numarada (Bakkal Faik Yula)nıa unvanı 

acariel • cüli t cm•ti• 269 
Mektep cıddes nde 4 numarada (Şarap, köfte Salamon bal· 

lcır)ın unvanı ticaris ı cilli ticaretin 270 
Gökçen nah yetinde 2 numarada (Umum emtea ve kahveci 

lbrabim Eren) in unvanı t carisi sicilli t caretin 271 
Ketenci mıbılleaind• 1 numarada (Yağhaneci Ali Tevfik 
Kara7az1an)ıa unvanı tic:ariıi ıicılli f caretin 272 
lıtikı&I maba le•inde Kararazi caddesinde 26 numarada (bak

kal Jamıil Çakırotlu) nan unvanı ticarisi sicilli ticaretin 273 
lbıaniye mıbalıt1inde kocabıyık mevkiinde 2 numarada (bak· 

kıl Mehmet Çakırotb)nun unvanı ticarisi ıic ili ticaretın 274 
Fevz·pııı caddetıode 52 numarada (yoturt ve helvacı Halis 

Yenipuarlı)11ın unvanı tıcarisi sicilli ticaretin 275 
Yukarıda unvını ticarileri yanlı tacirlerin Ticaret kanununun 

42 inci maddeai mucibince yaz lan ıicil numaralarile sicilli 
ticırete kayt ve tescil edıldikleri ilan olunur. --------
1 o b is arlar umum mQdOrlOğOnJen: 

1 - İdaremizin Çımaltı tuzlasından ıartnameai mucıbincc 
eksiltil p artırılınak üıere: 

A - Karadeniz anbırları için 
B - Aicdeniz ve Adılar denizi anb. için 

23,00o Ton 
16,000 " 

C - Marmara denızi ve lstanbul aob. için 15,000 ., 

54,000 
ki ceman 54,000 ton tuzun nakli puırhlc usu.ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Pazarl k 16·5·938 tarihine rııtlıyan Pazartesi günü saat 
14 de Kabıtaşta levazım ve mübayaıt şubesindeki alam komiı
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parısiz olarak bor gün inhisarlar U. M. 
levazım ve mübayaat şubesile lzmir, Ankara başmüdürlüklerin· 
den a ınabilir. 

4 - isteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve 11atte 
ov 7,S güvenme parıluile birlikte yukarıda adı geçen komis
yona gelmeleri ilin olunıar. 2439 1 4 9 14 2439/1427 

Manisa vililyeti daimi encflmenin
deıı: 

1 - Manisa vi ayetinin Salihli kazasındaki Hu. idareye ait 
Kurşunlu banyoları mevcut mebani ve tesisatı ile bir
lıkte beş yıl müddetle kiraya verJlecektir. 

2 - Bu işi uzerine alacak zat kıra bedelleri ile mahsubu 
yapılmak şırtılı: maballındeki mebani vesairenin tamir 
ves!ir~sıne aıt olmak üzere vıliyetçe gösterilecek azami 
altı bin liraya kadar olan tam ratı ve inşaatı şartna• 
mesindeki mü~dct ıarfındı yapmak mecburiyetindedir. 

3 Beş seoel k kiranın muhammen kıymeti on bin liradır. 
4 Muvakkat temiat 750 liradır. 
5 l!ıı esl 12-5-938 Perşembe günü saat 11 de vıliyet D. 

cncumeo ö:ıü ıde kap •lı zarf usulile yapılacaktır. 
6 ş. tnamesı vı ayetteo ıstcoeb Jir. 1425 

lstanbul belediyesinden: 
Keşif bedeli 48197 Jira 66 kuruş olan Fıloryada yaptırılacak 

gazino inşaatı kapalı zarfla ektıltmeye konulmuştur. Eksiltme 
13-5-938 Cuma günü saat IS de daimi encümende yapılacaktır. 
Şartnamesi 241 kuruş mukıb liode levazım müdürlüğünden 
alınabilır. lsteklılcr 2490 no. lu kınundft yazılı vesikadan başka 
Nafia Vekaletinden alacakları fen ehliyet ve.sıkası ile 3614 lira 
82 k~ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde Hat 
14 de kadar daimi encümene vermelidirler. Bu saatten ıonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. 8. •2409" 2409/1328 

Turgutlu belediyesinden: 
Belediye dov irinin 938 mali senesinde istimal edeceği defa· 

tir vesair evrakı matbuanna pazarlıklı tab ettirileceği ve 
pazarlık gününün de 26 Niun 938 Salı günü öj'leden ıonra 
saat 2 de olacığ Anadolu ve Yeni asır gazeteleri ile ilin edil· 
miş iıede yevmi mezkürde talip ıullur etmeditinden pazarlık 
4-5·938 Çarıambı günü uat on beşe talile edHditi ilin olu· 
nu~ 1424 

lzmir levazım amirlifi ildnlan 
lzmir levazım amirliği sahn alma koıaisyonund•n: 
lstınbul levazım amirlitine batlı müe11e1at için 113316 kilo 

yoturdun kapılı zarfla ekıiltmeai 17 Mayıs 938 Salı günü .. at 
15 de Tophanede levı-.m amirliği 1atın alma komisyonunda 
yap lacalctır. Hepsinin tahmin bedeli 18130 lira 56 kuruı ilk 
teminatı 1359 lira 79 k11ruıtur. Şartnamesi komisyonda görü
lebili1. Yoğurdun hepsi bir müteahhide verileceği gibi Ana· 
dolu cıheti Rumeli cıheti ve Sur harici olmak üzere üç grubada 
ayrılabilir. isteklilerin kanuni veıikılarile beraber teklif mek· 
t11plarını ihale ıaataadan bir saat evel komiıyona vermeleri. 

ı s 10 ıs 1414 
lzmir Levazım amirlıti satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir tayyare kıtaabnın 8400 kilo kesilmiş sığar eti 

ihtiyacı açık eksiltme ıuretile münakasaya konmuştur. 
2 - lhaleıi 9 Mayıs 938 Paıarteıi günü saat on beş bu

çukta kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komi .. 
yoounda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutan 2352 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçeıi 176 lira kırk kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görüle bilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 aayJh kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazıla vesikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlıkte ihale saatinden 
evel komisyona müracaatlar1. 23 26 1 6 1g37 

İzmir Levazım amirliğı Sat. At. Ko. Rs. den: 
Dikim evlerinde birikmiş olan (46643) lcilo yünlü kırpıntı ve 

(1.Sl 78) kilo pamuklu kırpıntı ve (45289) kilo halci pamuklu 
kırpıntı için kırpıntı ve imaliye ücreti verilmek ıuretile çama• 
ıırlık bez battaniye elbiselik kumaş ve kabutlulc kumaş alınmak 
üzere kapah .zarfla münakasa11 3 Mayıs 938 Sıalı günü saat 
tS buçukta Tophanede levazım amirliti satın alma komisyo
nunda yapılaealctı•. Hepaiain tahmin bedeli (22613 lira ilk 
teminatı 1696 lir dır. Şartoam ve kumaı numuneleri komiı· 
yonda görüleb lir. Kırpınhlar yalnız milli fabrikalardan istekli· 
lere ayrı ayrı ihale edilebilir. Kanuoi vesikaiarile teklif mek· 
u.p&ar... üaal• ••tinden bir saat evol komiıyona vermelidir. 

17 22 27 1 1286 

Askeri Liselerine talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 ders yılı için lstaabulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe askeri Jiselerile Buru aıkeri liıesi Kmkk.alede 
bulunan askeri san'at lisesi ve Konya Erzincan askeri 
orta okullarına talebe alıoacaktır. Kaydükabul şartları 
hakkında malumat aıkcrlik ıubeleriuden ve okullarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul için müracaat zamanı 1 • Haziran ile 25 • 
Temmuz arasındadır. Talebe hangi okula girmek isti
yorsa bir dilekçe ıle doğrudan doğruya o okul müdü· 
rüne müracaat edecektir. D lekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuru~luk posta pulu ili~tirilmi~ bulunmalı ve 
mensub oldutu askerlik şubesi babasınan adı ve mes· 
leki ile lcend adı okuduğu okulun iımile hangi sınıfta 

bulundutu yabancı dil okuyorsa hıng sini okuduğu ve 
okulundaki kayr numarası boyu yaşı atırlıtı ve oturduğu 
yerin adresi vaz·h olarak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat 
edecek talebeler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de asker· 
lik şubelerine başvuracaklardır. Askerlik şubeleri sıhhi 
muayenelerilc lüzumlu kaydükabul kağıtlarını tamam· 
lıttaracaklar ve bir Temmuzda talebenin gireceği okul 
müdürüne yalo1z kağıtlarını ıönderecekler ve talebeler 
mekteb müdürleri tarafındın çağrılwadıkça mektebe 
gönderilmiyecektir. 

4 - Okullar yatılı ve pıraı zdır. Talebeni11 iaşcıinden başka 
giydirilmesi teçhizatı okul tarafından temin edilir ve 
her ıy bir m"kdır da maaş verilir. 

1 3 5 7 8 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 31 1415 

inşaat Mnnakasası 
lzmir incir ve Üsüm Tarım Satış ko. 

operrtilleri Birlitinden: 
Bozdoğanda inşa edilecek pavyo , helalar ve diğer müte

ferrik işler kapalı zarf usulile eksıltmeye konmuştur. 
loşaatın mJhammen keşıf bede.i 19.801 lira olup vahıt fiat 

esası l.İzerinden yaptırılacaktır. 
Teminat milrdarı olaıı 1500 lira nakit. Banka mektubu veya 

devlet tahviller. olaralc yatırılır. 

Eksiltme 10.5.938 tart hinde sah gunu saat 'S de lzmirde 
1 ine· kordonda iş bınında G~nel direktörlük odasında yap. 
lıcaktır. 

Fenni evrakı görmek iıtiyealer lzmirde birinci kordonda 
gümrük karşıs ıdaki işletme haa •da Birlik fen müşavirine 
müracaat e melidirler. 
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DOKTOR 

11. $9olıi u,,,,. 
DahlR haalahklar 

mutah••••• 
bcibe7I• aokak No. 82 

Telefon No. 326 

Diı Tabibi 
CevatDağh •inci er IObk No. SJ 

Dahiliye Vekaletinden; 

tesisatı mftnakasası 
Zoııpldak ıehriae 3 kllomotıeclen .. •u i~ılc•! su d~p~ları 

iDIUt ..... "llekui yapılma11 ve mutefe.rra da.ter bılcumle 
itlerin vlcude ıetirilmeıi ~ıpala urf uıuble ekllltmeye çıkı· 
11 ...... r. 

1 - lpa muhammen iJedoU 120000 l!ra .luıruıtur 
2 - ldKliler bu ife ait prtaame, proa• ve aaır evrakı 

600 llllraı mabbiliacle Dalailiye Vekaleti belediyeler i•u 
M,cd ... ..flitm.. alabilirler. 

J - &kilit•• 31 Mayıı 1938 tarihine raıtbyan Salı paii 
_. • birde Aakancla Dalaıiliye Vekileti biDM!ncla toplua-
cak belediyeler i .. Myetiace yapılacakbr. 

4 - EailtmeJ• sinWJ .. k içi• iıteklilcrin •ı•ttda yazılı 
te•İDat ve veaaild aJlll pa aut ona kadu komiıyoa reiali· 
lil• tıMli• etmit olmalan lizımcbr. 

· A - 2490 1111lı k••• 16 ve 17 iaciaaddelerine uy,... 
7UO Ura kurutluk muvakkat teminat. 

8 - ICa•aun tayİD •ttiti vuikalar. 
C - Kuuun dardiiacii maddui mudbiace ekailtmeye 

p..,. Wr •aai btahııuuclıpaa dair İ•ıah bir mektup. 
D - B.lediyeler imar lae19ti fn ıefbtindea miiıaakaıayı 

.,_. ltla alaaald.ı velik&. 
S - Teklif mektuplan ilaale ıiai uat oaa kadar makb•ı 

........ komilyo11 rei.litiae vsileeefr.tir. 
POlbl de pnd.-ileoek teklif mektupa.mıa laclel taahhütlü 

..... .. aibayet ba auta kadar kolliayoaa aolmiı bulun-

.... lhsmdar. a.. il llak .. ada feıla izahat almak iltiyealeria be lecliyeler 
i•u laeıeti fea teflitiae miirıcut etmeleri. 

19 21 26 ı 1102-1297 

Dahiliye Vekaletinden; 
Urfa tehri içme ıuyu 

tesisatı eksiltmesi 
' 

Urfa ,.larlu takriben 4 ve 2 kilometre ••tafecleld men-
balarclaa auyaa laaleli iki depo ia .. ıı ve .. bir ıebekeainin ve 
baaa ait biloGmle iılerla vücudo ıotirilmoai kapalı zarf uaulile 
ekıiltaeye koa••••ıtv. . 

1 - lıla ••••• bedeli 175000 Ura kurllftur. 
2 - lıt.ldiler bu iıo ait prtaame, proje ve aair evraka 

175 kuuı mukabdind• Dahiliye Vek&Wi belediyeler ı .. r 
beyetl fon ıeflıpden alabilirler. 

3 - Ebiltme 31 May11 1938 tarihine rutbyan Salı ıüll 
... t oa birde Ankaracla DaWliye Veklleti binaııocla toplu .. 
Cllk ltelecliyer imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekailtmeye pe bilmek içia iateldileria ... tıda yazıb 
teminat ve veaaiki aynı pn uat ona kadar komiıyon reiali· 
tine teuim etmiı olmaları lizımdar. 

A - 2490 ı•yılı kanunun 16 ve 17 iaci mıcldeleriae uypn 
lQQDO l ra 1uw9tk.k muvakkat teminat • ........._ .... ______ ........... .;:... ..... _.... " - .. 

ANAIJ(lLU 

biri 

\ 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kaauaua dördilncü maddesi mucibiaco ekıiltmıyo 

• :. • ., - .. .u b-1 w. ...... P" 
D - 8i1edljGıtt f•ar 1ae,.u ha ıefütiatlen mlnakaaaya 

ıirme için alacakları veıikL 
5 - Teklif mektapluı ihale siol •aat ona kadar makbuz 

makabilinde komiıyon reialitine vwilocektlr. 
Poıta ile a-özadorilecek teklif mektuplarının iadeli taalahütlü 

olmaıı ve nihayet bu saat• kadar komiıyona ıolmiı bulua
•U• liı.a•dar. 

Bu it bakkanda fazla malumat almak iıtiyenlorin belediyeler 
imar heyeti fen şeflitine müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1101·1296 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bergama içme suyu tesisatı mftna. 
kasası: 

Bergama ıebrine takriben 9 kilometre m ... fedea ıuyun iıa· 
leıi ve buna ait kaptaj veaair müteferri itlerin yaptlmaıı kapala 
zarf uıulile ekı itmeye konulmuıtur. 

1 - işin mu ham men bedeli 80000 lira kuruıtur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje veaair evrakı 400 

kuruş makabilindo Dıh"liyo Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
Fen ıefliğinden ala bilirler. 

3 - Ekıiltme 31 mıyıı 1938 tarihine rutlayu Hlı ıünil 
M!lt on birde Ankarada Dahiliye Velcileti biaaıında toplıaa• 
calc Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmoye ıirebilmek için iıteklileria qatıcla , .. h 
temiaat ve veMiki ayni gün saat ona kaclu komiay• Nialiıo 
tine teslim etmiı olmılua iıımdar • 

A - 2490 11yıh kan:.mun 16 ve 17 iaei madcWerine uy· 
ıun 5250 lira .•• kurutluk m•vakkat temlaat. 

B - Kanunun tayia ettitl velikalır. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mYcibince ekıiltmeye rir

meyo bir mani bulunmadığına dair imzala bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıeflitiaden mloakuaya 

p•• l~in alac:aklan vdi ka. 
S - T eldif mektuplara ihale günü ıaat oaa kadar mıkbtaz 

mukabilinde komisyon reiıliğine verilecektir. 
Poıta ile SfÖnderilıcok teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

olma11 ve nihayet bu aaate kadar komiayona ı•lmiı bulun· 
m111 lizımdır. 

Bu it hakkında fala izahat almak lıtiy•lerla Beledi7eler 
imar heyeti fen pflitine milracaat etmeleri. 

19 21 26 ı 

Dahiliye Vekllletinden: 
11Wl299 

Tekirdağ şehri içme ıuyo teelıatı 

eksiltmesi: 
Tekirdajlaa 4800,5300,3800 metre meaafecleki menbalardu 

ıu iıaleaı ve ,.beke ve iki au deposu inta11 ve milteferri eli• 
ter iıleria viic&&de ı•~il mUJ kapela ıvJ uulile .-ı-.,. ko-

• 

nulmuştur. 

1 - fş·n mhaınmen bedeli 165000 lira kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait ıartGaaıe, proie vesair evrakı &25 

kur.,,, mukabili do Dabıliye Vekalete Betecltyeler imar heyeti 
Fen tefbtinden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 31 Mayıs 1938 tarihine rastlayao salı günü 
... t oa birde Aokarada Dahiliye Vekaleti bio.asıoda topl .. 
aacalc Belediyeler imar beyetiDce yapılecıktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin aşajıda yazıla 
teminat ve veaaiki ayni giin saat ona kadar lıtomiıyon reiıli-
ı;ne tealim etmi.t olmaları lizımdar. 

A - 2490 sayıla kanuawa 16 ve 17 inci maddelerine uı
gun 9500 lira ... kuruşlvk m&&vakkat teminat. 

B - Kaauaun tayia ettij'i v•ikalar. 
C - Kanunun dördüncii maddeıl mucibince ekailtmeye gir 

meJe bir mani buhınmadağma dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyelu imar bereti fen ıefliiinden münakuaya 

r•rme içia alacakları veaik •. 
5 - Teklif mektuplara ihale günii saat ona kadar ıaakbuı 

mukabilinde komisyon reiılıtiae verilecektir. 
Posta ile zönderilecek teklif mektuplanaıQ iadeli taahhütlu 

olmall ve niha)'ot b11 saate kadar koaiıyona aelmiş bulun
m11ı lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iati,...lerin Beled yeleı 
imar beyeti fe• ,.fliğ'ine müracaat otm~lwi. (J 103) 

19 21 26 1 1103/ 1298 

Dahiliye Vekaletinden: 
Merzifon şehri içme suyu te~i :ılı 

mOoakasaıı. 
M•zif• ıeluine tal&ribea yedi ldometre meıafıdon ıt1J"" 

i1aleal bir depo ve ıehir ıebekeai inşaıı ve aaüteferri dığe r 

iıleria Y•filma11 k•p•b zv uı•lil• münak• .. Y• kouulmuştur. 
1 - ljiQ muhammen bedeli 87000 lira ..•.. kııruştur. 
2 - lıteldiler bu iıo ait ıartnıme, proje ve aair evrakı 

435 kuuı mukabiliDde Balıiliye Vekil.ti Beledi,.• U.u hey· 
eti fen .. flitiaclea alabiüler. 

S - Ebilbae 31 /Mayıa/ 1938 taribiae raahyaa aah ıünü 
... , oa birde Aokuacia Dahiliye Vekaleti biaıııada to~ana· 
cak Belediyeler tmu IM,.tia• 1•pılacaktu. 

4 - Ebiltaeye pebil•ek İçiD iateklileria ... tıda yaab 
temiaat ve veıaiki a,ai ıia aut ou kadar komiıyoa rei1-
llP.• talim etmlt ol..ıarı lizı..,. 

A - 2490 nrh k~-· 16 ve 17 ilMi aaddeleriae U)'fUD 
5600 lira • • • • • lnaNtluk mavakkıt leaiaat, 

8 - Kuuua ta,U. eltili v11lkalu, 
C - KM••• clWiMi mı4dHi IMIOibi•" eluiltmeye 

...... W. wi ............ cWı İllah bir •ektup, 
D - IWecli,.ı. ı .. lae,.ai '- eeflitiad• mlaıbıaya 

aiı•e iti• liacaldlll ..... 
5 - Teklif mekt•pluı ihale ıünii Nat oaa kadu aaklauı 

mukabilinde koaiyoa niılitiae verllecektip_ ... 
Peta ile ıhchrileoek telllif melrtvplarlllm lacleH taaltlaldll 

olma11 ve aiha7et bu aaate kadar koajieyoaa 19lmit b-.lu· 
mua lhımdır. 

la it laakkıada faala izahat almak iatiyealerin Belediyeler 
imar heyeti fen ıefliriae •lrıcaat etmeleri. 

19 21 26 1 1005119 

Dahiliye Vekiletiodeuı 
Tokad içme euyo teaiıatı eksilt· 

• 
mesı. 

Tokat şeluine 11700 metreden aa iaaleai bir aa clepo1a 
İaflll te beke yapıl••• ve dipr •iteferri itlerin wcacla ... 
tirilmui kapalı ıarf uaulile eluiltmeye koa.ı.111tur. 

t - itin .-.bam... bedeli 1SOOOO lira • • • • • kunttu. 
2 - late~diler bu ite ait tu•aa•e, proje •• ıalr evralll 7 JO 

kuruş mukabilinde Dahiliye Veldeti Belediyeler imar lle,eti 
fen ıefl jiaclea alabilirler. 

3 - Ekliltme 31 /Mayta/ 1938 tarilüae raılı yaa •h ıl•ii 
1a•t oa birde Ankarada Dallitiye Vekaleti ltiu... topla
nacak Belediyeler imar heyetince yapalacaktır. 

4 - Ekıiltmeye pebilmek i~Q i9'eldıler1D _.ela )'Utlı 
temiaat ve veaaiki ayni pn 1aat ona kacla komiı)IOn reiılitiae 
aealim et• ı olmalara lha•dır. • 

A - 2490 .. Jıh bnuQ• 16 ve 17 iMi ma4deleriae .,. .. 
8750 lira ••••• kunqluk mavakkat temiaat, 

B - Kanunun tayia ettiti veıiblar, 
C - Kanunu dörclbcG .. cWeıi •IMIİbiaoe ekıiltmete air

aete bir mani b.a.aaadatma ._ llazalı Wr mektup, 
D - Belediyeler imar laeyeti '- teflitiadea müaakaıaya 

ıtrme için alacakları veaikL 
5 - Teklif mektupları ibale ıfiri aaat ona kadar makbuz 

•ukalhhcle kOlliıJOll niali .. • verile•ktir. 
P01ta ile ıöaderilecek teklif mektapla~aın iadeli taıhhiltlil 

.a.... ve .ııı.,.t b. 1Ute kadar kom11yona ıelmiı bulur 
ma11 lhımdtr. 

Bu tı bakkıadı fada izahat almak iıtiyenlerin belediyeler 
imar lle19ti ı.n pfliti•• mür .... t et•eleri. (1106) 

19 21 26 1 1106/1301 

Doktor 
A. Kemal Tonay ...... ,.., ................ ,,_,,,,"".., ,,..,, .. "" 

(V ... m v. ••IP8) 
lımıN• Çorakkapı cMcl• Jolil llarakol• 1•nında 

251 aayılı ev ve muayeaelaaaeaillde 11balatan aqama 
kadar butalanm kabul eder. 

Tet. • 411$ 

• 



Şahap •• • 
urıen 

Elbise ve Maato 

merakhlanna müide 

Za6itan Bagltll' .,. 

Baganlar

Taze Temiz Ucuz ilaç 
HertOrlü tuvalet çeşitleri 

En mütkülpeaent mür 
tenlerini memnun eden 
bu firmaya unutmayınız. 

Tiiccar Terzi T'iirlıpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet an çar 
Bu kere 19ai açtıtam mağazada zengin 

çetitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
kumaılarıa envaain~ yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - Mıtazam dabiiinde açtıtım terzihancmde 
huauıi olarak bay ve bayanlar için ıon moda 
zarif, ıılc manto, rop, tayyor, etek. bluz, turvakar, 

.uvılet, gelinlik, sivil ve askeri elbise ve kıputları 
iıtenildiji ve betenildiji tekiıde imal edılir. 

2 - Muamelem peoin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu aaderimia dotralatunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifidir. 
Adret: Oclaapuar': Sümerbanlun çılcbtı eski Bayraklı 

matazıa Numara 12 • Telefen 3276 
opt1111 N penhıu/e olGl'alc Aariçten sipariş kabul edilirll 

Haraççı kardeşler 
Biiyiik mobilya ve mefruşat ma-

"' 1 ee Adde gaza an emnnıze ama e ır. 
MERKEZ SUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz. arif ~ elbile ilatiyaclDdaa evel plir. Herke. kendi 
....... temiz bir ..,.. -~ kabul ...... bir .... 
rıUt ~ qyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi malüte daha iyi taaıtabilirtİDİI. Evinizin ef1U1 bayab
aızm etiketi oldujuna unutmayınız. 

Memarlara 10 taluitt• oerai,e macune
lai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cinı koıtiimlük yeni çeıit lıumaılar 
Yu 1111evliaiain yaklqmaıı münaıebetile yenı getirdiği 

•DORMOY. FAYN •vuLEN. ve •flŞER.. koatümlük ku· 
poalan koatümllk ketealer, pardeaülüldar ve he t.mü YERLi 
ve AVRUPA im ... asortimanları rekabet kabul etıuıyeceııc 

clerecede •bl•aktacilr· 
Elbi1e ihtiyacınızı temin etmeden öne~ HACI ALI ZADE 

ABDUIJ.AH tiaaretuaeaini mutlaka ziyaret edın ız. 

En aıtla•, ea 11k ve en ucuz kumışlara yalnız bu m ğa· 
zadan alabilirainiz. 

Peıtemalcılar Esnaf oe Ah~li Bank ısı 
eioarınJa eaki Suraski mafazasıncla N. 70 

TELEFON 2~9 -

macununu 
::::::ıc::::ı 

kullanınız 

EN MUKEMMEL DıŞ MA(l.JNUOUR 

Toptan 
catııyeri 

Peıtemalcılartla 

Lütfi Krom 
Eaa d•poı11 

Türk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
25 inci T E R T l P P LA N 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı L'ra Saya Uwa 
ı Mükif at 10000 30 ikramiye (SOO) ısooo 
1 • 20000 60 • (150) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • 000) 10000 
1 • 15000 400 • (50) 20000 
1 • 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 .. 4000 
4 4000 

Son moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddeai No. 186 

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

Yedek parçalaır mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlft evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
gozel ve Joks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

lkramilie planı-

4 adet lOOOL 4000L 
8 " 500 ,, 4000 " 

16 ,, 250 " 4000 " 
76 .. 100 " 7600 " 
80 " so" 4000" 

200 '' 25 " 5000 ,, -384 " 28600" 
Kuralar lmart, lbaıiran 
1 eylül, 1 birincikinuD 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan he~aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Aaabiye müteh:ıaaıaı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
Jkincibeyler sokağı Fmo karflaı No. 2S 

Telefon: 4178 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel gev
şekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
rflbe edil

mi,ıir 

Büyük şişesi 60 kuruş 
U. depo S. Ferid Şifa eczanesiclir 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotokr .. f ıuı:& .. ın.::ler , filım, cam, kijıt, 
kart ve bilumum fotoA-rafçılıktı müstamel eczalar, fototraf alit 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

F otofralçılıfa m'iiteallik lıer nevi maluna• 
Zevki okşıyacak resım ve ağra dı11nanlar, aenedat vo evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapalar. 

AMATÔR iŞLER/ 
IZMIR: Emirlerzade çarflSI No. 28, 4, S, 6, 7, S.) 

Telefon: ~67 5 Telgraf: Rüstem lzmir 


