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Başvekilim~z Türk- Yunan 
dostluk ve Balkan antantı
nın doğuşunu anlatıyo~ 

lzmir, kara gün dostudur, 
vazifesini bilir. 

Bugün evlerden 
yardım topla

nılacakhr '"Büyük Reisicumhurumuz Atatürkün, Yunan• 
hlann haşmetlu hükümdarına ve necip mille
tine selim ve muhabbetlerini ötürmekteyim,, 

Yeni muahede, dostluğu tamamlamak
ta, sulhseverliğimizi canlandırmaktadır 
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Daladiyenin beya
nab borsayı diizeltti 
FN•••'• P as idilualdt oluyor. Ziraate oe 
rn•ıtı•ıllA. ifleriM 6iJJ'iilc dnem oerilecelı 

p,..,.., Harlclge 
Pula, IS C Ba4JO ) - Nuırlar 

Melllll. .......,. Nearedade ... 
Teldl DaWI,_.. dpuliaie taplaa• 
........................ •at 
u ...................... .. ............. ,..., ........ .. 
........ .... 'ı'ıı ......... " ........... ..-.w. 

.......... .., .......... ltlke 
........... ı .... =illmt•i 
~ .... .. ..,...... ... .. ..... 

.,...,.. lllllltalltm :lna•da 

lles111ell binası 
balriyoya koatrol •uedile•lyeeeo 
lial. •ali tAllyetia ıdala e•ll~ 
•lltemlekelude bayı&,. mut it• 
leriae .. Jlk •emaqe& T•lleceliai 
UI•• etmif ft .. Ula m1ua, lıla71• 
.. ...... .. ... ,.. ••tluaca&a• 
ft .., lı •• Wr karana .. tak .. 
...... b74e)'I••••· 

Pula, 25 ( ~~tl70 ) - l'faarla 
KaeUd, •aplla lllM• ••ra ili• 
8erıJ18cl• Ca•hunili Lüıraaa de 
1atetiacle ıoplaamıı •• bltiaeala 
lüalald ıopJantınaclı alıau ku• 
im lalMlik •7le•i1 tir. 

k~• Yuuhlarıa baımeth\ latlklada• 
rıaı Ye aeoip Yunaa milletille 111&m 
•• •aba•b'et1eriai g6tlrmektea •• 
Tlrkiy•ill Ya•ıalıtaaı ıamiml r .. 
bıtalariaı bfıHt ifaae fır••••ı inala Salda Afcpınarda /carlara6ildilcleri eşga ara11na sıfınan kBglil çotrılcları, ıolltı 6lr 
maktaa çok aeYia9 claymattayım. gavrucuk açtlcta ugııgor 

Terkiye • Yaaaahtaa ittifakı iki l•-----------------------
memleketia hakik• •• ,aatleria.. Yardım ıı·stesı· rv ı· . h ııa " c101.. •• iki mill•t1a •uı.n.. ,.. 8 ının a • 
••mile tekabll .._ ..... Wr ft9 

kıachr. Bau ilk defa elarak • bt't Kıqebir te Yo91at fellketiıaiD hmirdeki akieleri. hamiyetli balkımasıa mıza hitabı 
la ... kkak ••••u ....... ; •• llem• IUlllialımer k•aalladaa yapblı yarclımla k•diDi g61lermittir. Rakamlar, 
de Wr w .... -•"'--• ............ Sayın Vatu~t; 

__...- Jlftf JA'Af ka•W.i lhlermekıedir. M _, L L.:- Lıı 
t• Uldbtla lıR ... .... ...li•ao e..uaaetimiaia .,... kltı•iıu , Lira ıturaı 
lak clayayera& c ... ıtee1 ..... ld pkh 11 os 60 acıklı fel&keti ....... .ı.,. __ 
- Sonıı 6 ıneı ıdi/•tH - Ya. MeaıacıtTGrt Aaoaim flrkeai sot Ba fellkete laeclef olaa wıııltdı .. & 

Dalıili:ye Vekili· 
misin tamimi 

Vildyetlerde yardım 
lcomiteleri t•ıeilaıJl 

etli,or 
ADbra, 25 (A.A.) - Dahi• 

liye Vekili ve Parti reael 11k· 
reteri B. Şükrü Kaya, Kırtebir 
zelzeleıi miinaaebetile amu•i 
müfettiıliklero, valiliklere ve 
parti tqkilitına apjaclaki ta· 
mimi ıöndermiıtir: 

•Vat•••• her ~ucafladaa ve 
ltılkımazdan hükGmete ve par
tiye Kırıehir ve Yozaacl köyle
rinin utradıta acıya iıtirak 
telrrafları gelmektedir. •Hepi· 
miz birimiz için. diya milli 
tiarımızı11 bu yübek tabaııiia 
ve tezahürünü ıükraala karııla
ıırken zarara uğrıyan vatand&1· 
larımızın ihtiyaç! .ıa yardım 
olmak üzere her tarafta kendi· 
litiaden alanan toıebbüılerle 
toplanmakta olan ianeleria Kızalay 
genel merkezin• ıönderilmelc 
üzere malııllin Kızılay şubele
riae verilmeliai de rica ederim. 

Hw feliket ve kazalarda ot. 
dutu fibi Kızılay pael merk .. 
zinia bu defa da bütilb teıki
litını Mferber ede1'9k fellket
zedelwin imdadına koştupaa 
teşekkürlerle arzederim •• 

Koaya, 25 (A.A.) - Kırıehir 
Ye Yozıad çevreaindelci zelıe le 
fellketi viliyet dıbiliacle büyük 
bir tee11ür uyuclırm11br. Bele
diyelerle Halkevleriaclea Kır• 
,.bre umumi tee11üre tercümu 

im• olu telıdflarl çekilmiftir. 
Diler taraftan feliketzedelere 
yarclam içia laer tarafta telMrril 
byclıoa baılanmııbr • 

Bolu, 24 (A.A.) - Karıılair 
n Yoııat havaliıindeki vataa
daılırı mazıa yer depreamelİ 
yüzünden maruz lcaldıklan bfi.. 
yiik feliket v: liyetimiı balla 
- Son• oı ••Al -

PamakMeuacat :t • • 500 na aatarabıaa ortak oJ•d: .. ,.,. 
:t > :t :t > 100 (Pamaklularuı dikilmeei için) dea •Yel hepimlH d .......... 

tllllir laatalial ~ ıof6ıleıi 200 hk bon1aılaı. 8a t1m.,I ,...-. 
'fWaia ....... ••lyed 50 ....... .... ... ...... ...... 
Taceudaa Ba7 Bolaor ~-- aı bahmmayoru. y ..... Pildi ..... 
lılalumei iapiyeel Bay Ra1aa ÔSfelibylO mın gGurmek ifia •• ••r-.k JI. 
Ga..Jyalı oao•a.leri aamıu Bl•Ji• 8 '2'5 ınmıa bana keadi eliaiale K•aalaya 
Anakat Bay Ekrem 5 ••rmeııili diler " •yplan111a ... 
Xarııyakahlar 4 70 ama. c. a P. •ı•-
Yek6ıı 297-i :S tıha, 
IJatede de g6rClldftp •eçhile, Karpyık• Parti •• Balketi ıoıyal yar• F. G 

dım komiteli, Paurdaa bililtifade bemea fadiyete geçmiı •• ilk yardım • lilef 
• ol•ak daen 4ı'70 lira topbyarak telgrafla Kır,.bir parti laatk•mıpaa gl•• • • 

dermlıtir. . Vali te Parti baıtam Bay r..ıı 
Hamiyetli Kartıyaklhların teberriileri dnaa etmektedir. Gllecln ha beyao\aqıııi, db polil 
Paaak ,. Yftn prketleri ile Şoförlırimiaia göıterdili ylkMk banketi • bekçi teokilltı Ya11tui1e bııaa 

•• ltuada lak.tirle bydetmep borç biliriL Pamuk firketi, aynca 1000 e•l•r• teblft edilmittir. B .... d• 
••tre .,.•ak hesi de •ermiıtir. itibaren KıaıJarua bitin kolları, H• 

Kahraman siivarile
rimizin birincilikleri 
Bayrağımız şeref direğin-

de -Son mücadeleler 
Tribünler yerinden oynıyor, dür

bünler yanıı takip ediyordu. 

Bfse 1/lden feN/ ff f8"" flni•,,.. dotıri e/ci6l111is 
Ltaalnıl. IS (Banal) _ Kabıl• kuplaamııtar. Mabtılir ecnebi gue• 

••• •••ari ekiWmisiD Nıa llOll ı.ıa ti• ı6Yarilerimisia her Ha• si•· 
..,..ı.a.ı Wdaoilik •I~ &.- artaa parlak manffaluye&led-1 
da aldıklan aedeeleı, bllila a11ta• ..... etllrmek&edirler. 
dar m b r·ı - Sena 6 ıncı • -

leri birerbinr dolaılJ'•k. balkım181D 
bamiyetiae, yardım ee•erlftiae •• 
iııuolığıaa b81Y11racaktır. Berk.,, 
badi kadreti dalailiadey kelldi qra 
ile mlteaaaip ol.rak, ıe.ftıa•u 
•• kopu.. Yermelidir. Ü•,_.. 
bbe tnıiye eltili ••sile Wur. 
lıler aakdeıı, iıter aynen. aa Mp 
çok •• Fıltke&zedelere yardı• ., ... , 
borçbnmı~ıa en muüdcletıerhulea 
biridir. 

~----------------" Von Papen 
Siyaai hayattan. 

çekiliyor 
Paris, 25 (Radyo) - Voa 

Papea, bir müddettenberi '-' 
lujuj'u Sardaki malikiauia
de11 Berliae dönmiif ve IİJa
aetteD tamamen çekil•ek. 1.ı. ms mebuı kalmıta karar .... 
tiDi biikGmete bildirmiıtir. 

lngiltere · lrlanda 
AnlQfmaaı imzalan4ı 

Londra 25 (Radyo) - laıd· 
tere Bııbekili Nevil O-bir· 
layn ile müıtakil lrlaacla laiikl· 
met reiıi Devalera, burüa fa. 
ıiltere • lrlaada anlqmuıaa İ•· 
zalamıılardır. Ba anlq-.,. 
töre, laıiltereaia, mabcl4•
lrlandaya koymuı oldatu zecri 
tedbirleri kaldırmıı ve lrlaada 
da, lngiltereye olan borçlarını 
temin eylemiıtlr. 

Çemberlayn. imza meraaim a• 
dea toara Devalera Ne ar<•· 
daıl•n ıerefine bir ziyafet ver• 
mi tir. 



--ANADOI U 
Avrup11da t.:ıleb• ik hatırılları 

Hareket Şehir Dahili Haberleri 1 Paris lağımları~-
!!!11!!!!~~~~~~--ı da heyecanlı Buhran yBıilnci.,. eşya mültadeleıi derin ve devamla bir sek

teye utrımıştır: Buna kırıı milletler .-raıındı inıın mijbıdeloıinin 
qmulmaz bir hızla arttıtanı görmcktoyız. Hareket ihtiyacı ve ko· 
IJyl tı, it vı döviı kıtlıtı ile mücadele etmek uıullerini bulmuştur. 
O kadar ki b.rçok memleketlerde ticaret açıkları, turizm ile 
kapınmıktıdır. 

Gelece~ ııneki Nevyork Hrgisi için, büyük Amerikan ıebri, 
milyonlarca lcıtyl barındırmak için huırlınmııtır. Eski dünyadan 
,... 'ıi11" 11rıı mDddeti i~inde, 2 milyon ziyaretçi ıideoetl tıb· •i• oJanuyor: Hı buki Avrupa ve Amerika araıındı iıllyea ROP. 

mal vasıtalar ancak 400 bin kifi nıkledeb lmeğe kafi imişler. EJer 
lot'ımızın momloketleri kendi kapotaj veya yakın ıeferlerine 
mahtu• vıpvlınndan bir kısmın• bu iş için ayırpaaılarsı, Avru
paaıa yiiı bi•lerce yo:o11ıu ııkolelerclen ıori dönmetc ıaahkOm 
kalıc1ld1rmıı. 

Bu eııiz ve geniı hareket ilemini11 ic;i•de yer alab"lmek için 
bütün nakil ve ikamet tartları•• J•iclen orı•11i• etıaek, ve o .. 
ları dotrudu dotruyı detil, bilikiı bilvaaata kir yolu telikld 
etmek, kral baıta, memleketi otomobil ıey:rlerine müsaid bale 
ptiraaek liz11qoli7or. ltalyaalar k111dilori içiıı altuı dımık olu 
•ani bile ae7yıhlua ldeta ~ıdıva datıt•aktadırlar. 

Tabiat vı tarih •••leketlerlnl clovrodıa iyi bir yol, bir •• 
tlet .. ,., laaklkl ı.... Mllerlala tatkı• bir yatata balini alıyor 
.,. ._.._._ lltilalllc 1U ı'ltl alcı1or. PATAY (ULUS) 

lnılllz holyMI . s. laaWaitrla .... ,. ......... 
~,.w 
...... .....,.Num,1191• 

....... • .. .... .... 1•· 
-••••...., 1111,. elli M• 
... lir.. ltla bir telsrlf 
•nıut •l•·,..r. • parayı 
........... .. tlttf' ...... . , .... M•,. N--. ,_, .. ıi•; 
................... , .ı ... ........ ., .......... . 
..... tlf fakat, ........... .. 
•• r-ııe.-. ••11m11da 

.... Wlfılll vı ıçaaoa, ................. 
•u.ku•eoi• N•• la.la.o 

911*ltla .... _ ........... . .............. ,....ı, 

.... ., ......... Hd ,.. 
• W. 11'91' ..... baıabaalc 
'8M!Nlir

0

1, Melt el•ıdt• ............... 
.. 1.,. .w ..... 11 ••••• 
ka•lllk ...,, INl•ndata ıa 
•• iki ,es .UI ltia llraaın 

······:e:rı--.. •ah.. .... ---· Qnd• diri defa ret1lf 
lllllfllr• lllr v•o•k 
........... .törttlela 

Nil 4eilltlr• bir çipk var
•r. la tlçelr, uklalııi- p ....... " .... ,... .. 

Mtclukta .... .,. ..... 
lllefia • refil, a.._ a..r1 ....... 

lu ç Ç4tk, 1.ı.ıa karması iba 
w ıüade bir baçak aut kadar 
rt litif bir koka n•tr•tmek· 

te, uir vakiderde kw•amak· 
tadır. 
Amerlkede ınektuplı mu

habere ueuHI kalktlll 

Amerika, tekAmCU 4-ıotle• 
riıl • •untua• talclp .... 
IMr •••lekettlr. Bu ltibula te
ralcld ula11 , law ... a.lcettq 
.. , •• All•llwla ,..,,ı ... .... 

Alaerikelıl1111 .. çok ki, ... 
verdtldtri ıamaachr. Z.•ııu., 
,..ı dlayacla parıclu li,..S. 
clırri vudır. Bir Amılikah, 
.... ı .... clabll19dt t.ir tlald. 
ka••• clabl llraf etmek Ute•ez. ........ ,..i .... ,.. .. 
tUld ve tekl•ll, dev ada•let 
rile ylrilmektedir. 

A•ırikadı, ti•di ••ktup 
yeriaı plik iıtimıl olua•yor. 
Fabrikatörler, Amerika dalıilia· 

• ......... ·-·--~ .. aı--. rile muhıboreleriai teaua Oden 
lu. Bir fabrikatör, •Üflfriıiaı 
ltilcllr•ek istedi ti lauıu•b ltlr 
ıra•ofoa plat••• ııker ve pll
fl, •elmap 7erlae ıöad.,U.L 
Hatta, A•erika cqharreiti ber 
P. yillltrct arııla.ı .ı"u.., 
tl•di 1Uclık lar cloluı• ıra• .. 
f• p1Qt al•ıkta ve ... tleree 
mahtelif ... ı.n. rriltülaü 
..... kttclir. 
Şu kaclar ld. biti• ltu t• 

raldriye rıtmea, ... ,., pae 
ble•lı bltlydr. Zira, cumlaur 
relll. pllldan ...... pot 
na .. k için ,aaıbaııatla Wrklo 
kitip dt buluadur••k meclMa· 
rlpti•tl• yarilte kıla••••• 
tadırl .• 

Af oç lceıın•lt ıa~tar 
Çeeme kıza1111ınıa Zeytinler 

köyiad• M.ll••• otlu lbrabim 
Erninç, ta la atmak l ç • 16 
ça• ataca keatitindea tutalmuı 
laalda•cla tuzim edile• •vrakil• 
adliytya verihai9tir. 

Şehir meclisinde 
Din 6iidce mi.salı .. 
ıine baı lana matlı 
Şehir meclisi dün ötleden 

aoıra meçlis ikinci reisi B. Mü-
nir Birselın riyaıetln de toplan • 
mıı, baıı metelelıria müııkee 
res le meşgul olmuıtur. Beledi· 
yeQİll yeni yıl bildcesi büdce 
enc:Omeni tarahndan benüılha • 
zarlanamadıtı icin düakü top
lantıda da büdce müzakereıine 
başlanamamııhr. Celıe açılınca 
ııld zabıt ok11nmuı, bazı det~
ıiklikler kabul edilmiı ve mü· 
nakaleler yapıldıktan ıonra mec· 
liı tar;fo MÇÜqaeainee baıırl_. 
nan duvu ili11lan tali•ıtna• 
moai okuamuıtqr. Tılimu••e 
maddelsl &zerinde minakap 
edilm•ls 1Uetile ,ciyl,.. kabul 
edimi,tir: 

Afifler, beledi1• daimi eıçii••I tarafa•claa taJI• eclileO'k 
yerlere vı ,ıpıfhr•• maırah 
ulaibiaı alcl ol•• k Ilı•• ya· 
pııtarıla.kt.lr. Bir .metrı yer 
bpla1u affıa.r iti• uaelin· 
.. 5 bnt llcret ah .. oaktır. 
Dalla kltllc afiılercl• «le ayal 

.... ....... ••""" 16ril· 
lllfdı. Bu "'" ........ llıe
rlae, bir 16• pçmad• ,.ni 
tfit 1•P•ttlnlaaı7 ... ktar. Bel• 
cliyıala illa 7erlerlae k•acak ,.. ,,.,. , ........... ... 
•i roldi•lar iti• Jerleriae ıö
rı lS.50 lira ..... da 1Uelik 
ücret alaaacaktır. ilin ve relim, 

.,.., ,.. ••••• detittirll•k 1 .. 
ttDirH 11n bir liior•t alıaıoak· 
br. Otobüı i9leriade belediyece 
tayia ıtlilecek ıelcildı ,ıpıla• 
cak rekllmlardaa baftahlc ol· 
aaak iıere elli .,.. almaua 

r 
Felaket 
karıı•ında 

ektepler 
Vill,etin Kırşobir ve Yoz· 

rıd feliketi ltalckındald .ta111i· 
•i Oıeria• KDltUr clirtktörlü· 
tünden Liıe, Orta ve ilkokul
larla San 'at okulu darektir 
ve baıötretmenlikleriae aşa· 
taclald tamim g6ndvllmiıtir: 

•0rta A111doludı tabiatın 
gece yarıııodan ıonra baskı· 
nına utrıyarak çıtıluı bqla
rıaa yıkılan vıt•Pd~ılann i•i'.· 
tileri bütün bir milletin yilre· 
tinde akisler yaparken inilti• 
lerin ıılditi taı.ta yardıa eti· 
lerimiıi 'aı•t•ak bepimlzı bo.ç 
olmuı~r. Azlak, çokluk mev-
zuubahı ol•adın elimiıdeo 
reı ... ı J•P•als auretllt fıllket 
gör .. ltM derd ortatı oldup· 
mu11 it.ili et•.UyiL Geaç 
ötreıuilerin bir~k vataadaı· 
ı. • acı11 lrar11•••• laaıaali
yttlerini imtihaD etmete hacet 

1ca1 ..... t.•lı duyplarlt "" 
yardıma koıacaklarını u1qUak 
k•tlilerlal hlr•lc•to ptqe
nlıl ve ilkokullarda fellket 
laldiMJhaha lıalto pllnlarıaa 
batı.aı,.k cotrafJı, ywrd vı 
ıabiat l>ilsili d•ll•ri•cl• 1tir 
yır '*1• ... , •vıir• " ric:e .i ... 

Halk eliyor ki 

400 liralık lıofu 
ilıramiye•i 

• • • • • z 

F•ltı1-t•lllıltr• aln-
• • • 

v ha a yapı ıa a yırı,-
ler, elli kuruı• az oldu)'unu lart1d• ,;ftt •bil, ltir .Vpriz 
ıöylımitlerao dı B. Mbir Bjrael: •eticeıinde prip bir nttic• ver• 

- Gacea tlıvr• Wr lira •it. ŞOQ liruk bilet Mtsldıta 
tayia etmittik. Ge ... ler tittiler, haldı Ucıemlye khııe,. çak..
bu varidata da kaybet•IJ'li-. •lfb. 11.re•iye olaa 400 u, ... 
O.it vt teklif ~bıl edil· kime veriltc:tti •• ı• yıpılacata 
aittir. meıeleıi 1aa1ı.w..ecliti içia 

Mlllt hlldmı,.t ve çoeta~ ltar yanı vı 11lela •dilllfti r.;ıli
rımı •ün•eebotilt ıobir mec- liıdtı NrWIM1t1. Dil viliy.U 

ı•IM cey.,_ 400 lirua8' ti* 
liıi eacimı•lırilti• çalıt11•dık.. böi• bileli .ı.. •na.a ... 
ları, bu riilcl• J••i ... bit· odih11ıli bildiriliıaiftir. 
cıainia laazırla11•adıta " itti- Diiı bir okurİlmıs, idertlaa· 
•• devreılnln bitmesine lttf nemize gehaif ve çifte bahta 
sia kaltlttı rtiı tarıfanclala lr• ait biletlerin bir çop•qıa yır· 
lere bildlril•fı, ••larlll keneli· bldıtını, ubipltri tarıfuadı.
leriıden beklenen vazifeyi ıör· atıldıtıaı ı&yllyerek ba 400 ll
•eleri iat••it, Çarp•" .... tuı• Kı,.Hlr ve Yospd zel· 
uat 16,SO dı bOtoo m6raker.. sele felllc.etudelerlne urfeclil· 
lertae batlanqaak üzere toplu· ••" üure Kı11lay •••••• 
hye lota vorU"'itdr. verilmuial tekUf et•ittir. 

Oda mec:liai toplantı•ı l~m.ir Fuarında 
Şelarlmiı Ticaret Odaıı mec- h l /ıl 

illi buılln oda ,.loauna t.. azır ı ar 
lacalc ve bonaaın 938 Maui • •• 

1 

• • 

büdcHini müzakere ed.-el&tir. Eolıal paoi,,ona on 
hı 61n lira'" 

~ıiaca' 
Evktf Mlı• •Gclirli;tii ._., 

fNaclta F..., abuıcla l»lyük 
bir paviyoı iı,..., karer _. 
rilr111tir, lh P•viyOll ış,ooo 
Ur.,a 91kwktar. • ••••isi 
F11111 ,., ... A ittirels •••tiai 
Fuar ko_...ı l>iWir• Yu• 
blkil .. ~ti de, Fqr 11laaa ar 
l°' bOyils bir PlftJM U.,. t&
tlr•ektedlr. P•vi7oau i•tNtı 

TORKÇE ŞARKILAR 
ALATURKA RAKSLAR 

bir hafta1a kıd,r biteçoktir. 
Ko1Dite, 119' tllDı rlre hı.zarlt-
11111 pavlyoq ar ı.umen aabl••t eldatu çla ,_ı pavlyoa· 
lar 71ptırmatı kabul et miıtir, 

Devlet Ziraat it!•t•elerl ldı· 
,...... Klltlrparkta ,apttrclıtı 

NIHA YITllZ Z!VK •• NIŞ'E pavi1onda o,... tiftlitl ltira• 
......,. •• baılaa••lbr. K&kür· 
puk etrıfı•ı çevireetls lteten 
w yolt11un i11ta"• deva• 
1dil1Rekttclir. Yol• ia,.11 ,_. 
kaada lıiı. .. kt.r. 

Hububat ihracı bir gece 
----...··---

Kontrol memurları 
ataj ~6recekler 

Ankarada açılan hububat 
kontrolu kursuna devam eden 
B. Sabri Pozu, Mlltmaer 
Ôktım, Şımıl Boyun, lzset 
Duru ve Abdurrahman Çınar 
ıtaj görqack üzere lzmlr hubu
bat kontrol memurluklv11M 
ta7in eclilqaiılerdir. 

Burada liç ay ıtaj gördükten 
sonra bııltubatın ilar•cı hakkın
da tıkeeak niuıaaamey• sör• 
Uıraut ko11tıolu itl1rUe .. .,ıuı 
olmak üzere muhtelif ihraç ia
keleleriae fÖnderileceklerclir. 

CumhÜriyet 
Kız enıtitüıün· 
de müsamere 

Pazar güai ıkta .. ı Göztıpe
clelci Cumlauriyıt kız natitlll 
ıon ııııf ötreacileri tarafıad•q 
v•ilea veda •ll••er.,i fo1s 
ıüzel ıeçti. Propamın tıt~i· 
ldacltld iatiaall vı 1ca.ı.ı•tı" 
aldıktan rollerdeki muvaffakı· 
yetleri hepimizin ıötiialerial 
kabarttt, BUlauaa Allyı T••• 
c;iala Y••dıt• (Keacli•lıl •••t• 
yoruı) adlı pl111i tok alkltl•· 
da. Gw•k koroı., ı••lc a. .. 
iv ve .. lalarla war.u. ~ ... 
ıık lautalaldar) .. nılu ..., 
hakika-· •••• ,.1. ac..ıar ..... 
toltrik ıclıri1. ..... ___ _ 
Elitmın iurı '"" 
~,,.,., molei11ıl•I H 

laa~oan alınıyor 
Km'9all11 ...... .... ... 

üzere ıira•t uıakineleri, ilotJer 
ve ~ifte lllJVMW• NbA ..... 
.. ., içi11 Ziraa& Vıkil.ti•• 
WclcM. aynllll talali•t. Vi
IA,.t airaat •lclklitl•• ıll
•lftlr. h talaılutla 11 .. ID 
mübayaata bıılaaacak, bu ma
ldaı ve lletler kuratt clerf 19-
ren etitmealer tarıfıpd•e siır••" 
..-..cıe kullaaalıoıkter, 

Karı•1•1"' Hallt,ıfi• 
tle 9alıı malar 

Kar11)'1b Halk4wia• 27 Ni. 
.... Çar,..lta ........ •J 
doktor Fikret Talaaia s.,-. 
urJta..ıı~ "Niilı• cleff• vt 
çocutwP tea•YM vuireti. , Mk· 
kında bir konferans verUeeek, 
4 ... , •• ç.,, •• ~ •• 1s ........ 
dok.,. .... ıu. 8. tc..al K.. 
raclaJI wafııdaa ., Act.ltt •• 
.... ••vmı keriDcle bir jau. 
ww ,.,......,, "'• • u.. ,.. , .............. ,. .. 
4• doktor PHsri Ye •alU. 
Ferlcl Hil•i tar•••• Wr ko .. 
..,, ıı ... , .. ç.,,.. ...... . 
ık,.•• ... , 21 ..... .. 
sıu.,... Faik tarafıa .. •u.. 
ct.Wk ..... ,.. , ......... 
aau lurlı .. bir koaf• .. y,. 
rilıcektlr, ______ ... 

Ôl•m 
a ..... ,,., ••lalrrlrl 1. 

Şevki Qstalay.. """ Glrld 
epafmdaa ve Giriddı vaklilf 
Rıı.,alanp çakardıkl.,. ibtililler· 
dı btlylk J•r.,laldtrı JÖ ... 111 
s. ttuaı oııaı., 1ı , ... .-
•tcl•t• ............. Wr 
f'ahat••lttı •ltealtıp • laafata 
ıhl•rlal klpaası.tır, C.•uoti 
Pazar ılnii iti• ileri ,\J,... 

kaüi aviıaılıı ijatifsllı b ldı
t1l•ıt. .. ı lcıbriıtau ritflrl· 
ter~ 4efaedllmlftir. AiJesl ef· 
radula ve Jrlfıdıtnııı 8. Şovki 
Oz,ala1a taı ıtaitıi1Ai&ı ...,...,, .. 

Pariı liğ mlara deaince, bi• 
zim bilditım z, yalnız her türlü 
piıliklerln aldıkları ve 1abut ta 
toplandıkları ye batara ıelaao
melidir. Avrupada şelalrlerln 
ytraltlırı kiiıtobelc yuvalaraaa 
benzer. Bıuılara ela lltım iflı 
verilir. Yalnız pislik kanalları 
dıtll, telefon ve ... elgraf kablo
ları, bavaıazı, elektrik, tu te• 
ıl1At1, metro ve pnömatik de
nilen, hıva tazyiki ile bir umt
tea öbür ••1Dt• birkaç ukika
d, aektuplart aıan borular, 
hep bu 11&-•lar• yırltttlril
miılordi r. Bu ıaydıklarımıza ka
tako•blan ·ihtilali kebirde 
ölealtrl• k••iklerial toplayıp 
m1111t-m bir ,.idi ele yer lefti• 
riJdiklori delali&lor- iliYI tcler• 
lok yeraltaaaa •ht•aal1etl ltir 
kat dalla a'tar. 

Pari• lit••••• llllclaacla 
eaaalı bir fikir ıahibi olmak 
ilti, .. ld•M, o cini,. aocl .. 
aiyıti11 ltusiiakü ••dır il.ı .. 
•••İt ol"•ll•• rıt•" Vikter 
Hugoaua •SefWer. lai okuma· 
~dırler. Ayni z..... bltGlt 
bea ,erılb teaiutuu Wıme etti• 
ren inuıaların bayatlan da öt
rtıilmit olur. 

Saoalc ltlr .ı... 1ı11a oamar· 
ttıl akı••• liMeyis;. L.Jli 
....... ..,.,... fit•ifl ltis 
·-•iMier " ,,.... .-11,.t 
fOllkllrı· ~lrkaı lıi•ılı blaalar 
1•••tlaiıt J•dilc. Bala91dı tlo
lafayorus. ltr CekNl•••lc .,. 
..... varch. , •• , ıelcliı 

- lu ı•• ... ı 9" allkalı ,.,. ılt•••ll•· ........... ? -
DtdL 0 allkılı yırla atn1i 

ol•tu•• 10rd11•1 
- Lltıml•rl 

etle 
' u ettını. atakb•ao zili 

çaldL Bahçe ve kpriclorlardı 
el vo ayıttı keıllm.,1111 be~ 
lıclik. Tıbıtlirı kalirüfcr daioı 
rıliPiı y11111aclt1P dlr llıpıdan 
ipri Jirdik. Belki Mı OA bt1 
11 th'•lils bir •ılfe dahiliau 
io cliae•et döaclGk. Arbcle• 
,.. ~in küçüle bir cep 
feaerl t1kardı. Cıhz ıııti ile 
elektrik dOtmesini ar•dı, bula 
fJektrlk9'rl , ... u,.. ltir • 
ri«lor, 4uvarlarda tirli tetlut 
ııralaamıf. Bualar araıı•dı 
, ... 1dı1111ltria ayn .. -
mualuktara ıözllmüze lliıtL Tam 
o pracla da talelte ııkQdı .. 
l')la manivelaları derlaal 11kır, 
tlrdtlc. Y1tık.._. 11,ıilolMacla 
yüzii ıöıü 11bun içinde kaı.o 
taltlNaln blddetlerlai vı blrP 
.U slrlltQ takar.O lfia WU ... 
..... bttrı ... W.ı•ı ...... 
edi)'OfMI Ye ,ellJoru, Ye .... •••-clff••ttlt,..... .... 
varllnaaltlaapl ... o ... ....................... 
vır ... 11r111 .,.,.... o.tar ..-1s,. lltr tllll u1r1,.. •· 
... •rklütı 

_ .... , ............. k 
... , ... El.-.W.ri ... .. 
rtllllL. 

De& ..... iti .. ....... ,..,. .. .... 
..,. •knlt . ~.~ 
bll .,.,o,.~ ...... i .... ··•••: 

- Şimdi ıirlrıüaf 
Dttli. Cıa.. 111kll ....... do-

llltak. ...... k allıaret .... 
bir taita bpt ....... ...,... 
Biıi• Çe•ı 

- a.. mektep •ldürl· 
nla ,.ap ••U.nldir. '1!11111 
o itw. llllm iotflderl&laiıe M.• 
ıemıı. 

DıdL 
..... Ptki at olıe.k? 
D y'e sordnm. 

- .)e11a I ;,..; •IA .,,. -



.ANADOLU 

Yeniden (8) zelzel 
daha oldu 

~------, Hallı~ '9ni •ar•ntılar llHriM "'*'1ıiı 
Fransız Nazırları' Yarin Lond 1.• ı..ı..a · Ae.Jecana lıapılmıı ,,. iafltır• iltica etmiı 

• .-... tefercrc r ve lataabul, 25 (Huui mullabi- VI Parti , .... ..aeteri, u .• 
aaılet dile ı..•erİ ri•llCI•> - latubuı ra11t1ıı· ı.n1,uld•e ve .ua,.tı.re '* ... 

b 1 ki d ICI~ •• DUi dia Ye b.,a. clalaa Mkil •i• pader•ek Kaqelair raya varmış U unaca ar ır Amll1ra. 24 (A.A.) RiJwti- zellele ka7dıtmiftir. S. zılze. Yozp• zelule fellbtzecle 
-- ••••• kltiplitiacl..ı leler Aakaracla ela w...uı.ı, n.e ..... ,..... --

•• •• • •e •• 2S N.._ ._,.,_ .... "heyecaa lau•le ıltirmiftir. ait. 1•cla.ı.aa aalt•ll a.,.11 ........ .,. , ,,.,,_ ....... aA,a111a luı4aı- lleoana ed.calc lllllJle ,... ..... .. .. laepl ve Orlaaaiyıcle tlddıtle ., .......... ,.,.. ••• 
• • Nasır'-•-,. .. Klalı11 fGf...,.,/a ıni•t1lir edileee/ıfir .. -. Rlilim•ı..r Atatlrlre Wueclilea aelzeleler yfblaclea cllnliftir. 
-- • (RıW - Fw aym ..... rlk•k Wllerltti hıllc kormaı, evlerinde• çıka- lnubtal, 25 (Huad .. 

.... IJ • .,. .. tt.i.,. Mı.ilet Mecıı·slnde .. ...,. .... ,... bildin. bir- ,.1c kırlara iltica ..... r. • "_ .... , - ..... b .. r-~ 
.... la;llbre a.r tctk ı.lpalar .. hlekteclir. zelMlel.ria .. kezi, elld yer, aeliact.a Wlclirilclili•• aöN, 

.... ~_. ....... _. •• Baatlaa pek mltelauliı olu yMi Y01pd, Kar .. lair ve Ak· Nilu Puar pai aut 9cl& 
•••••I• Ç••r•ba .... Z•lsele•n zarar •llr•ler• ,11p1l•alı ,... Atatark ~klrleriaia ve... dat .. -.ı laavaliıidir. Gel• 25 Niua Paurtnl ılaü 
... ..,. ---~~ "- laaltiı.-lci '-an luıı6al olllilllla aclet dlleı.ı..ı.iıl iı.til.ıwiu .. .._._ ıöre ba ,em •elul• 4 de ·-lıa•• iki ııelııete lıa •-1........ A•• ... • ..6...1.a.-•aı •-- .... ler, •alarcla y•idea baza tala- et•iftir. Aynca daha iki zelze ......... 25 ~il ........ ... MklaacWd teldif ... ...... ,... b dol .... ki, b 

il t' ... ) - ..... ....... ...,, ltua •ıbaal1rıa ıor..-. ....... ri-:.::-;;· (Huut ••ha- .! ·~·:-... valm:...-:• 
llJtk Millet Meıllıia..- .. .., ...... o.1a111,. v.wu "..,_.. ....... , - a..,. •'• nlllına ..,.. 4irtle 
ı'8•111L w.ı • ..... ._..,. Gıul lelnt.1 B. ,._ Ka,. Bir aöl ilet.ellere t6N ... zelıele olllaktaclar. .._._ 1111 
... ..._Ilı••• Mldlladaki CllftP ver11i1 Yl•••1ıl'r Wa •. ' çlllid ............... . 
•Ilı• ••1111.. .. .... - Hllıtmet. ıa..,,a.. • lıaratalacd ı. 11aı1a ...,._ •• ~....... .. ...... ........_. -· 
....... toa•W.na ••af _. ..,ı ,..,........ Arlti....._ ~ ~·-.:: pçtliW talaml• ..... ..-.- ........ 
ae .... "' ....... ....... • ....... hılııılltl. ~~... •*· •••i 111, ...,. ... telirl ... . 

.._ .,.. ~~· ·11a ldllla ......... 111 ...... ft alta••· c1e.._ eclea ,at••• ADlmra. 25 (A.A.) - a. 
•• ... tJJlll ıdnlJtlllli ............. ...._... W. ....... leoeifir rat._ ..,._ sir-•kte. Wa ... , S,30tla AA ... . 
1•· dıplNll ,.ı.,ıtar. -. •ntnhı•da ı~ -. ı...ıw. 25 CHı...r ..-w. _.... Yit•• alb•cla kal.... Wlf 1Nr ....... oı...-. 
z.ı.•ı• _. ılr•bn Japllaa dl t11111t ...... cllelWlr. 11•11•) - Apiio.d ,aaa.a. tnb ıtaıktedlr. IClrteWr w Kitbr ..._ 

Olk rri•" 1111111 ••"-.. T..wt ....... 1111•• ,.. Wr ..... a91imak...eile at.. ı.t.b•I, 25 (Ha•li mallabi- ..ı.ıe ita poe de titlclelli 
ela atele talliNt ve ialllt ,.. ,.a..ldır. la kllallb ••••P. ... •••• .mtaa... dltü- ri•ilclea) - 8a ..W. Aabıt- -blar ver ,.alta 
ptllrak •• •la•ll • wefll. k•• kabel •••.,_ •••11111•. • ..ele ıll.. .. zelaele mataatlı 1•i nl· el•- ..., ...... 

<;in - Japon .... ••aeals.•llii••ildlr- .... a1dec1Hadtt1r ...... 9,15cle .... .,. 
ela bot .... .... ........ .. 4,15 ............ dört .... çok ••••tli Wr .. .. 
Nma v.111.... .. •illi• •• clev• ec1ea ••tek c1a11a a1 • ..-......... 

r.•,·rı:";;,,ı.;:K .... L,., • .,,,. ............... t.ılıilıler,.... -... ......... .._ ..... ~ .. .. 
., . .,,. " ..,.._,,. .,.......... 1feW ......... 25 (Huui ...... klylerde ._...._ tlıvua 

llaiiril-li•i iali,or,_ .w.ır•.. ... ••ftffala,et Wri•lzdea) - Dalaili1e Vekili 
,_,...,, 21 (llaclrot-,,..,_ ........ ~-=a)la · p:S:,• ..... ••oek ol•• ook -· • 

1111 11
••

111
• d ıtrw ~ Qmııu1,._fth• • '* •21••• ••r••• ~ T elıirdaflı 

- a 
M .. •relarl, Kont 

CiClllOllu Tiraaa ita. ... _. ,,,,,,,_,. .. ....,_ ....... 
._, 25 {IWJo) - hal,. 

IWlılJ• Nema Koat o.o. 
Anlac lak llrala Allllecl Zop 
•• ....... ele Ml•mak bere 
.... -n.. .. Mrebt ..... . .............. , ........ . 
Ro•a •••••li Bloaclel ele 
H.lelfe N...O. ko. ... ık ve 
ltal,a • Frua ... -.a.ı laü
laatia ... teatiMde .... .ak 
... Wrboıiia ltia Parile ........ 

Me/ıfi/ıa 
Ecne6i petrol tir
leellerin• tasminat 

Mreeei 
......... 25 (Radyo) - Mek

... llllı:G•etl. ,_.,...illi ... 

... ,. w.cliii ..... pell'ol 
tirlcltlftı .... olaak 
lwe oblz ....,_ Peida talaai8 
..... r. 

Mebibcla ecaelti .. liafill, 
Mebi..... iMi lianbtiai i,ı 
tellkld .......... 

Hor /Jeli•a 
Franus ricalll• lo. 
naıtaitaa •onra 
Londra,.Mnılrı 

Parla, 25 (RMJo) - lagilte
..... '-a •iri Sir Erik Fipt, ..... .... ...,. ..... 
laaiJeır,e H.rbl,. Na.ı Hor 
Belia ,enfiat dla bir ziJafet 
•••ittir. 

Hor Beliu, erklmUıW1ei 
..... .,. Telli ..... G .... 
ele hazır olclata laalcle Ft•ll 
Bap.kili ve Harbi,. Nu.ı 
Dalacli,_ de .... •lcld.e ko-

••llfbar· 
Hor Beli1a, dia •ktam '*1-

yare ile Loadnya diallliftlr. 

~ All7i ,..111 
Lıtaa•ı, 25 (H••ll mauW· 

ri•iaden) - Kara AH ile • 
Tekirdıtlı Hbeyla din br· 

~---... ....... Tlrldye .. 
nt ... piyoa• Teldrclafh ffl. 
..,.., 29 clala1cacla Kara Ali,a 
blela J•mait ve ba ımetle 
...plJoalatu muhafaza etmlt
tlr. Ginf ortaaında bir arahk 
Kara Ali, ltir Of'lala HüeJiaill 
lllbaı ,_. ptlr••te muvaffak 
ollau,.cla ••"9• •ldclet 
..,.... 1•de nta .. -.. Hı ... 
,ı.1 Wr lauebtle k•cli-.I 
llll'llWJ• ılrlkli1eeek vasi-
,._ ........... ,. ... kalk-
.... • ...... ka •zaya•ca paç-
Hll • ........... laaweti ... 
,.. ... Kara Aliye plebe çal-
•ıfbr. 

Teldr ... h Ha.,iaia, m.,ı.u 
Kara Ali pehlivaaa aalip .... 
...ı mİlll• bir laldileclir. Hi· 
•JÜI, yılaada Himmet pelali• 
ftnla da ıüreteoektir • 

Papenin ve ,, .. ,,.,. 
Htlıd,..,. lir rı ... 

oırdller 

Ka11 bir ....... . 
eclilea ba ....... ..·.-tt~ 
cllaı..ek fınabat kaçar• 
am tavaye ederiz. 





- 140 ,...... Y HAP: Al ksandr Düını 

Mayledi Dartanya.iin·;ii;rini tutmuı, gözlerine 
bakarak kalbini okumağa çalışıyordu 

- E•irlerioizi bılciiyorum, ıini pkum•lc i•ter 1l bi JÖıleripi termiyorum, Allah yardımcım· 
- Tamamile em n oldunuz onun iÖzlerine dilçip dedi ki: darl Fa~4t bana yılmı ümitten 

aıu? diyereJc M yl dl şüpheaini - Bunu n11al ~iljyorsunuz? l:taıka bir~•Y vırnuıdeo aıuhte· 
iı.lo ctSDO" iıt,di. Oırt•nyın kepdini ktyb,tti· •el bir ölüme yollamak doğru 

._ Giiıol ıöılerin zden Ylf· ğ"qj ve b•tı yaptıfanı ftrketti. mudur? 
ltı alotu •lÇtk berifiq i:smini Kadıp tokrar ıordu; Mayladi, tcı6yliyacetin bu 
•61l•)'İlliz. - SöylcJ Söyl~. ıöy)e dij10· muydu?• demek isttr gibi bir 

..,... •aim ıtledıtuın ıize r11ml Bunu n••ıl bUiyQrsun? nazarlı yüıün• baktı. Sonra bu 
iP• ıöyledi, di,Jı kadın şordu. - NHıl ıaı bHi7or11ııı? b•kıııtı• şq m~pah •öıleri ila-

- hAa öyl• ı•ldi...... - Evet,. ve etti: 
,... 8eaim ıibi bir kadın •i· - Bili~qru111, çiinkil, V.-rd - Bupda hakh11nız, dedi. 

lamaı, diyo Mıylıdi •öylendi, cl\io bir talPıtda b9'nim y•nım· - Ohl SiJ bir melekıinizl 
- Daha iya yal haydi adını da bir yüzük göstererok •iaiP - O halele herşey karar• 

ıöyl-r'!all.· vorditiıiıi Hin · ediyordu. lqta? 
- OauD isminin benim ıar· - Alçak çıpkınlu - Siıclen iıteditim ıeydea 

ra• oldutuı• Wl•tllıinizl Bu ıözün dolilJanhJ1•• kal· baıkaıı, aziz tevıilhn? 
- F.bt, Q iıısai beııim bil· bi-.dı oıal•d•i• kolaytıt a"IA· ....... Mademtıi ıöz verdi•, 

... ikam. ttllbilirdi. iaanmanııt l~ıml 
,.... lvtt. llzı•tlır; ltıkıaıs - Ôylı 11i? diyı kMlıı dtt· - Sabaha kadar bekliye•em. 

ıize •• .,,ct bt11tıyoruıpl. vam oUi. - Sqıunuz, kardeıimin ae· 
- JSql "vinçttta çılclırta· - Öyle bu •aJ91k çapkıı-. alai duydum; onup ıi~i burada 

C4ba•11; adı nedi? dıQ.. intikaıpıQıJı bc;a ıla~jım. bulması doğru olmaz. 
- Stı oıuı tınaror,uau. - Teıekkürler ederi.-, ceı Çangaratı çaldı ve Kitti 1~ 
- lılai mir? ıqr ıevıiliml la~ika•Jm Q«t za· ri~e ıirdi. Kadın bir küC}ilk 
- Evet. man alınıe.k? gizli kapı aprak dedi ki: 
Danaq7ap t .. ımadıtıaı k•· - lıter1enfı hoıısa•D yarın! - Şu kapıdan çıkanıı ve· s.,. 

4Nt• 9"u.tırmak i~n tereddüt - Mıyledi, •Jıemeq ıimdi., at fn ltird, gen• geliaiz de 
.. , pbl ,arllaerık cevJp ver4i: diye batır~k 91 ... uıtu, fıkat •öıümüıü ltitirelim; Kitti ılzi 

- llpla .. iı arkadaılanmdıq böyle bir tplifa11 Dartıqyan na· edama ıetirir. · 
'iri tletiiclirl urında iyi blr tesir 7apmıyı· Bu .aıleri ifiten Kitti bayL· 

Ma,Jecli p.hrladeıa kork11nç catını düıilndfl. lacak bir hale gelmişti. 
atı,ler •çarık haykırdı: Bundan baılca, kont ile bu· -P Eyi Madmazel, orada hey• 

- Dımek wk~ciaılaranııdın luımaaındın evel hımiıine icar- kel gibi durup •• cUJıü~üyer-
blrl ol11r1a toreddflt tdecekıinjz. 11 izahat vermekten çe"inmok sun? Ne diyorsa• onu yap 

D.rtuy•• d, q9'11110 ti~de· i~İn bin kere ihtiyatla olma•• efeaclir• yol ıöatcr: bu alqa_; 
tlt .. tlell pl&auf slbi 16riinr Vf binlerle ID8fVOr.ıt. hplua• l&&t 09 birde~,,• SiyltdJtimi 
'" ltdartlu maıı lbıqaflı. lltt• h .. .,... .,_us, • ., -. ICat•• Wlt .ı.. ........ celtrl•• clelipala bir Jt.te .,.. - An1Qala11 rııpvq ..-. 
elit ,a,1e,.ı1eoeji.. vap vereli. Jeri hop on bir; PDU• ldeti bu 

1111• Qaıkonyala, kadının - Yana, dedi, ya intikamı· plıcak. 
kl•I 161lemek istediğini bildi· mıı, alacağım yahut öleceğimi Diye delikanlı düşündü. May. 

.. - Hayırl lntik~pıuqı ılacak· le · • ja· ~ı uı vı: p )'&vaşça 
•'11o•lftL 

-Bea ıiıin fedaklrlıtıaızı ıe-
Yl7Wt1m. 

--- ~uık, y.ıtaıı bu laılipıi 
•Ylrorau ? ,. -· ........ . - eu., ıi• ,,,,. ıöylerim. 

Dtdi. flipl •~klıkla tutma· 
ıı, Hald Mayletlidfki hasreti 
k•dllfne 8tıhyor•Uf fibi, de
liictllaD vicucli liırt•iıtl; bay· 
kırarM ... ki; 

- Beni ıevlyoraaauz dtiU 
al? olal •t•r böyle olıa ak· 
... ka,.,..,cli,.t 

Kacla•• kell111 arqı11• ordı; 
d•ct.kl•••d•JI 6perkt'JI "adın 
~..-ıı ofmakla lteraber 
Wsn.jW 4• oatUP dudakt.rıqı .,....,, ... 

•AJz; flkJt •• yocot&afais. O aptt. 
kurnay bf r aclamdır. Kittin in ıitemlerladen kurtul-

- Kadınlara karşı olabilir; mak için çabucak kaçan Dar.-
fakat erkeklf:re karşı olamaz. tanyan düşünüyordu: 
Onu biraz tanırım... - Fakat akıllı dJvraamalı· 

- Fakat on~nla d8tüşürkea yım; bu şüpheıjz çok fon• bir 
tallbinlıden tiklye~ et111iyec:etf· kadıQ, dikkat etoıek Jizım .. 
alı anla11layor? XAA.Vll 

- Talib kahpedir; diln mn. MAYLEDININ SIRRI 
1ait iken ,arın arkasını döne· OdacJan ~ık~n · Oartaoyao, 
bilirl kadının söylediği veçbilo Kitti· 

- Hayır, hiç tereddüt göı· - St11ıı olll' -
~w•=r=t.....,...+ ,. ...... __,,,_.. ~ .... W""'IP"'• -ıwı 

N ili mektepliler 
ve ne aıA akraba!. 

• Q ... .-. • -· 

iki kaçak, okrııba kızın ekmeği ile 
karınlarını doyurduktan ıonra, 

neler yı1-pmı,lar, neler? 

olu 
At yarışfirı 
Kttlohal ık ıe,irc:i 

kitlesi tarafından 
f o/cip edildi ·--. Yarış ve Islah encümeninin 

dördüncü hafta at yanıları pa· 
~ar Kürıii Kııılçıdl11 kof\& ılı· 
nında yapılmıştar. Vali 8. Fazlı 
Güleç ve belediye reiıi Dr. 8. 
Behçet Uz da, ~oşuyu •~yreden 
blolerce h•lk ••Hında idiler. 
Havanın gi.izellltlnden istifade 
etmek için halk, kotıı ••hııım, 
bilha11a Qanalıtı doldurınutıP· 
Saat 14,30 da başlıyan ilk 
koşu üç yaıı1tdaki yerli yarı111 
kan lngiliz taylarına mah1Uıtu • 
Birin~il ği Lüksbar, ikinciliti 
Kayaahan, üçüncülüğü Eloğlu 

k•~•rennotar. 
flört ve etaba yukıra 1aıtıki 

yaram ve hıliılcan arap atla· 
rına mahsuı ikinci (Ha"dik•p) 
koıa•U1t1nı 7 hayvaa ıir•iı, 
koı.. çpk ~eyecanb ohouıtur. 
(Balıtiyer) birincilıği, (Yılmaz il) 
ikinclliti v• (Coa) ilcüncülfllü 
almıılırdır • 

Güsel lımir koıuıu idaaı ta· 
ııyaa üoü•eü koıu dört ve daha 
yukarı yaıtaki haliıkan lngiliı 
atlafm~ mahsustu. 

(Sönen er ) birinci, ( Noviı ) 
ikinçi vo ( Dtııdi ) iiçUncü ıel· 
miıtir. 

Dördüncü koıu (Bcırııavıa k9" 
ıttsu) Jdıpı tAı·yordp, O; y~ 
ıındıki baliJken lnıilic tayf•~ 
rını ,.,b,..ı bu koıuya 7 tay 
ıirmiı, neticede (Romanı) bi· 
rinai, (ZaYada) ikinci ve (Özdlr) 
üc;üneü gelmittir. 
Varım ve haliıkıa Arap tay-

larına mahıus ıon koıuyu ~ 
(Akıo) birincilikle, (~lenlc) 
ikiqcill"le, (Ferruh) iiçiiacijlüklı 
bitirmqlerdir. Önümüzdeki Pı, 
ı•r fii•ii lzwir butui ıa11haıe· 
bıliaia yılbk b•U. ıt ,.,,,ı .. 
aaevıim at r•ııluı u. llOll. 
e,eaktir, 

.. ..,---.....--

yeni Vekil entere1111an direk· 
tif ler verdi 

w. ·= ··= Ziraıt v,,kAlıati milrıtcu••t od11ı G•V•P••ı bırakılntlYIClktar. Şi· 
salonuna konmuş olan bir tab· kiyet mahiyetinde olanları biz· 
loda, iş takibi için vekalete r;a~ ben a-öreccğiıa. Vekalet 
geleceklerin, müstacel olmıyan müfettişlırlnden birisi muame
hpıuslardı, ötloden ıonra gel- lat mUfettiıi olarak iş sahiple· 
meleri rica ve ötleden evelki ıinia ıikiyet v• •ürtcı•tl,rıaı 
ıtaıtlerjn hilhı•sı dair~ iıloriıı• t•kibe memur alacak v11 a•\~ 
huredileceğf bildirilmektedir. eal•ri11i biısat baqa ılı bildi• 

14,4,938 tarihinde bg busuıu recektir. Muam1;la~ ıqijfeıtiıi, 
dı ihtiva etmek üzere velril ta· •yni samandı dıvım iıltrioi de 
rafındaıı yıpal&Qıf sirkülerin takip •dec:•ktir. 
bızı • kı•ıml""'" ,hemmiyeti e) H•r meaµr nıafeyJd1i11 
dolayııile • aıağıya alıyoruz: ytnını çıkauğı v@ya llAfevki 

1 - 13.4.938 ••rihind ... iti· tarafındın oatmldığı 11, ........ .... 
baren Ziraat Vekilliği vaz.feıini da bir nort defttrini d• befl' 
deruhte ettim. taer ptirtscek v• al•qtı t,li. 

:ı - Hakiktt Yit •A doğru •atı .d•rhıl nQt vı ptticelerini · 
iı ve düıü.aüşlerin ulu membaı tekip ~d•rtlJ ınıir aldığı 11a• 
olJn Önder: kama da bildirecektir. 

•Milli ekon9miain teqaeli ıi· f) Diıipliı, •unt•ıtı bir idı· 
ra•ttir.. r•nin llJtJJ"ti vı ktrt•hkJı bil'9 

Vec;zeleriyle, bize vazifemi· ıa•t ve v4Jife ic"btcJ.r. M•f.Ü 
ziq QJevzqu olan itlerin eh~m- ~~cavüz, t>11 b~!lldlP bir vetr 
mlyetini; Baıbakan: •Tür ki yede hı le . ma~ur rortde~tpz. Y-l~ıı, 
teknik ve raayonel zirai inkiHf e_mmyetlı veya tetkık . mahıye-

1 · T" ki dü t ·ı tande olan yazıların bırer ıu-
meıe efı, ur. Y1~ ~n d 1 rıkeı· reti doğrudan dotruya buıuıt 
me HVlflDJ gtre 1• lllR iye a• kal m üdü lü~'" I° l b 
dır Tilrk tarihinde Jılçbir dev· d e .. md il 'b'l6iu yo ıy e ana 

. a gon er e ı r. 
rede haf z olmadıtı buıuıi bır ) A1rı d ı Zi t V 

ı.. • "k · b . . 11 g u~ e en eve raa e· 
e'ffmmıyet ı tııa etmıştar . ., .,u· kileti dairelerinde aadeıH daire 
yurarak, bu vazifelerin iyi voya itleriyle utraıılaoaktır. Eıhabı 
fona if~ edflmlı olmaıındap meaal.lain müracaatı, aıtcak öjt 
dotıoalc büyük vatani şeref leden ıopra kabu1 p)unur • 
veya meauliyeti bütün a14me- /(e11ıre h.zırlılıl•rı 
tiyle tebarüz ettirmiılerdir. 5 ,....,.. Ôoü•üz,je ht)r ba~ıJllı 

Bu bakımdan bugünkü Ziraat dAPr Z:irı ı Vtakil•lİRiP '1ir tt' 
Vekl!etl teşkllitında herhangi IUa -ı...-i t•YılJilıe•tj bir kqav 
11ndalya herhangi derecede bir rremiı vardar. 
iktidar mevkii detildir. Milli ve Bu kengrt iı;"p; 
ıaDJil karak t"ri 11ir bir vazıfeyi J - H•flÜI rıpprl~rını iÖll• 
m_ptlak- baıarmak ve vaktinde dermemiı olanların raporları~u 
ve iy" ce yap lmadıtı tardirde toari et•elerini iıtiyorum. 
• herhangi ıebople olursa ol· b - %ir .. t Velcileti yerli ve 
•tm· meauli7etiai deruhte etmek ecnttbi qa6tebıa,ııları tarafmcJan 
te•hhflrBdür. fi mdiye kad.,. T&rJciye ziraat 

B 3 - Bu sözlerle vazife te· meıelel,ri üzeripft yazıloııı ra• 
OfSB lakkimi de bütün arkadaş\ara porlıra, Amerjka heyeti tarafı.ı· 

25 4.gg if,de etmıı oluyor11111. da,. 1•zıl1i11 f•porla' bt,likte 
U•Um ••b9laP1 Afır oe mesııllgtdli fltul/e ~lr veya. milteaddit . ciltJer ha• 

~ Alacı 1(. 8. 1(. S. Memleketin umumi ekonomik hade, müıteıarlak bızzat meı• 
99 Alyotl J3r. 14 16 50 kalkınma aavaıı içinde Vekile- gul olarak tabettirccek ve kon• 
82 K, Tıotr 14 25 16 timize düıen ve düşecek olan sıre azaıına datıtılmak üzere 
62 P•ters<aa 15 · lS 25 ağ.r ve mesulıyetli ve fakat o hızırlatacaktır. 
24 P. Klark 16 16 50 niıbetto bayırlı ve şerefli itleri 6 - ÔaBmüzdeki pazarte1i 
~l 1. Kohen 14 25 tS bu tellkld ile baıarmık, 1ahı1- rlinündea itibaren sara Hem erlcea 
16 S. Bayazit 15 75 16 !arımız itibarile do mü,terek tefkilAtı ıeflerini birer Wrer riea 

304 Yelca,ı vaJifo ve müıterek bayıiyet me· edip keodilerile it mevzuları 
86387 Etki YekGD selesi halinde old11j'unu hepi· hakkında uzun uzun ıöriifmeJo 
68691 Umuqı y_.küst mizin her an batırJamamtz il· ltaşlıyacatım; bana göre hazar 

Zahire aatıfları zamdır. bulunmalıdırlar. 
ç. Clp,i i( s K. 4 - <;altıma ve ı1 germe Taıra teıldllb müdürleri• .. 
960 D. But4ay s 9j75 6 ı:; itibarile preoaiplerimiz ıunlar bu balamdan ltaaa bildirmekte 

40 ton Bıkla 4 37 5 olacaktır: fayda gördükleri bu1U1ab dot-
70 " p. (;fkircMk ~ 65 a) - Memleket ziraatı ve rudan dotreya luaıuıi _kalem 

709 1"nt Pı'-•u•t 950 520 ılrıl kalkınması içio tatbi~I ve yoluyle yuraalaR ifin muaaade 
Ply••• flatl•l'I ameli ltedefi olmıyac,,k her ıly, ediyorum. 

25 4-918 çokirdolcıiı fizüm hor tedkik bir vakit ve mıUi Yekli, ı.~.taa eon~a, ~·•• 
orta flıtleri: kuvvet israfından bAfk• birt•Y ve devam ıtleri .,. diter ı41ari 

N 
deMldir. Raporlar ve etiidler, llu1U1la~ ltalskıada talimat vu-

o. 7 13 SO ,,. a-•-t dır 
Dudaldarı 10tuktu. ı>artıa

,... 9'ir IJeyk,I öper tibi ıel
mlıti. O Hvln cinden meltol· 
•uttu. aık il• atetleamif ti. 

u.,letllat• teklifine ve Dö 

Praa•da iki ••ktepliain ta
, .. , laa1fet airetlert etrıflnda 
Pari luar gaz•te1i f11 aa14matı 
veriyor: 

• 8 14 00 tadbik edilmek için yapllr. Ol- ısa• ·J!1!1!"9 ..... l'l!W!l!!IP.R!!!!' 

tok mu bari? • 9 1, 60 ıun mm, böyle neticeı .... va•· Bir e1ıer.in ma. 
Madmpel Potito, b" ıuıli mak l~in ıaca'k bir va•ıtiadw. T CI 

V.,.. ~··• laaıarlaa•lft&. 
Şimdi Varcl ellae pçH llemn 
pbertl .. recektl. 

,.,._... faraat aamaauıı ele 
pvlrmlftl •• 

- Onu adı ..... 
- aUyoru•, 41 Vardi 
U.,ledi ... iki elleriai tu· 

t.lnk blltinia • d•i• kitr 

.... ~ l3Ş4 1 ~" !4!4 
l'lllU .ıı Safer 25 

NiSAN 

i 26 
8 

Salı 

1 
9 
3 
8 

Pariıin Vojirar sokatıada 
bulaaaa ha· Nikolt ... ktebin
de yatak elualc oku••kta olan 
Pı)'Of v• Mi"l lı•i•de 16 .. , 
yaılırıada iki tale'", yıphldarı 
bir kababatte11 dolayt ceıa da 
ltuluacluldafe ltir ıırada, paek• 
ıepten tı Vlft yor lar. 

Bu iki oıplaa, akp••• ıut 
yedialae kaclar Parlı aokakl.,. 
randa dolaıtıktu ıe>nra, 157 
11111arıb F olHar • S.ı • Hoa•e 
Mkataau PrtUik tdta pjyır;, 
••• ••dAt•zel PotiU>Dun 
cliikkiııaa ıieiyorlar. 

Sıf bd••· Pir•i ritİİll.-r 
- Bu ııatt.e burada ., iti• 

varı 4i'ı aoruy•, 
P•J•rı 
- Eh ... ı,...ıı bir •lleple 

Wd ••ktept• kcw4•lar. 
Cevabıaı veriyor. 
- Zavallı tocuklarl braıa11 

•prar aormaz, derhal ıefrayt • 10 15 SO b) - Her ifi aüıatle ve fa- rifetl•rİ! 
ba11rlıyor. 1._ ...... _.ı11ı •• ı6._.1s•-'I kat dikkatle, zeki ile, i•betle 
iki küçük ç9cqk, bilyülc bir sükur· aeticelenclirmek llzımdır. Her 

net içinde, kannlarmı doyurmak• KöJI leaclınlarının memurun mevkii, taşıdıtı sıfat 
b~tlıyPrJa,, Fa~a~ yıu•~ğ·n ıo- m'lctıbe •"•f•r• ve mevcqt mevzuat bakımın· 
nuna d9Jr11, iki ~ocu~, Mad· ~ıLı • lı /c elan bilmete ve derhal yapma· 
mJzel Poti11onura jizorine büı;um 111 ~,erı O 4 q, ta aallbiyettar oldutu itleri, 
edtre~, on._. t•kıııe ve ya,mru~l~ Kııılçullu köy ötretmeg Qk...., •e"vfc malcamlardıa ıormak 
b L h d lupda kadınlara ızıabıaı ~•11a, 
J)'fıQ ylr al e yere teriypr· şimdiy• kadar yaıılan ve derı• ıl)retlle tehir etmui, Jıakkıqda 

lar. So-.ra, zavıllt kadıqın at leri tlkibı bathJ•n köy kadın btı~t kendiıinin vercUJi m~ 
ıı•• takıy•r•k, kollır•ı•, ayık· v• luzlırıaı• ıırtll (38) i bul· nottur. 
tarıoı b•tJıyorlar. muıtur. c) - Her dJire 4JP.iri•. 

Bu iıi de bitirince, iki t>" Hırsıslılc Cumhurrejıinia 1· 1 t-19~7 q,ihli 
wlun içine yerlettirftikleri 8000 Vaııf Çınar l;>ulyarıoda Ka· 18tclis kijrıüaqıul•n verclikı.ri 
&aak 1'ıyuaetiadold tuhıfiyo Oft vJialı bı-.•ll otlu Nec~ecldi11, yüklfk di1oktif)tre v4 J11ıtba-
yaut. lleralNr eradıa kqıyer• Muıtafa otlu Hüseyiaip tlbjp kintn & ı 1· 1937 tfrihli bükü· 
1-r vo ıebirdtn ,.ı.,. dolar vı JıaıaiU11 cJe Glket Yt bir mctt nutkua• v.e .,k.claı ala
mağA baılayorl,,. Urunaı 11ldtiJDcı.. yakala• cata diter ,,_.irl,rf •e reaeıa 

P•llat, Wr rila kartılanna ••ıtır. ~741b ı~c;•Ji i.ıtre JMWan 
iki üç delaadltıca, bunlana el· K•111•r au•llD.,a üzerist4e bir p~ 
1.-ladelııl llıwllan aıırıyorlar. KarJntlnocla fqJqü pddııiD• raıpı l>ul&1p1çt~ ve b-.al,r.a aid 
la -vulyet kırfl••ncla bird..- 4• Otmıı ptfu NımH, HON• uaal tttbi~ mütemadi bir 
bire lmltaizllte cliiı•n çocuklar, yip tiJu ~llll vı Nevud ta~ip fikri iltt ve ba,_,,i yelle 
Dijoa ıehriae s(der~k, ora po- ilkuallil kitı'1ı U. ~uaar oy· kov.ııyaÇJktır. 
lltla• teallm ofuyorlır. aarkea yakalaamıtlar411. d) Hi-9bir yaz.1 vo ıaijracaat 

wo ..... ···-

S•r•JJlılJI poarıntla 
•-ı /ılf11i 1f'ral11dı •• 

s.,.yk9y, (fi\l•usi) - Paıı1r 
ywitdt bir ttıotia ürlçerek dtsrt 
~it- kllkınJıı ve ÖQÜnp çıkQı 
s:Jjqemeai, beş ldtiplp yart· 
Jla.ma•ına aebobjyoı vor1Plf tir. 
Y~.&alarcfin ikiıı lç•dnıdır, Bucı• 
Jard~n. Acıdere k9Jüaıden Rıza, 
D~nızlı uıemleket baataa~ae 
k•ldırıl quıtır. 

Eşe~, yeni ealıibi ÜJtriıade 
kpye dojr11 ghlerkeq otomobil· 
den ürlcmiif ve aemeripj, y•ıla· 
nnı kop4rap nJNbial ytro fır
l•tp:aıt; ~P.•P. kal4lb•lağıaa 
4ört ••it 4ıl11•ıtır, Merkebia 
Jltuıu kallrık yvalaııaolır 
f tt~11, AYff İJQÜndeki kaduJ· 
lıda. Mitat vo l<aıım otlu 
M•1'11etıir. H1Jta11eye •evlccdi· 
lıo RıJJnıp Y•r•ları •t•ı dır. 



Sah"fe 6 A 1ADOLU Nisan 

Frankistler, Valans·ya şehri
ni bombardıman ettiler 

Salihli macında • ........ 
Alsancak takımı 
mağlup oldu 

Salihli, 25 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Dün 4000 seyirci 

i9t3f~ 
~&ı-~~ 

Menemende bir kız 
• • •• • •• ... .. önünde lzmirin Alsancak B ta• 

Limanda duran bir /ngiliz vapuruna da bir bomba düşmüş, mu. kımı Salihli takımiyle bir fud· 
b . • . ld.. Ü .. .. .. a a amıştır bol müsabakası yapmış, neti· k 

rettebattan ırını ö urm ş, uçunu y r cede Salihli takımı 4·2 golle Zehra, arabanın o una yapışııp 
kaçırma vakası. 

Paris, 25 (Radyo} - Havas ç k 1 k s .. det Al Alaancağa galip gelmiştir. Mü· r ·ı b ., Ajanaının Saragos~ muhabirin~ e 05 ova ya, u - abakayı ıeyredenler arasında Musta~a ı e oguşmuş 
~;;;t~~m~:r.~:sınde ııddetlı m an 1arın1 n taleplerini ~::~=~~~r-B:s;.~~ii !::.::in~: kı:e~~~:: .. :~ari:~:ayıc:.:~~ ~:.~~:;~~.:o~~::~:·~;~:~.~: 

Ceneral Solçago ordusunun, muvaffakıyetini takdir ederiz. kaçırmağa teıebbüs eden Mua· devam ettiği anlaşılmııtır. Bu 
Seodorgele müteveccihen ha· kabul etmiyecek B k K tafa Erlekin muhakemesine dün sebeple muhakemeye dıvam 
rokete geçtiği görülmüştür. " İS• /et OŞUSU şehrimiz Ağırceza mahkemesin· olunamamış, iyilOJince mabke-

General Eskames kıtaatı da k -p d fı k • [er j • Ç Ş • de başlanm ştar. Davacı Zehra meye gönderilmesinin hastane 
Kastelyon cephesinde ilerleme- (Henlayn) ın nut u, rag a ena a ıs ZIJ? • şme osesı güzel bir köylü kızıdır. Mabke· Başhekimliğine yazılm111 barar-

ğe baılamışt'.r. . yapmıştır. A ·man azlık/arının talepleri, Çe- Uzerinde Yapıldı mede davacı mevkiindo bulu· laştırılarak mabakeme, baıka Frınkiıtlerın bır k smı da, k l k · · "ldür .. CÜ bir darbe Bisiklet Federasyonu tarafın· nuyordu. Hadiseyi şöylece an~ bir güne bırakılmıştır. 
Cenup cephesinde hayli iler· os ova ya ıçın o u dan tertip edilen 8 haftalık !atmıştır: •• l 
lemi, ve yeni mevziler kazan• telakki olunuyor bisiklet koşularının 100 kilo· - Bağda çalİşıyordum. Eve Oğretmen er 
mışhr. . Prag, 25 (Radyo) - Südet •- "[ metrelik 7 incisi Pazar günü dönerken Mustafa önüme çıktı. b • /"., • Frınkiıtler, Valinsıya!ı tek· Almanları lideri Hanlaynın nut· Kahraman süaarı • lzmir • Çeşme yolu üzerinde _ Seni zorla götüreceğim, ır ıgı 
rır bombardıman etmışler VO ku, burada çok fena tesirler rimizin birincilikleri yapıldı. Şehrimizin muhtelif dedi. o 11rada yoldan bir araba Heyeti umumİJleıi 
büyük haaarat . ~ap~ış~ardır. uyandırmıştır. _ Başı 7 inci sahifede - kulüplerine meıısup bisikletçi• geçiyordu. Arabacıya beni ya· toplandı Ve yeni idtlt'e 
Burada, otuz kışı olmuş vo Çekoslovakya hüküm eti, Sü. l'iisıeki , 00 maoabaka •afahab lerin işfaak ettikleri bu koşu nına almaaınırica ottim.Arabacıı 
elli kişi yaralanmııtır. det Almanlarının taleplerini, hakkmda aldıgun mütemmim malü· zevkli ve heyecanlı geçti. _ Şu çamurluğu geçeyim heyetini aeçtıi 

V alinsiya li manınd~ bulun an Çekoslovakya n ın isti kliilin e mau mi r•••m' Yalnız gidişte Urla yakınla· ılırı m, dedi. Öğretmenler birliği heyeti 
bir lnga;z vapuruna bır bo~~~ karşı öldürücü bir darbe şek· Son hiriocilik müsabakasının rında bisikletçilerimizden Cihat . Çamuru geçtikten sonra ara· umumiyeıi, dün akşam lzmlr 

- tt b ttan barını l adı cPolonya orduıu milkifaıı mü• p k·ı l k ._ I düşmüş mure e a linde telakki etmiştir. Bu ta ep· · arlaksoy 75 ı ometre i ar.o· baya bı·neceğı"m sırada Muıtafa Halkeviade eski öXrretQJen er-1 t s bakası> idi. Buna, yedi milletıo en 6 öldürmüş ve üçünü yara amı ş "· lerin kabul edilmiyeceği söyle- ıoa•nmıo biaicilod. on ku••••li aı. ıudaki şanuızlığa uğrıyarak beni tutmak istedi. Arabanın dea B. .Tevfiğin riyıootiade 
Barselonda bir komplo aiyor. lada gioiyodndo. Savaıiledml•, haı• gene koıudın hariç kalmak önüne koştum, beni yakaladı. toplınmıştır. 

meydana çıkarıldı.. Londra, 25 (Radyo) - Ga· ıao a~ağı tehlikeli rakipler içinde mecburiyetinde kalmıştır. Bir elimle Mustafayı iterken di· Ôkretmen B. Cahid, geçen 
Baraelen, 25 ( Rady~ ~ zeteler, Haynlaynın nutku vo holunoıoda•d• Saba, amsalri• bi< Cihat bir taıa çarparık yere ğer elimle arabının okuna ya• seneki melli raporunıa ft B. Frankiıtler lehine ve. hukum~t Südet Almanlarınm taleplerile kalabalık il• dolmuetu. Tribö.nlerde, yuvarlanmış ve bisikleti lcmla· pııtım. Şerif Ali araba· Ahsea do plançoy11 o11.ıumuı• b ı k- ı t • olan bır meıhur Eimalar, bankerler, milyoner. d .. d 

al ey ine teıe: u e mı:.- mecgJl olmaktadır. b. larak kendisi e yj zun en ve ıından ·ınd·ı, Mustafayı tuttu; lardır. J k 1 e Y lcr, yüksek soııyeteye mensup ın· 
komplo mey ... ana çı . arı ~ış ~ Taymis gazetesi diyor ki: ima kad<n ıoplaam•ı. dn.bünle< 1n. muhtelif yerlerinden hafifçe ya- bea fırsattan iıtifade ederek Heyeti umumiyede ba me_. 
birçok kimıe!er tevkıf edı_lmış· "Bu talepler tahminleri teca· vuHe•• ıovocib edilmioti. Bu m•yaD• lannmıştır. Kendisi derhal Urlı arıbaya atladım ve ıürdüm. zular üzerinde müaakl11lor ol• 
tir. Mevkullaa arasında Fıgera vüz etmektedir. Maamafih şura· da O•ı•••<alimiz t'ab .. ddin Alıay da eczanesine oalcledilorek ilk le· Mustafa biraz sonra koşarak muştur. 
havaliıi kamından• da vardır. aını nazarı dikkate almak icab hazor hulonoyo•du •• •ü•uiledmh, daviıi yapılmış ve bilibare uabayı yetişti, hıyvanlırın diz- Azadan bir iki zıt, buap 

k k b 1 l A h d bQyük bir P'lnerallerinia huıuruodı, 1 k t h t . et• ·ıle b d 1 . 1 k"t t . bı ları Tü • eyler i uta ep er asgarı a •. o mem e e aı aneaıne g ır • g"ınini tuttu. Beni ara a an. yere. iı erm ten ı e mış ve zı h dl baıkalarile yarıwmnnın ebcmmiyı& ,. d 1 1 • 
!erden ziyade azami a erı manaaını takdir eımio g~rGafiyor- relc te ıviıi tamam anmııbr. indirdi, biz uğraşırken Şerıf A ı da birlik idare beyetinı11, ıeçea 

Başvekilimiz 
Yunan doatluğu ve 
Balkan antantı. ...... 
- Başı 7 inci Sahifede 

iki memlı;ket arasınd .. ki tica • 
ret münasebetlerini tanzim et· 
mek için 1932 sencıi iç.nde 
lkt sad Ve~ili olarak Atinaya 
gıtmiştim. Hü umet bu fırsattan 
istifade ederek beni daha o 
zaman Yunan hükumeti ricalile 
antant korcı'ıial muahedesi üze· 
rinde teatii efkara memur et· 
m'ş ve ben de bunu mem~.u· 
niyetle üzerime ıılmı ştım. M~ş: 
terek hududlarımızın garanti sı 
şümulünü Yunan hükumetine 
Türkiye laükumeti namına tele· 
lif eden boo olmuştum. O va· 
kit komşuouz Bulgariıtanın da , .. 
iştirak le tahakkuk mev;mne 
konması TGrkiye ve Yunanistan 
hükumetleri tarafından derpiş 
edı lerek görüşülmuş olan bu 
muahede fiz zaman so ıra Tür· 
kiye ve Yunaaistan arasında 
aktedildi. Yugoılavya birliğini 
yapan Btılkan müttefikimizin 
müteveffa hahraman kralı Alek· 
aondr diğ'1 Balkan müttefiki· 
miz Roma~yanm haşmetin kralı 
ikinci Karml ile görüştükten 
ıonra lıtaubulda Şefimiz Ata· 
türkü ziyareti neticesinde Bal· 
kan miıak nın doğmaaı gibi bir 
tekamül bıı ilk sulh anlaşmasını 
tetviç etm5ştir. Bugün Türkiye 
ve Yunaniıtan arasında bir kat 
daha kuvvetli bir bağ teşk" l 
edecek olen yeni muıhedemiz 
Balkanlarda artık bütün dünya 
için görün:ür ve arzuya değer 
bir hakikat olan !ıkı dostluğu 
ikmal etmekte ve sulh politika· 
mızın çok sıkı bir eseri olarak 
tebarüz etmektedir. Bu muahe· 
de mevcut antant kordialin 
tatbiki şekillerini tasrih eden 
yeni ve lnymetli bir vesika 
olacaktır. 

Balkanlı müttefiklerimiz yeni 
Türk· Yuntn muahedesine ittila 
hasıl ederek onu taıvip ve tak· 
dir etmişlc:rdir. İşte bütün bu 
ıebebler ile Atinaya ikinci defa 
olarak ziyarete giderken hep 
ayni sat s lmaz dostluğun haber· 
cis olmalt şeref ve aaadetini 
duv&1QI\ 

göıtremektedir. Sonra bu ta_lep." lardı. Koıu neticeai ıudur: gene yetiıti, Muıtafayı yakaladı, sene iş baılangıcında balundut11 
lerin b ir seçim nutkund1 ılerı Yano harladı, onu da tezahürat Birinci Alaancılctaa Bayram arab•da bulunan Remz·ye ve vaitleri yerine getirmıdiğindea 
sürü:müş olduğunu da unutma· takip eui. Biuabi, diğer rakiplerin Adıvar (Rekor 3 aaıt 32 D. ), Hatice korktular, inip kaçtılar. bahıeylemiştir • 
mak lazımdır. çok doatları da vardı. Fakat Tdrk ikinci ~teşıpordan Salahottin Ben Şerif Alinin, Mustafayı Nüoalcaşalırın ıonuada yeni 

Bu taleplerin bir ~11mının Çc· kibi, yavao yavao meufep açmağı ~~ra~~~ (rekor 3 aaat 42 O.) yakalamasından ve beni kaçır· idare heyeti ıoçilmiı ve çekilea 
koslovak hükiimetı tarafından baıladı. Şimdi, Fran 11 ıtlurilerlı uçunucu A~aa~.caktan Mustafa maaına mani olmaaından tekrar ilci azanın yerine öir•tmealı~ 

k s·· .. boy 6lçliıüyorduk. Şimdi takdirler Ca d 4 uncu AlaaDcaktan ı •. ı- :--'.'::l ı.: '(" CI den B. Mahmud Ye B. Mubliaia reddedileceği muha\dca tır. utun bize çevıilm ı ıtı. Bn anda bayrcto l {i' ( k 
4 

t 520) - fırsat tuıara .. araoaya 1 a ım, 
meıele bu nutka verilecek cevaba dö~eolır dt vardı. Biz daha nel de m~ı . ocar, re or 9~1 • .' ' gene ıürdüm hayvanları.. Ni· ilaveıile eski idare hu1eti lbka 
bağlıdır. Henlaynın ileri sürdü· b r birincilik almı§tı k. Fakat puvıa sldıncı ~lsanDkğtan Nı~ıt ~b: hayet yolun dönemecinde ayni edilmiştir. 

k. kt b. müzakere farkı dolayuile ikinci daomüoUik. 2 en, ncı 0 anspor an ld b' b ğ d ha o).. Yeni idare heyetini tebrik ğü ıe ızkn.lo alnın ~r '- h met Ôzpolattır. ıcki e ır o ıışma d a ·ı d'I • 
,.. mu Her ıki taraf ıtıvarileri, vaziyeo b eder ve muvaffaktyetler ı eraz. esası teş ı ey ekm. en pke .. • . . L ı d Y Dı"ğer b·ısı·kletçı"ler sıra ve du ve ara acının yar ımı e g.e· B t tin haasaaiyeııaı ... anamıı ar ı. •· M • • temel~i~ .. u se ız no . a guç· nı aon 01niyeıini buldu, ıamam. Ha- muhtelif derecelerlo koıuyu bi· ne kurtuldum. enemene gır- Dahiliye Vekilimuıın 

lüklerı ıhtava etmektedı r." kem heyeti tetkikini )'~ptı ve kora. t" d"l 8 ·nc·ı haftanın son 125 miştik artık.. Mustafa, ortadan • • 
. 1 f b k h ır l er. 1 

• • t m mı Dcylı _T~ gra , .. u .nut ~n . e~ rını verdi: kilometrelik koşusu gene 1zmir· kayboldu, arabacı benı evıme G ı 
halde gunun en muhım ha~ıseıı Ayni ıaniycde, hiçbir farlı: oı. Çeşme şosesi üzerinde yapıla· götürdü. - Başı 1 inci Salıi/ede -
olduğunu kaydeylemcktedır. madan iki ekip b raberedir. cak ve sıcaklar dolayısile ko- Maznun Mllltafaya soruldu, arasında büyüle, bir teeuür 

Berlin, 25 (A.A.)-.S. abah g.a· l'ribunl r alkı ~lardun yıkılıyordu: •uya sabah saat 7,30 da baş• dedi ki: uyandırmııtır. 
d K l - Kararı .. Kuru! .. Karar iıleriı! y r F k k" • 1 ..... 

zeteleri Henlaynın un ar ıs· (anacaktır. - Bu kız (beni kaçır a at Dün milli ha ımıyet n ı ant• b Ve çıkan karar ~u oldu: 
badda Südet Almanlarının ir _ 1k'i birincinin tekrar yarıo• otomobille!) dedi. Ben do ken• nın 18 inci yıldönümünü ve ço-
toplantısında okuduğu program maııı. /ngi/terede diıini kaçırmak istedim, bana, cuk bayramını kutlulamak lçiD 
nutku ile meşgul olmaktadır. SüTarilerimiz, çok ateşli görünii· (otomobil nerede?) diye sordu, Boluya gelmiş olan civu kaza, 

Monta diyor ki: yorlardı. Fran11• süvari zabitleıi i le Casuslar takip ben de (yokl) dedim benimle nahiye ve köyleri halkının iıtl· 
"Çarşamba günü Londrada ikinci yarışa baıladıgım iZ zaman, olunuyor gitmekten vazgeçti. Ben kendi· rakile Hallcevinde yapılan top-
1 k d l t damları ve denebilir k i, k:imıc, en küçük bir h l d lantıda Kızılay ıubesi vaııtaıile top anaca eve a L b Londra, 25 (Radyo) _ Ece sihi iç zor ama ım. 

1 t A t hareket yapmadan, en kOçüa. ir f Al' d" l d' Z h .felaAketzede kardecılerimize Bolu Pragdaki mesu zeva vus ur· noktayı kaçırmadan iki ekibin mti• nebi devletler hesabına çalııa~ Şahit Şeri 1 ın en 1' e • " 
ya ile A\manyayı birleşf rmck cadeles"ne bakıyordu. casuslar hakkında takibat ya· ranın söylediği ıekildo vak' ayı halkının teessürleri bildirilditl 
ıuretile B. Hitlerin meydana Ve yavaı yavıı1, siit"nrilerimiz, k d l anlattı. Remziyedc vak'ayı ar, gibi bu felaketzedelere lüzumlu. 

Pılma ta evam o unuyor. ,_ 
1

_ t rd
·
1
x.·

1 m"ı kyasta Avrupa bu en ı hlikeli rakibe meydan oku· d a \attı ve· yardımları temin etme" maıır.sa~ ge 
1 

5 Aldersür c yeni gelmiş ve nen n • ıulhunu istiyorlar ise Hen. yarak açılmağa baelııdı lar. Fransıılar - Biz korktuk, kaçtık. Tarla dile bir de komite teıkil edil· 
ı · d b · ıon kuvvetlerini sarfcdiyorlardı . .Na· gelişini zabıtaya bildirmemiı ld M 

layn talep erıne ayanan ır olan bı·r Alman kızı yakalan• içinden kestirim yo an ene• miştir. . k d file!.. Süvarilerimiz, s•çmi~ler, bi· ş b H f 
plan vücude getırme ten a· riaciliği nlmıılardı. Dunu ıakip eden mıı ve bir hafta hapsedildik• mene gittik. Dedi. a it a ıce Bolu Kızılay kurumuna yır· 
ha iyi bir surette hareket ede· merasim çok heyecanlı oldu. ten sonra hudud haricine çı• gelmemişti, onun colbi için damcı olmak üzere teşkil edilen 
mezler. Avrupa ıulhunu etnik Yedi milletin hauetle aözün6 I k .. I · · muhakeme, baıka bir güne bu faal komite derhal don, 

t> kan ması ta arrur ey emıştır. 
kuvvetlerin hürriyetinden daha dikliği eeref ve zafer direğine, m•• bırakıldı. gömlek, çorap, zahire ve 
iyi olarak hiçbir ıey garanti mimle h•Y"l!ımı• çekifükan, ••n· /ta/ya iki kişigi öldüren Şükrü parı yırdımı gibi gönül~ea ko-
edemez." ı ilerimizin vo ıribüiılerde.ki general p l l ~ 1· Alıancakta bakkal Sıdkı ile 1 t k bul 

k 'e diller Türklerin "Öğfislezi heye· ,· ot arı a ıme N pan her tür Ü muavene 1 • Volkişcr Beobahter diyor i: canla t-kabarıyor, gö~l•ri yııarıyor. metresi Sabihayı öldüren İ· etmete başlamııbr. 
"Çckoılovakyadaki milliyetler her tarar mütbiı bir alkıı tufanı Davet Ediyor yazi oğlu Şükrünün muhake· Komite bundan maada b11 

meselesi herhalde bu devletin da· içinde cYaıa Türk> e11lıri ilo in· Roma 25 (Radyo) - İtalya meıine dün şehrimiz Ağırceza mıntakalara kere1te gönderil• 
bili bir işi mahiyetİiıi mühim liyordu. Hava Nezareti, ihtiyat pilotları, mahkemesinde devam edilmiş, meıl huıuıunu da temine ut· 
ıurelte tecavüz etmektedir. Fransada vaziyet talim için davet etmiştir• Ha· cinayet yerinde keşif yaptırıl· raşmalctadır. Köylülerimiz ke-
Bütün dünyanın son zamanlarda - Başı 7 inci Sahifede - riçte ve Habeşistanda bulu· masına karar verilerek muba· resteleria ormandan fabrika· 
bu mesele karşısında_ duyduk- Bu ıoplanuda Hariciye Naun nup ta kırk yaşını ikmal etmiı keme başka bir güne bırıkıl• )ara meccanen naldiai üzeri•• 
ları aliilı:a bu meselenın hasta· jorj Bone, lıalya • Franıa mazak.. olanlar, bu dıvetten hırlç bıra• mıştır. rine aldıklan gibi fabrikllar da 
lık arazaaı göıteren bir Avrupa •• ı.,; hakkında ••un uza<hya laabal kılmıştır. E,.refpaşa cinayeti bunların ayni surette para11z. 
meselesi olduğunu tamamiyle •••mit •• mttıaabben do. Londra Talim müddeti iki aydır, r d biçilmesini Üzerlerine almır 
isbat eylemektedir. Südct Al· Hyabatinde, 1ngilia rlcalile 'nkubn· ince Mehmed hala hastane e 
manian Çeklerden istediklerini lacak mftzakercler •trafıoda malO.· Belçika Katolikleri Eşrefpaşad• kahveci Kadri lardır. 

k mat Vermi ııtir. k • , ·ı o .. ..... : .. •1 ;:•~ ::rmelcle maznun Ba.4rve Lı·ıı·mı· ·ı·n sarih surette ortaya oymuş· w Saronan hü fımetın m.: .. f prog. ı . e "' : .. ~ r R .,, 
Dahiliye Nazırı Albcr Saieyman oğlu ince M · hmedle b •kl • ludır. lıtedikleri haklarından fada meıoıtuliyeti haaebile, Maıtem• ramını be}f,enme~ı·ıe· r h k fe rı erı d d 5 uı ıuç arkadaşlarının mu a eme· başka bir şey eğil ir. l•klt N azırhgın Şotaoa verilmeli A Ankara, 25 (A.A.)- Başvekil 1 B "'k el 25 (Radyo) Ka· l•rı'ne du"'n ıehrimiz x.ırceza Südet A manları Karlisbad hakkındaki kararname, Reisicumhur ru 5 

' - " a CelaAI Bayar, Hakimiyeti milliye 
1 t ] ·ı_ı part'ısı· bugu" konare mahkemeı·ınde devam edilecekti. toplantılarında sarih bir vazi. tarafındın da taavip o unmuaıur. o lll'ıer • 11 • bayramı vesilesile gönderilen 

d ) B k·ı b ı· d t 1 b .. '-Q e Bakırköy hastanesinde tedavi yet vücude getirmeğe çalışmış· Pariı, 25 ( Ra yo - Af'• ı a m e op anmış ve u" mf • altmda bulunan ince Mehmedin tebrik telgraflarına ayn ayn ce lar V .. anlaşma köprüsü ıün di· Dala diyenin. matbuat müme11.iUerine tin mali projesine muhale et k ._... l x. k 
"' vukubulan beyanatı, para borıuında ğ k vermicıtir iyile•micıse muhakeme edilmek vap verme İm1tansız •~ı arşı· rekle
rinden birini kurmuşlardır. etme e arar " • v v sında mu'-abı·ı tebriklesinin ib· iyi ıaairler yapmıo Te Fraıuıa fraağı K . k M l" üzere lzmire getirilmesi balckan· il' Ş·ımd"ı lco"'pru··yu- tam olarak inca l d 'b' ongrenın ararı, a ıye l A d 1 A. t v "t 

y tekrar yilkıelmeğ• bao il ı~ı gı ı, eı· h · ı b.ldi da hastane Başhekimliğine ya· ağına na o u )ansanı a il l·çı·n o .. teki dire"i kurmak Çek· hımın' f atlerinde de bir 7ükeeli1 Nazırına bir mu tıra 1 0 1 • buvurmıı•' '- rtlır. 6 

21111 n 'tlelctuba aelen CC'!V8D dün• u-lere düşer.~ kaydolunmuelut. rilmistir. 



Manitanın Hacıhaliller köyü ilkokulu, bütün köy çoculclarmı 
1 çatı~ı altında t~plımalctadır. Köy halkı, mektep için fedakirhlctan 
~ çekınme~e.~tedır. Resimde, mektebin talebeıini ve muallimini 

11nıfta ıoru)'oruz. 



__ 0,...L.,.h_ıf...,.e..,, !llıl,,~l>~---~~·;;;;;;;;• ;ı;;.;;:;;;;;:;;;;~;;:;;;;;;;r...,..--;-~·;;;;::;;;;-;,;.;,...;~;......._..,;.;;~._......._;;:;==-....-------- - ANA)) OLU R "A Ö .. V O S11.rayk6yde kalkınma lzmir belediyesinden 
- Başı 7 inci salıijede - 1 - Seneliği sekiz yüz ellı 

Bu(!ünkü program Belgrad:Büyük radyo orkestrası, lita reisliğine, hükumet doktoru liradan iki senelik icarı bin 

' 

18,30 Prag: Fok orkeıtrası, B. Şakir Sara~oğlu intihap yediyüz lira bedeli muhammenli 
" stanbul radyosu 18,30 Roma kısa dalgası: Hafif edilmiştir. Güzelyalıda belediyeye ait de· 

Bilumum çit tçilere, mey va, incir 
bahçeai ve bı:ğ sahiplerine 

büyük müjdemiz 
Oğle neşriyatı: Saat ı2,30 musiki.11 19 Peşte: Çigan orket· Bir ganlcesici gakalantlı niz banyoları başkatiplikteki 

flikJa Türk musikisi - 12,50 traıı, 19,30 Paris Mondial:Kon· Meıhur yankesicilerden Kon· şartnamesi veçbile iki sene 
Havadis - 13•05 Çocuk bay· ıcr, 19,80 Bükreı: Hafif plaklar, yala lbrabim otlu Mebmed, bu müddetle kiraya verilecektir. 
ramı haftası münasebetile çocuk 20 Viyana: Alman seıli film defa da Sarayköy pazarında Açık artırma ile ihalesi 
esirgeme kurumu namına Ba- f ı· t · f k t b. .. muıikisi parçaları, (22, 15 Keza) aa ıye e geçmıt, a a ır cuz· 6/5/938 cuma günü 11at on al· 
k1rköy Halkevi göıterit kolu ta· 21 Laypzig: Filbarmonik takım danı aşırırken cürmü meşhut tıdadır. lttirak etmek iıtiyenler 
rafından bir temsil - 13,30 Sopran, Tenor, Alto, 21,30 halinde yakalanmıştır. Yanlce· yüz · 11 k 

Mazotla müteharrik (5) beş beygirlik traktörlerimiz günde 
(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi ıürer. Amortizmanla 
birlikte en atır itin dönümünü azami otuz kuruıa mal eder. 
Dünyanın her tarahnda aatlamhtı ve gördüğü İJİn boyuna 
nisbetlc büyüklüğü ile nam aalmıı olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlaklı arazide çift ıürmek bat ve pamuk araziıini çapalamak 
zevkini tutacakıınız. 

Muhtelif plalc neşriyata - 14 Peıte: Koro konıeri, 21,40 Prag: sici müddeiumumilite teslim yapi yedi lira e i uruı· 
S edilmiştir. luk muvakkat teminat makbuzu 

on. Çigan havaları (Novak), 22, 15 veya banka teminat mektubu 
Akıam neırigatı: Saat ı7,00 Prag: Koro musikiıi, 22,45 Par is ldfımlarında ile söylenen gün ve ıaatte en· 

ln~ılip tarihi derıi: Üniveraite- Bükreş : Hafif musiki nakli, 
den nalden: Mshmut Eaat Boz· 22,SO Norveçte neşredilecek Av- bir gece cü~e~ J:~i:!er;._etre murabbaı 

icabında kuyunuzdan ıuyunuzu çeker, deıtere makinenizi ve 
bir küçük detirmeninizi çevirir. Size bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fiati 
de her keseye elverişlidir. izahat almak ve sipariş vermek için 
acele ediniz. 

k""rt 18 30 Ç k b rupa konserini Peştoden dinle· - Ba•ı 2 inci sahi/ıede - k 
lzmir: Büyük Kardiçalı Jıan No. 55 de Talat Kılcıoğlu 

• - • ocu ayramı 7 i iyüz elli kuruştan binyüz kırk 
•• laafta1t müna1ebetile çocuk yiniz, 23, 15 Prag: Salon orke• - Kapıyı zorlayacağız. b 1 1. t 23 30 V. Dedı'. Cevap vermeme, ve· eı ira bedeli muhammen ı 
esır-me kurumu namına konfe· raaı, ' ıvana: ıece mu• 57 · · d 458 t 

•- ıikiıi (Hamburatan nakil), 23,30 yahut ta herhangi bir müoaka· ıncı a anın me re mu-
raaı: Fahreddin Kerim Gökay p 0 bb d k" ıs 1 rag: Plik. ı• kıpııı açmata meydan ver· ra aın a ı sayı ı anHıoın 
(Çocuk ruhu ) - 18,45 Plakla o,_ral"', operetler: memok için tahta kapıya da· ıatışı baıkatiplikteki şartnamesi 
danı muıikiıi -:- 19,lS Kon· 13,15 Roma kısa dalgaıı: yandı. Benim do kolumdan veçhile 6/S/938 cuma günü sa· 
feranı: Beyotlu Halkevi namına Lirik opera muıikiıi, 12 Belırad: çekti. Uymak lizımdı. Nihayet at 16 da açık artırma ilo ihale 
bayan Nazan Danifment (tarih Operadan verilecek piyesin nakli yititli ğe de halel getirmemek edilecektir. iştirak etmek iıti• 
vo debiyatta Türk ıüzelliği) - 22 Roma, Bari: Bizet'nin •Car· icap ederdi. Biz zorlad ıkça yenler seksen alta liralık mu• 
19,55 Bor1a llaberleri - 20 Ve- men. operaıı, 22 Berlin kıaa tahtalar da acı acı gıcırdıyor· vakkat teminat makbuzu veya 
dia Rıza ve arkadaşları tarafın· daJgaıı: Haendel'ia •Meuia. ı, du. banka teminat mektubu ile söy· 
dan Türk muıikisi ve halk Milinoda da ayıai proıram. - Yukarıdan iıitilecekl lenen gün ve aaate encümene 
,.rlcıları - 20,45 Hava raporu Oda mullclıü Dedım. gelirler. 
- 20,48 Ômer Rıza tarafından 12, 15 Roma kıaa dalg111: Oda - Hayarl. 3 - lkiyilz dolcaan dokuz 
arapça sö1lev -21 Tabıin Ka· musikisi konseri, ıs.ıs Berlin Dedi. Nıhayet kapı büyük lira elli iki kuruş bedeli keı" fli 
ralcq ve arkadaıları tarahndan kısa dalgası: •forellen. kenteti. bir vaveyla ile açıldı. Biz de Kokluca mezarhğınm etraf d~ 
Türk musikisi ve halk şarkıları Resitaller: kırk haramiler gibi içeriye dal· varları üzerine yaptırılacak har-
( Saat ayarı) - 21.45 Orkestra: 17,15 Berlia kısa dalraıı: dık. Şarap şiıelcri duvarlarm puşta baı mühendislikten teda• 

1 _ Keler. Beli: Uvertür Sopran ıarkıları, 12.ıS Berlin içinde mabsuı deliklerinde mun· rilc edilecek keJif ve şartname· 
Franaez kııa dalgaaa: Piyano. Viyelon· tazam bir şekilde arzı endam leri veçhile 6/5/938 cuma günü 

2 Y . D k Hl ıonatları ( Haydn ), 18,30 ettiler. Diyojenin feneri kadar saat 16 da açık eksiltme ile 
- oııtomo: aaı ava B p le 1 bı"le ışık vermı"yen zı·ya mem· ihale J 

1 rüno: iyano refa ati e tenor d'I k · · k t k 
aatern. ıarkılan, 19, 10 Bratislava: Mı· baımızdan istifade ederek ş · şe· c 1 ece tır. ştıra 0 me 

3 - Popi: Valı pudre. car ve Slovak ıarkıları 19,20 leri çekip üzerindeki etiketle· iıtiyenlcr yirmi iki lira elli ku· 
4 - Azano: MeloclL Belgrad: Piyano konseri, 19,50 rin tarihlerine bakıyoruz. Bir ruılulc muvakkat teminat mak· 

22,tS Ajanı haberleri - 22,30 Peıte: Viyolonsel resitali (ltal· şışo arkadaş aldı, bir şişe de buzu veya banka teminat mele· 
Plilda aololar, opera ve operet yan ve Macar eserleri), 20,30 bana verdi. ŞiJeleri açtık. Şe· tubu ıle söylenen ıüıı ve saatte 
parçalan - 22,SO Son haberler. Bülcrcı: Şarkılar, 21,40 Bratis· refe tabii proıit yaptık. Cep encümene gelirler. 

Muhtelif Avrupa iatuyonları· lavı: lbrani şarkılara, 22,2s fenerimiz kud et nden düştü. 2ı 26 29 3 1328 
Bu Zı.,ı.rı· karanla~ı daha ziyade Senelik kirası sı lira badeli 

nın bu alqamki program özü: Bratiılava: Keman konseri (Mo· ' 5 E 1 
aydınlJtamıyacagy ına kani ol· muhammenli şrefpaşa kiçeş• 

S.n/onll• zart), 23,10 Milino, Torino ve f"k dd · d 603 ı 
: Rom kı• dall'Hı: Şarkı resitali, muı gibi titriye titriye söndü. me ı ca esın e sayı ı 

17,15 Roma kua dal11111 o zamana kadar hercey iyi kahve yanında belediyeye ait 
S f L k 20 B kr Danı mıısikisi:: y b oa oai" onaer, ü eı: ritmişti. Bundan sonra ne ya· yol fazlası aşkatiplikteki şart· 
ltumen eaerleriadon ıeafoai ve 18 Peıte : ( Plakla ), 2 l •ıs pacaktık. Gözlerimiz belki ka· namesı vcçbile 6-5-938 Cuma 
milli dualar, 21,30 Floraaı, Bükreı: 23,30 Liypzig, Ham· ranbia alışır dedık, fakat ne günü ıaat 16 da açık artarma 
Napoli:Senfoaik konaer(Bocclao· bur: 23,45 Milino, Torino. mümküıı .• Kocaman fareler ya· ile ihale edilecektir. iştirak et-
riai, Savataino, Respirlai, Fer.. lfalat.eH/: aıaızclaa, Ueramizdoa sec;met• aelc iatiy•a.- dört JÜI kurur 

M 18, 10 Roma kıta dalgası ve başladılar. Zulmette parıldıyan 1--Juk muvaklcat'1emina tbuzu ro, ale ) müteakıbe• danı 
muikiıL Bari: Arapça muıikili program, gözler görmeğe başladık. Ya· ile söylenen gün ve ••atte en· 

19,37 Bari: Türkçe musikili proı· vaı ve ihtiyatla ilerliyorduk. cümcne gelirler. 
Ha/il lcen..,.,,.r: ram, 20, tS Bari: Rumca muıi· Amma nereye gidiyorduk. Yu· 19 26 29 3 1308 

otobüs işletme müdürlüğünden 
tedarik edilecek fenni ve mali 
ıartnameleri veçbile 29/4/938 
Cuma ıünü saat 16 da açık 
eksiltme ile ıabn alınacaktır. 
iştirak etmek istiyenler iki yüz 
otuz altı lira yirmi boı kurur 
muvakkat teminat makbuzu ve 
ya banka teminat mektubn ile 
söylenen gün ve ıaatte encü • 
mene gelırler. 1252 

ı4 19 22 26 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Buca nahiyesine batlı kınlc· 
lar köyünde mukim lbrahim 
kızı Fatmanın Buca nahiyesine 
bati Kırıklar köyünde mukim 
Arap Halil aleyh ne açtıtı bo· 
şanma davaamın dava arzuhal 
ıureti ile davetiye varakaıı 
müddi aleyhin ikametkıbının 
mcçhuliyetine binaen mübaıir 
tarafından bili teblii iade edil· 
miş ve zabıtaca yaptıralın tah· 
kikatta da bu cihet teyid edil· 
miş oldutundan keyfiyetin ili· 
nen tebl A"ine ve tabkikatm 
S-5·938 Perşembe günü saat 
10 na talikine karar verilerek 
dava arzuhal suretile davetiye 
varakası uıulen mahkeme salo
n una asılmış olduğundan müd· 
dei aleyhin tayin olunan giln 
ue saatte mahkemede hazır · 
bulunmaaı alcıi talcclirde bak· 
bilda '1ft mehfyf yaW70 ıtwa 

kılanacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

(1257) 
5,45 Puis Moadlal: Plik koa• kili neşriyat. karıdan gürültüler golmeğe iki bin dokuz yüz elli lira be-
. 7 10 Beri" k d ı --- lzmir ikinci ıcra memurlu· ıerı, ' ın ı• a pa: V h l baıladı. Bulvarların altına gel· deli keşifli bayındırlık aahasın· 

Neıeli kar11ık program, ( 8,lS .n..asa ıraız ığı dik. YolumuzJ şaşırmıştık. da Celal Bayar caddesile Ka- ğundan: 
devamı), 8,30 Pariı Mondial: IL

1
• •abılıalı Çefme-'e Geriyo döndük. İkimiz do ec· zım Özalp bulvarında yeniden Doıya numarası 38•1774 

Plk 9 15 K 9 45 K I• uı b y k ı k · · 1 k 490 d Yeni Asır gazetesinin 29 Mart , , eza, , ezı, ne iyiz. a a anırsa netıceıı yaptırı aca metre poy a 
10,30 Keza, 9,30 Berfin kıaa va/ıalantlı kötü olacak.. Buz gibi yerin kanalizasyı>n başmübend ılikten 938 tarih ve 2697 aayılı nuı· 

.T ı · d k b basanın 9 uncu sahifesinde Em· dalgaıı : Cenubi Al•an şarkı· Çeıme kazaıında bir kasa altında ece ten ö meğ~ aş- bedeli mukabilinde tedarik edi-
l 1 d k O b · · d k"k lak ve Eytam bankas.na borçlu 
arı, ( 10,30 Neteli propam ). hıraııbğı vak'aaa olıauıtur. Tüc- a 1 • n eş, yırmı • 1 a lecek keşif ve o•rtnameıi veç· 

12 Berlin kıaa dalıuı: Bando A•rdan B. Kela"mı· Ertan'ın elek· kadar gezindikten sonra biribi- hile 29/4/938 Cuma ıünil saat Mehmet Alı oğlu Abmedin 
_. d .. ı · 4· S-938 tarihinde satılacak olan 

muz ka, 12,lS Ye11i Almaa hafif trik ve un fabrik:aıanda bulu- rine çarpan ma enı ıes crın 16 da açık elcıi.tme ile ihale 
muııkiıi, 13 Hafif muıiki (14,ıS nan para kaaaaını, geceleyin istikametine dotru yürümeğe edil~coktir. Bedeli artarmaya gayri menkullerine koo~n kıy· 
devamı ), 13, 10 Bilu,._.: Sibice- fabrikaya airen iki kiti demir· baıladık. Hafif bir ışık süzül- çıkarılacak araa ile ödenmek met 2450 ı :ra oldutu halde 

-. • dü: Mektebin kalirüfer daire1i.. yanhşhkla 2000 lira olarak ya· 
ano orbatraıı ( 14,2.S kooaerin lorle kırmak ve açmak teıeb- Kriıtof Kolomb ve arkada1- ilıere iıtirak etııaek iıtiyepler zılmıştar. Tah.sib olunur. 
devamı), 13,lS Pariı Moadiah büıünde bulunmuılarıa da mu· !arman Amerika topraklarını ilci yüz yirmi bir lira yiroıi beş Fazla izahat almak iıliyen· 
Konser nakli, 14 Keza, 14,35 vaffak olamamıılardır. Zabıtaca gördükleri zaman duymuı 0~. kuruıluk mqvakkat teminat lerin dosyadaki vaziyet ve tak· 
Roma kııa dal1111:Hafif musiki yapılan tahkikatta bu hırsızlı· dukları heyecan ve sevinçle makbuzu veya bankı teminat tiri kıymet raporuna müracaat· 
koaaer, ı6,30 Beılin k11a dal· tın aabıkahlardao Zaim otlu kendim'zi dııan attık. Kimse ll)ektubu ile söylenen ıün ve ları lazımdır. (1370) 
pa:Halk •ulikiıi, 17,3.S Berlin Hasan Denizli ile arkadatı Ha· görmeden yataklarımıza yattık. saatte encümene gelirler. 
laıa dalıua: it ıon• konseri, .. 0 oğlu Ali taraflarından ya· Bu heyecanlı lcıaa ıeyahat gc- 2 - Beher tonu yetmiı lira· Tavaı icra memurluğundan· 
(18,50 Devamı), 18,02 Bükret= pıldıtı anlaıılmıı, ikiıi de tu· ce rüyalarımıza kadar girdi. dan ilç bin yüz elli lira bedeli Alacaklı kı z ı lca bölük nahi· 

kazı Sultanan kocası ayni oabi· 
yeden Halil oğullarından Meh· 
med oğlu Ha1aa üzeriao Ta· 
vaı sulh hukuk mahkemaainin 
21-2·938 gün ve 117·76 1ayılı 
ilimı milcibince takdir olunan 
ayda üç lira nafakadan işlemif 
ve işliyecek nafaka bedelinin 
tahsili için ilamın infazı istenil· 
mit olmakla borçlu namına ça• 
karalan icra emri merkumun 
oturdutu yer belli olmadıtıa· 
dan bili teblit iade edilmiı 
olmaaındaa alacaklanıa talebile 
teblitatan ilanen yapılmaııaa 
karar verilmiştir. ilan tarihin
den itibaren beş gün içinde 
bizzat veya kanunen vekil gön· 
dermek suretile bir diyeceği· 
niz varsa dairemize bildirmeniz 
aksi takdirde muamelei müte • 
akibei kanuniyenin icrasına gi· 
riıileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere il!neo tcblit 
olunur. (ı288) 

Kemalpaşa sulh hukuk mab· 
kemesind(;n : 

Müddei aleyh Kema.paşada 
ıakin iken halen i kametğahı 
meşhul bulunan Yanyalı Nus· 
ret tarafrna · 

Müddei Kemılpaşadan ölü 
çerkez ffaıan veresesinden otlu 
lıınail Hakkı tarafaodan aley· 
hin iıe açılan izalei ouyu da~•· 
ıının icra kılınmakta olan mah· 
kemesi .,.raa1nda..aamın1Ea b.a-
yi tebliğ çıkarılan dava vara· 
kası ile esas dava arzuhal 
suretidm ikAmettihınızın meç• 
bul ve nerede bulunduğunuz 
belli oımadığından dolayı mO· 
başir tarafındın bila tebl iğ 
iade kılın mıt ve mahkemece 
bu baptakı tebliğatm lzmirde 
münteıir gazetelerle ılinen teb
liğat ifası ve mahkemenin 26 
May ı 938 tarihinde rastlayan 
Çarıamba günü ona talikine 
karar verilm iş olduğundan mez· 
kur gün vo saatte Kemalpaşa 
sulh mahkemesinde gerek bıı· 
zat ve ierekse tarafın ızd,n bir 
vekil kanuni göndermek ıure• 
tile mahkemede ispati vücut 
etmeniz ve akıı takdırde hak· 
kanızda gıyap karar1 verileceti 
hukuk uıulü muhakemeleri 
kanununun 142 inci maddeıine 
tevfi"an teblit makamına kaim 
olmalc üzere keyfiyet ilanen 
bildirilir. Rad70 orkeatra11 ve ıarkı, 18,20 tuluak adliyeye verilmiştir. Bülent USTÜNDAG mubammenli 45 ton motorin yea'nden köae oğlu Süleyman 

-======================================~-=::~::~=:::-~-:-~~-~----------.............................. ~~ ................. . ~ - ıealeri telıerar başlamış, aş ğa - Tealım oıl yolcaa ateı yor. 011u uyaadarmadık. Şimd, Bu defa böyle birıey yap-

Kanii Mendil 
.... Clnaget, Mgecan, lcorlcu aşk ve kahramanlık __ 

Nakleden : irfan Hazar 
-4-

Hakikttea bu duvar henüz fllf' 
palmlfa benziyordu!.. 

De•k ld (Çıplak kadınlar 
.......... ) ha1clatları bizim deh· 
.... ...... müteakip kı· 

"" ircl ... ilflerdi.. 
Şimdi - ,.pecaktık? 
Arbciqltn• çimeatola ka· 
~ JUIDda .bırakarak, ben 
iaW:S• oeaab ~ikametine 
tlels• derilelMI• ltatlld.tL v.....- llmba iıaretiie 
..... ,.., .. çapaak her aa ......... . 

• ,.,.. ıeçiyorüm ki, 
.,ıklln•• aur uar titredip 
at, pvaı yayaı uyuıtatunu ..,..... .. 
.Aeaba elektrildeai1or •uyt .. m? 

Derhel o mıntakayı atladım. 
Düıündütüm filhakika doğru 

~ıktıl 
Çünkü, zavalh arkadaıları· 

mızı kömür haline koyan kır· 
mızı ve beyaz ziyalar, o anda 
benim de etrafımı kı pladı •• 

Demek ki düımanlar, berta
rafı ölüm çeıaberile kuptmıı· 
lardı. Kendimi bu ölilm çom· 
berüaden pçlükle ILurtardım!.. 

Yerin dib\ndeo motör gilrül· 
t.a}erioe benziyen b111 aeıler 
ıetiyor4u. Kulatamı yere koy· 
dum ve yerjn dibini dinlemiye 
koy~ldum • 

Hakikaten burası, esrar dolu 
bir yerdi!.. 

Evelce duydutumuz musiki 

yukarı y;rmi otuz kişilık bir ka- ederim; dedim. ne yapıcatımızı ve naııl hare· madı. 
filenin gürültülerini andaran bığ· Sesimi duyan meçhul adam, ket edecetimizi ıormata gel· Çünkü hadisenin geçit tar11 
nımalar ve kahkahalar kula· yıldırım ıüratiyle makineıiai dim. Emirleri niıi bekliyorum.. Çınkofu mütee1ir etmiıti • 
ğıma çapm ştı. hareket ettirdi. Avımı kaybet- • • • Polis hafiyoai, odada yalnız 

Neden sonra. dehlizin sat mek üzere idim ki, naıılaa tut• Kançor. dirseklerini masaya .kalır kalmaz ıaatani çıkardı. 
ucunda bir gürültü koptu. turabilditim ilk kurıun motör dayadı. Maroken defterini açtı. Kendi kendine, 

Bu ıüıültüyü, kııa bir çıtlık de tesirini göıterdi. Bunu ikinci Oraya birkaç ıatar yazı yazdı. -Tam vakittir, dedi; arbk iı• 
takip etti. . ve üçüncü kurıunlanm takibettil. Sonra: baıtamalıyım. 

Artık, durmak zamanı dotildi. Arkadaılarla birlikte laedefe - Mirton, dedi; bu meae· 
Gürültünün olduğu tarafa doj'l'u koıtuk.. leye dar dosyalara yeniden 

doA"ru aegirttim. _ Orada rene ıaıılacak birıey ıörmeklitim lizıml Yaran aleı· 
Karanlakta iki kiti boğuşu· k"'ısında kaldıkl.. sabah seni burada beklerim. 

yordu!. Motör ortada yoktul Oıtün· Verditin iıabat bıraz karıııkl 
Bunlardan birisi kadın, di· deki adam da meydanda ıö- Maamafih müdbit bir komite 

teri erkekti. riinmüyordul karıııında bulundutumuzu bir in 
Ve tuhafına bakınız! Erkek Ya kız?.. hatmndıo çıkarma! Gerek aıa"4 

büyük bir motobiıikleti eliletu• lıte. ancak motörde batla deten; ıerek manen ditimııe 
tuyo·; ve 11rkasına bağladığı bir olan kızı yere yuvarlanmıı bul· kadar silaalanmak mecburiyetin· 

· genç kızı kucaklamak, onu deh· duk! dey:z. Bunu hiç unutmayın :z! 
lize götürmek iıtiyordu. Haydud, anıızın patbyan si• Mirton ayağa kalktı. Düşüne 

Tereddüd etmeden ıillhımı lih karıısanda şiklnnı unutmut. düşüne odadan çıktı. 
çektim. kondini kurtarmatı düşüqıüştD. Kınçof memnun olduğu za· 
Arkadaılua bir limbı iıareti işte üstadım; yarı ölü, yarı diti man.ar, muavini Mırlonu çocuk 

yaptıktan sonra meçhul moto· b ir ha ide merkeze ietirditimiz g~ k t .Jklar, hatta o.ı:.an iki 
bisikletliye: kız, uç saatten beridir ki uyu· yanaklara.1d .. n öp .:rJi. 

• • * 
Küçük bir otomobil Kraviye 

caddeaini yılan gibi aarmıı, 
hızla ilerileyordu. Direkliyoada 
gcniı götüslü, iri kollu •e ıöz
leri ıiyah gözlüklü bir adam 
vardı. 

Bulvar Raspaydan ıeçeD bu 
otomobil ansızın bir ecza11oni.ıa 
önünde durdu: 

Eczaneden içeriye girer gir 
mez, 1işm1ı&n bir adama, 

- Bino burada mı? Diye 
sordu. 

Ş:şman adam, Kançofu kar· 
ş sın .. a gö:ü-- c e h 'r ı.ı şaşaladı. 

•Arkası ı11tr· 
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Sahife 

ilmi bahisler: 

Dünyanın . büyük 
zelzeleleri 

~~~~~-ı~~~~~ 

Feci neticeleri olmaıa,dı, zelzele temenni 
edilirdi. Fakat inaanlılı o kadar 

kurban vermiı tir ki •• , 

Zelzele kaç çeşiddir? 
Yazaa: Liee coırafya muallimi Hüznii Hun 

-3-
Kuvvetli sarsıntılar, geçti~i 

yerlerde h·çbir zaman ıilinmi• 
yen izler bırakır. Yer yarılır, 
bazan bu yarıklardan yer yüzü 
amudi yükselir veya ıakuli çö· 
ker ve}'a yalnız yarık olarak 
kalır. Jeoloji ile uğraşanlar için 
bu nevi te-şekkül çok mühim· 
dir. Çünkü yerin büküntü kat• 
ları ( iltiva tabakaları ) burada 
güzel sezilir, 20 Teıriıı 1 1891 
de Japonyada yarılan bir yer 
pırçaıı 20 metre yiiksekliğo fır• 
lımıı ve yaralan yüzde ( aatıb 
inşikakta) iyi görünen iltiva çiz· 
ıileri (Failles) vücude getirmiı· 
tir. (Pl XXX lll, 2) 
ZelHle usullerinin okunması 

1846 tarihinde zelzeleyi oku· 
ma uıulleririnin eaaılarını kura· 
rak umumi ve mevzii zelzele 
kata!oğuoun kıymetini ve büyük 
zelzelelerin bir siıtem altında 
müıabede uıullerino istinaden 
mevzii monografilerinin lazım 
olduğunu iddia eden ( Mallet ) 
oldu. Ayni zamanda Sismogra· 
file denilen bu1U1i aletler kul· 
lanılarak zelzelenin zaman, de-
vam, ıiddet. adet ve istikamet· 
lerini gösteren iletlerin kulla· 
nılma11aı iddia etti. Hele zel· 
zelenin kuvvetleri itibarile biri• 
birindea ayrılma11 çok lizı mdı. 
Bu istete Ro11i ve Horel cevap 
verdil•. O ıuretle ki; zelzele
nin insan ve eşya üzerinde yıp· 

t11iılemiw ~w .. 111ir• göre 
bir (echelle) merCliven basamak 
h!' 11rladılar.. lıte çok iıe ya· 
ny• bu ilkala aııtıd• ya· 
11lıdin 

1 - Microliımea: Müteıddid 
aletler tarafındın gösterilmiyen 
yalnız bazı miiteha111ılar tara
fından du111lan ıallantılar. 

2 - MacrOIUlmeı: Bütün ilet· 
ler tarafından hiaaedilir. Fakat 
iflemiyen, iltirahatte olan an· 
cak birkaç kiti duyabilir. 

3 - lıtirabatte ola• pek çok 
inunlar tarafından hisudilir ve 
devam ve iltikatutleri de t .. 
yin edilebilir. 

4 - Hareket halinde bulu. 
nan birkaç inıan tarafındın du· 
yulan ıaraıntılardır. Bunlar da 
pencere, kapı gibi müte~arrilc 
eşyanın hareketleri ve evın ta· 
hanının gıcırtıları iıitilir. 

S - Herkea tarafından du• 
yulan ve gayri müteharrik eı· 
yanın hareketleri, yatak mobil· 
ye gibi şeylerin aallınması, zil· 
lerin çılmaıı gibi. 

6 - Uyuyanların uyanması, 
asıh cisimlerin 11llanması(rakıı), 
saatlerin durm111, bi11edile bilen 
ağaç hareketleri, korkan inaan· 
ların evlerden kaçışiDaları. 

7 - Müteharrik cisimlerin 
devrilmesi, duvar tavan ııvalı· 
nnın düşmesi, büyüle meydan 
ıaatlerinin durması, toplu korku 

8 - Bacaların düşmesi, du· 
varlarda çatlaklıklar meydana 
gelmeıi. 

9 - Evler·n tamamen veya 
bir k• smının yıkı lmaaı, yer taba· 
katarının biribirine karııması. 
yarıklar (Fıe ı lleı) vücude gel· 
meıı, d .ı ğ. arın devrilme ve 
çökmelorı. 

• • • 
H.-r hareketıarzda zararların 

azami oldui u b yer gö ü.dü· 
ğ nde ı z eıze e o an bır mem· 
ıeAe t A ib ız zatı merkez e raş• 

tırıldı. Hadisenin arzın. çok 
derinliklerinde olduğunu dütü· 
nerık dahildeki bu merkeze 
(hypocentre) zelzelenin çolc du· 
yulduğ11 satıhtaki merkeze de 
fepicentre) denir. Epiceotreler 
üzerinde büyük zararlar vücude 
gelebilir. Merkezden itibaren 
ıittikçe zayıflıyan müttebidül· 
merkez ihtizaz daireleri vücude 
gelir ki, bunlara iıosiıteı veya 
iıoseistes denir. lzosistlerin her 
birinin ihtizazlara ayni ıiddet 
derecesini ihtiva eden ve bili· 
nen bir tahrib cedvelinin tesi· 
rine tekabül ederler. 
Eğer bir vak'ada müşabidler 

doğru olursa (homos"steı) veya 
(casistes) denilen mün~aniler 
ayni zamanda vukua gelen ve 
ayni şiddeti ihtiva eden zelze· 
leleri birleıtirebilir. Homosiıtes· 
leria tayini usulile episantri 
bulmak kolayd:r. Homoıiıtler 
episantr tayininde bir vasıtadır. 
Sathı arz üzerinde AA, 88, CC 
noktalannda ayni şiddetle zel· 
zeleler bi11edilir, o halde ayni 
ıiddetle btııedilen bu noktalan 
birleıtirerek 11tıhtaki merkezini, 
episantrına b11labiliriz. Birçok 
zamanlar zelzelelere epiaantr 
ol1rak yalnız bir nokta vermi.
lerdi. Bunun etrafında homo-
8iıt veya ipoıiatlerin merkezi 
ayni olan bir daire ve kat'ı na .. 
kiı çizdiği zannedilmiıti. (Mal· 
let) nin dediiine aöre ovleıdaki 
•••ne• Abblarin üzerinde açı
lan yarık meyilleri vasıtaıile 
bu episantr bulmıta çalııtldı. 
Arııtırmaaın neticesi olarak 
ipo11atrelere ıayct büyük de
rinlikler verilditi hali hazırda 
bu buıus kat'iyetle reddedil
mektedir. Mönte11üa ipo-.ntr
lerin araıtırılmaaı huauıundaki 
•üııbede uıullerinin tamamen 
yanbı ve bulunan noktaların 
hiçbiriniıı muayyen ve dotru 
bir nokta olmadıtını iddia etti. 

Epiıantrlere gelince: En yeni 
tetkikat bunun bir nokta olma
dıtını, bilikiı bütün ıanınbla· 
nn az çok büyük bir hız veya 
meıbuulibtizaz satıhtan ibaret 
ve izoıiıtlerle mütenazır oldu· 
tunu bize göatermittir. Buraları 
hakiki epi11ntr veya piliıtoıiı· 
teı yerleridir. Bazan bu darbe 
battı izoıist dediğimiz müttebi· 
dülmerkez kat'ı nakıılarıa bü· 
yülc mihverinden başka birıey 
detildir. Umumiyetle bir mem• 
leketi 11raan hareketi arzların 
hepsine merkez olarak bu bat 
verilebilir ki: Üzerinde vukua 
gelen bütün hareketler baılıca 
(Tectoniques) mıntakalarandaki 
kazalardan baş 0(a birıey değil· 
dir. Baıka vak' alırdı da sar· 
ııntanın merkezi olarak kııran 
bütün p ırçaaı kabul.edilmelidir. 
Sismoıraplıe• N alamolıram 

Belli batlı aiımograf aletleri· 
nin bıle umumi mütalea11 bizi 
derin tetkiklere sürekler. 
bujfünkü aletlerin birkaç keli· 
ile evsafını ıöylJmek kindir. 
Çünkü sismograf veya siımonet· 
reler bugün büyük ebe miyeti 
hız detıldirler. Onların en 
mükemmelleri birinci büyük 
sarsıntının yalnız bir izini ve· 
rir. Bugünkü aismograflar iıe 
ıakuli veya ufki rakkasların 
haf f v~ya ağır şekilleridir. 

·Arkası t1ar· 

ANADOLU 

<;ocuklar arasında lngilterede 
kanii bir oyun. Kadın tayyareciler asker

Bıçak göğsiine girdi, ciğerini delip liğe geçmek istiyorlar 
sırtından cıktı. Yaz kadının mO.racaatı tedkik edil-• 

1 tenleri çıkarıyor. meJ!lte ba•lan _Jı 
Kızın bu hareketine kızan IS 1" Ui 

Jan Şarl, onun patenlerini 1 pı· Bütün mektepteki arkadaıluı 
tinaj meydanını çeviren parmak· ıpor ve dans etlencelerile meı• 
laktan dııarı fırlatıyor. Siaaon, plken boı zamanlarında tayya-

' arkadaııaın yaptıtı kabalıtı recilik kurslarına devam edea 
yüzüne vurduktan ıonrl pır· Uraula iki ane içinde pilot ela• 
maklıtı a,arak, patenlerini tek· liyetnamesi almııtar. Baba11 
rar alıyor ve, oyun yerine at- 1918 de bir hava mubarebeai .. 
lamak üzere, parmaklığa tarm• de ölmüı olaa genç kaz, inti

Zavallı kııeafız 
Fransanıa Liyon şehri civa· 

rında bulunan Beheeder mey· 
danlıtında, boıi erkek, ikisi 
kız yedi çoeuk arasında feci 
şekilde neticelenen bir arbede 
olmuştur. Çocuklar bu meydan· 
lıkta patinajda kaymakta imiı· 
ler. Bunların en büyüğü olan 
Jan·Şarl da kız arlcadaşlarayla 
alay etmekte imiı. 

Fakat Jan • jarlın alaylarına 
tahammül edemiyen 12 yaıla· 
rında Simon Riıen iıminde bir 
kız, ona karıı isyan hayratını 
çekiyor. Ve, oynamıyacajını 
bildirmek için, ayağındaki pa-

nıyor. 

Fakat, Jan Şarl, yanında ta• 
şıdıjı babaıının ıustalı çakı11 yla 
onu tehdit ederek, oyua aabaııal 
tekrar gelmeaiai menetmek ı .. 
ti yor. 

Kız, oaun tehdidine kulak 
ıımıyarak, bıçatın üzerine atı• 
lıyor. Zavallı kııın ıötıüadea 
firen bıçak, akciterini delip 
ıırbadan çıkıyor. 

Doktorlar, pek tehlikeli su• 
rette yaralanan bu kızcaiızı 
tedavi e ·p yııatmak için, 
onun vücudüne ihtiyacı ola a 
kanı vermektedirler. 
Babasıyla beraber müatantitia 

karıııına çıkanlan küçük Jan, 
orada İıer şeyi athyarak itiraf 
etmiıtir. 

üç Fransız kadınının ver-
diği karar. 

Hind Ok_yanıtsunda ıssız bir adada 

..... 

yaıamağr gidiyorlar 
Buadan birkaç seae evel, 

Franıanıa Bretan halkından bir 
denizci grubu, Sen Mılodan 
•Rene • Mora,, isminde bir ge· 
miye biaorek, üç ıene kadar 
ıuız bir adada yaıamata fit· 
miılerdi. Bunların gittikleri yer, 
Hind Okyaauıu ortasında kay· 
bolmuş, Sen·Pol adında kimse
siz bir adadır. 

iki üç sene evel, gene buna 
benzer bir aeyahıt esnasında, 
ayni adı, ıııızbk yüzünden kof" 
kunç bir faciaya ıa hno olmuı· 
tur. Buna ratmen, yeniden üç 
ıenç Fransız kadını bu adaya 
gitmek üzeredirler. Bu resim, 
bu kadınlardan birinin, kırk 

senelik gemici gibi •Rene·Mora. 
gemisin in giiverteıine brmanır
ken çekilmiştir• ----
General Daves 

Afır lıaıtadır 
Vaıinrton, 25 (Radyo) 

Harpten sonra Almanyaaın 
borçlarım ne ıuretle tediye 
ed'eceti hakkındaki planı tan• 
zim eden reneral Daveı, atır 
hastadır. Doktorlar, haıtadan 
ümidi keımitlerdir. 

Aite sahiplerine 
Saatta (1) ~uruş masraflı mutbabınızın 

ibtihacını temin etmek istersen:z vakit 
kaybetmeden 1 yeni model 

Heidenia 
Mazot ocatı alınız. 

Seaa&z, dunıan ve koku neşretmez, teh· 
likeıiz olan Heidenia mazot ocakları dün 
yanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinıze kadar mazotunuz 
temin edilir. 

Toptan ve perakende aatıı depoıu: Gazi bulvarı Ziraat Bankası 
karıısı DUNLOP mağazasıdır. Telefo .ı '3737 Posta kutusu 275 

Hiç yanmayan ve hozulmıyan Amiyant fitilli Heideuia 
petrol ocaklarımız da vardır. 

Ta,ra iç n bavilikler aranmalıtaiır. 

Bütan icadın taggareciler 
namına istidagı Nren 

Ur•ııla Valdıon 

Son aenelerde lnıiliz kadın 
tayyarecileri birçok rekor kır
mıılar ve tayyareciliti bdıah· 
tın en büyük bir muvaffakıyeti 
haline getirmiılerdi. Fakat bu 
auıvaHakiyetlerini vataalanmn 
biametiae tahıil etmek lıti· 
yorlır. 

lagiliz kadın tayyarecilerinin 
orduda çalıımak iıtedilderlni 
21 yııındaki genç tayyareci 
Giı Urıula Valdron hava na• 
z1rhtına bildirmiş ve hükumet 
tarafından kendisine kabul ce· 
vabı verilmittir. 

kamını almak için kendiıine 
havaları intihap etmiı balu
auyor. 

Birçok muvaffakıyetli uçaı• 
lar ve rekorları ile tanındıktan 
soara, Orıula Valclron bupa 
yaaıaa diter yiiz genç kadın 
ta11areciyi toplamıı ve oalua: 

- Tayyuecililcteki muvaff• 
kıyıtimizden niçin memleket 
iıtifıc:le etmesin? Demiıtir. Bir 
muharebe olursa, bizi havalara 
göndermiyecekler. Niçin? Erkek 
ırkıdaılarımız düımınla çırpı• 
ıırken biı niçin harbe lıtiralc 
etmiyelim? 

•Ben hfikümete ıöyle bir tek
lif yapmak uzuıundayım: 

•Kadı• tayyarecilerin iıtiyea• 
leriada bir tayyare filoıu te1-
kil etmeli. Bunları daha timdi· 
dea ukeri tayyarecilik cleral .. 
rile laube ha11rlamah .• • 

Genç tayyareci kı11a teklifini 
ırkadqluı blyiik bir memnu• 
niyetle kabul ediyorlar ve der 
hal Hava Nezaretine bir istida 
y111yorlar. l.tıdayı yüz bd1a 
tayyareoi namına U11ula V.W. 
roa imıalwJOr. 

Genç kaclaa tayyareciler, iatl
larıoda keadileriae fimdild ı.aı
de tecrübe mahiyetinde olmak 
üz .. , birw aımi tayyue ve
rilm .. ını de iatemlıl• ve ilk 
tecrllbelerde muv 1ffak olacak
larını vadetmiılerdi r. 

lngiliz Hava Nazarı Lord 
Suioton kadın tayyarıcilerin ta
lebini iyi karıalamıı, fakat he
nüz bir cevap vermiyerek tet
kike batlamııbr. 

Ana kız galiba de 
lirmiş olacaklar 

Pariıin Sentantuvan ıemtinde 
bir hidiıe olmuttur. Buıtdaa 
ıeçmekte olan yolcular, yüksek 
bir evin üıt penceresinde, biri· 
birini itmekte olan ilci kadının 
yere düımek üzere olduklarını 
ıörmüşlerdir. Hakikaten, bu iki 
kadın, biraz sonra yakanda 
düıerek kaldırımlar üzerine so
rilmiılerdir. 

Bu iki kadından biri, çiftçilik 
edip ıeçinen 41 yaılarında Ma· 
dam Bert Re fiyen, diteri de 
on yedi yaşındaki k zı Süzandır. 

Hutanede sorguya çekilen 
Madam Reli yen; polis komiır 
rine ıunları söylemiıtir: 

- Ne yaptığımı bilmiyorum. 
Kızım ve ben, paskalyayı ge
çirmek için, P .triıe geldik. 

Kızımla odada otururkea bir
den-bire pencereyi açıp cad· 
deye ablmak iıteclim. Ba teıeb
büıüme mani · olmak istiyen 
kızım, bana ıarıldı ve bu yüz
den, ikimiz de caddeye yuvar· 
landık. 

.. . 
Der• uerımı 

lzmir Li1eleriyle Oıtaokullar· 
da bir yrlhk tahıil neticesinde 
elde edılen verı•i teıpit etmek 
üzere Kiiıtilr Bakanlığı müfet· 
tiılerinderı dördü Ankaradan 
gelıniş ve lzm r oku !ların da teı· 
t ş e e başiam ılar<lır. 

Melcteplilır ve 
KaltiJrparlc 

23 Niıan Milli hakimiyet ve 
çocuk bayramı miinaubetile 
lzmir çocuklarının Kiiltürpuk
tan cumarteli ve pazar güalerl 
para•z istifade ettirilmeleri ka
bul edilmiı ve binlerce çoculc, 
iki rla Kiiltiirpmbl param 
etlen mittir. 

Gazi ilkokal• ikiacl 11aıf tal 
beleriadea bir puban imzal 
rıaı taııyan bir mektupta bune 
du balaiale belediye reisi Dr. 
B. Behçet Uıa t .. eldcür edil• 
mittir. 

Mektupta, Kültürparlcta ço
calcl•r için bir de kum bawzu 
yaptırılması iıtenmiıtir. 

Halkevi koıesl 
1 - 26.4.938 Sala giiaü ak· 

şamı •at 20,30 da evimiz A· 

lon unda Ar kolu tarafı adan bir 
konıer verilecektir. 

2 - lzmire gelecek aeyyah· 
lara antikiteleri göıtermek işin• 
de tercümanlık etmek üzere 
evimiz, lisan bı len g~nç:erimize 
bir kurs açmağ l karar verm ·ş· 

tir. Kura o n ık konfaranshr 
iste 1 l ·ri • i "~nı ler ı ni yaıJırmak 
üze~ herg ·n sut 15 teı 18 e 
kadar evım z.. müroacaatlara. 



1- ratelli Sperco 
1 rapur Acentası 

l\OYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.,GANYMEDES, vapuru li. 
man·m1zda olup RQTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlan için vük almaktadır. 

.. DEUCALION,, vapuru 30. 
4·38 tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden ıonr• BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
Jımanlaeı ıçin yük alacaktır. 

.. JUNO., vapuru 2-S-38 tari· 
hinde limanımıza gel p ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMB URG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LJNIEN 

.. VIKINGLAND,. vapura 28-
4-38 tarihinde bt\klenmelcte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZlG, DANI· 
MARK ve BALTJK limanları 

için yük alıca ktır. 
"GOTLAND,. Yapuru 19-S-38 

tarih nde beklenmekte olup 
ROTTERDA, HAMBURG , 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
için yük alacaklar. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

••ALSA JUUA,, vapuru 9·5·38 
tarihinde limanımaza gelip 
MALTA, MARSILYA vo CE· 
NOVA limanları için yük ve 
yolcu kabul eder. 

ilindaki hareket tariblerile ve 
Da\llunlardaki detifildilderdeo 
acente me1uliyet kabul etmez. 

Daha fazla taf ıilit için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPERCO 
vapur acentahtına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 411 t/414?/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

,,.. apar Acentaaı 
E irinci kordon Rees bin-. 

Tel. 2443 
THEELLERMAN UNES LTD. 

"C ARLO., vapuru 2 Nisan~a 
LONDRA ve HULLden relip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"POLO .. vapuru 29 Nisanda 
LONDRA ve HUllden ıelip 
yük ç karacak. 

.. OPORTO .. vapuru 28 N'· 
ıanda LIVERPOOL ve SWAN· 
SEAdan gelip yük çıkarac11k 
ve ayni uma,,da LIVERPOOL 
ve GLASKOW için yük ala· 
cakt1r . 

0 LESBIAN .. vapuru 17 Ma· 
yııta LlVERPOOL vo SW AN
SEAOAN ıelip yük çıkaracak. 
THE GENERAL STIAM NAVI-

GATION Co. LTD. 
.. ALBATROS., vapuru 20 

Mayııta LONDRA için yük 
alacakt1r. 
DEUTSCHE LEVANTE· LINlE 

.. ACHAIA.. vapuru limanı· 
mızda olup yük çıkırmaktad r. 

Miicellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve en zarif itleri 
aürade yapar. 

Yeni Kavallar 

çarıııı No. 34 

Acele satılık 

DEUTSCHE LE. evler 

' 
ANTE • UNIE 

fzmir Tımaıalık Selatin oğlu 
mahaUeıi Hacı Ali sokatında 
35 No. la kirgir 3 odah bir 

G. m. b. B. mutba1c ve bir mı1ctar avıu ile 
kumpanya .. ,.... havi ev ile 

HAMBURG ayni mahalle ve sokakta 61 ve 
tEUTSCHE LEVANT!· 63 aayıh evler elveriıli fiatle 

lJNIE, A. G. HAMBURG, aatılaktır. 
#.TLASLEVANTE UNIE A.G. Arzu edenler hane derununda 

BREMEN ikamet edenlere müracaat ede-

.. ACHAIA., vapuru 2S Nisan• l•b•ili.rl•e•r·---··-0-. -6-111 da bekleniyor, ROTIERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN i~a 
yük alacaktır. 

~ERVICE MARITIMI 
RQUMAIN 

EUCAREST 
•DUROSTOR. ~pan 3 M• 

yısta bekleniyor, KOSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ akw
maıı TUNA için yük alaalmr. 
SQCIETE COMMERCIALE 

BULGARE 
VARNA 

"BULGARIA,. vapuru 22 Ni· 
sanda bekleniyor, BURGAS, 
VARNA için yük alacakbr. 

1.11:.N t\ORSKE MiDE&, 
HA VSKINJE . 
OSLO 

••BAGHDAD,. vapuru t5 Mı· 
yııta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
iç n yü._ ala taktır. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
••JESSMORE,. vapura s Mı· 

yı• beki n yor, BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE. SULINA, 
GALATZ ve BRAILA 'Çin yük 
alecamtır. 

AMERiKAN EXPORT Ll· 
NES INC. 

PiRE AKTARMASI DOGRU 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, vapura 22 
Niuada PIREden BOSTON ve 
NEVYOR~a hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 6 
Mayıs PJREdea, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCIETE ROY ALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

"8UDAPEST .. vapura 30 Ni· 
... bekleniyor, PORTSAID ve 
ISKENDERIYE içan yük ala. 
C&Ktır. 

••DUNA.. v.ıpur11 5 Mayaı 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tarlü idrar, hn, 
halgam oe 8Gİn ta/,. 

ı•ı'•~ _.._ ıl ICn ,.,,,,..,. 

Mdraeaat yeri: 
lkiacibeyler eokak No. 25 

Telefon 3869 

Teknik 
Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Y•miff'Uıııı No. J 

Tele/on: 3435 
Mubaıebeye a t bütün iıleriaizi 

tam bır itimat ile tevdi 
edebilıniniL 

Büro, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif usullerde: 

Muhaıebe teaiı eder 
De iter tutar 

Pldnço tanzim eder 
lleaabıtet•ik,taali.Y9 
oe ihtildlları hallet/er 

beklen yor, TUNA 
için yük alacaktır. 

l'indaki hareket tariblerile 
navlun'ardaki değişikliklerınden 
ıcenta memul yet kabul etmez. 

DU. ftıla taflillt almak içiD 
Biıincikordonda W. F. HENRY 
\AN DER 2.EE & Co. N. 'V • 
upur acentalıi&U müı~ 
&<.un.cai ıica o.unur. 

1 elcfoo No. 2007 /20.Jd 

Bahçe ... Tütün ve Sebze... Fidan ve 

Kim,evi Gii6releri 
Mazutlu Macar Traktörlerı. 

TraktiJr Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar• 

Orak ve Harman Makineleri 
•air her cinı ve liıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Halimata çar1111 No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mustafa Klzımın eski yıllar emlik takı:t bedelindea olu 

borcunun temiai tabı"li için mahcuz Yolbedelteninde lriin 
61163 sayıla mafaz:a yeniden takdir ettirilen 2500 lira kıymet 
üzerinden vilayet idare heyetinin ba baptaki kararı mucibince 
iJin tarihinden itibaren tekrar 21 pn müddetle müzayedeye 
çıkarılmııtır. 

Taliplerin 2/61938 pazarteai günü saat 15 de viliyet idare 
heyetine müracaatları. 15 20 26 1194 

lohisarJar umum modorJOğOndeo: 
1 - Şartnameleri mucibiace lS00,000 adet 100 lük, S0,000 

adet :SO Jik tuz çuvalı pazarlıkla satın alanacaktır. 
2 - Pazarlık 2 .. 5.938 tarihine raatlayan Pazartesi ginü uat 

16 da Kabataşta levazım ve milbayut ıube•indeki alım ko
miıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paraıız olarak ıöıü ıeçen ıubeden alana· 
bilir. 

4 - lıteklilerin pazarlak için tayin edilen ıiin ve uatte 
9u 7,5 güvenme paralarile birlikte yakanda adı ıeçea komil" 
yona gelmeleri ilin olunur ... 2167. 20 21 26 30 2166/1294 

Devlet Demiryollarından: 
Birinci işletme mıntakaamda aşatıda mevki, miktu •• mu

hammen bedeli yazılı Balast kapalı zarf usulile müaakaaaya 
çıkardmııbr. Eksiltme 9-S-938 tarihine raathyan Pazarteai paü 
ıaat 16 da Haydarpııada gar binuı dahilinde birinci iıletme 
ekı itme komiıyoaunca yapılacaktır. 

lıtekliler ekıiltme ıartnımesinde yazalı muvakkat teminat ve 
evrak vo veuikle teklif mektuplarının ekıiltme ıüııii aaat 15 ı• 
kadar koml8JOD rei•litine verllmeıi llıımdır. 

istekliler bu b111111taki yeni şartname ve yeni mukavele prr 
jelerini Hıydırpııa yol başnıüfettiılitinden paraıız olarak 
almahd rlar. 22 26 30 4 2226/1331 

Balaıtan mevkii ihale edilecek Metre mikip Muhammen Muvakkat 
miktar ilazar bedeli bedeli teminat 

1(... Lira L. mikt•ı ............ - K•. 
Kim •147.ıso. ıs bin M3 130 19500 00 1462 so 
lzmir leoazım amirlifi ildnları 

lzmir Levazım amlrliti nba alma komiayoa•claa: 
1 - lzmir tayyare kıtaabnıa 8400 kilo kallmiı •tar eti 

ihtiyacı aÇ1k ekıiltme •metile miaaka .. ,a koamaflar. 
2 - lbale•i 9 Mayıı 938 Pazartni pnü IUt OD bet bu. 

çakta kıtlada lzmir levazım amirlili ntıD alma komil
yoounda yapılacaktır. 

3 - TahmiD edileo mecm• tutan 2352 liraclar. 
4 - Teminab muvakkate akçesi 176 laa kırk 1mruet9r. 
5 - Şartnamesi her gün komiıyoada priilebilir. 
6 - istekliler ticaret oda11nda kayıtlı old111darıaa dair ve· 

•ika göltermeil: mecburiyetindedirler. 
7 - Ekıiltmeye iıtirak edecekler 2490 aayıh kaauaaa 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve prtaameliade yazıb veaikaları 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale uatinclen 
evel komiıyona m&racaıtları. 2S 26 1 6 1!37 

lzmir Eşrefpaşa haıtaneei ba,ıa
bipliğinden: 

lzmir E,refpap baıtanesi için abnacak plaa 2987 lira mu· 
bamme 1 kıymetli 40 kalem a;it ve edevab bbbiye 20-4-9'8 
rünlemecinden itibaren on beş giin müddetle ekailtmeli uza. 
tılmııtar. lıtekli olanlann cinı ve evaafını ötren•ek üıen laer 
hastane baıtababetine v; ihale pnü olan S·S-938 Pertembe 
günü saat on bird' viliyet daimi enc6menine müracaatları 
ılAn olunur. 20 23 26 29 1317 

amuk mensucatı 
Anonim tirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni santim 36 metrelik bir topun 

.. tış fiatı 
Kurut 

4 At 85 717.-
4 At 75 65S.-
5 Delirmen 90 832.-
5 ,, 8S 798.-
8 Geyik 85 800.-
8 ,. 1S 730.-
9 Tayyare 85 732 
9 .. 75 670.--

11 Köpekli 85 722.-
lşbu fiatler fabrika tealimi satış fiatı olup amballl •aaraf ı 

mütteriye aittir. 
25 toptan aıatı ubşJarda yukarıdak fiatlere 

olunur 

Bozdoğan belediye riyasetinden: 
Bozdoğan kasababasanın elektrik ile tenvirine kırar verilmiş 

oldugundan su kuvvetile istihsal olunarak elektrik santrah ile 
şebeke projesi tanz m ve keşıfnamesi yaphrılacaktar. 

Talip olanlarln ihtiuı veaikalarile birlikte Bezdoğan belediye 
riyasetine müracaatları ilin olunur. · 

13 15 17 19 21 23 26 27 29 1 1226 

inhisarlar Umum Modnrlnğonden: 
1.- idaremizin Papbahço fabrikasında ıartname ve projeıi 

mucibince yaptlnlacak kirıir ve betoaarme iıtinat duvarı ilo 
filitre dairesi inıaatı kapala zarf uaulilo ekıiltmeye konul· 
muıtur. 

il. - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruı ve muvakkat temi• 
aatı 1254, 7 8 liradır. 
lll. - Ekmltme ~5·938 tarihine ruthyan Pazartesi günü .. at 

15,30 da Kabataşta levazım ve mübıyeat ıubeıindekl ahm 
komiıyonunda yapılacakbr. 

iV. - Şartname ve projeler 84 k.arut bedel mukabiliacle 
inbiurlar levazım ve mübayeat ıubeaile Aakara bqmiidürl~ 
tünden alanabilir. 

V. - Eksiltmeye iıtirak eımek iıtiyenleria feani evrak we 
veaaikini inhisarlar ln1&at ıubeıia• ibraz ederek aJlıca velika 
almaları llizımdır. 

VI. - MübürUi teklif mektubunu kanuni veuik ile V. laci 
maddede yaz&lı ehliyet veaikuını ve % 1.5 muvakkat temle 

nat paraıı veya mektubu ihtiva edecek olan lcapala zarflana 
eksiltme günü en ıeç saat 14,30 za kadar yukarda adı pç•• 
alım komiayoDU bqlcaalıtına makbuz makabilincle verilmil 
olması llzımdır. 2327· 1~57 26 29 3 7 

lzmir Vilayeti Muhasebei Husuıiye 
Modtırltığonden: 
Kolonyacalarda Khımp ... caddeainde Tevfik Demire ait 9-13 

•a11h araya arui komiıyoaanca 300 lira kıy .. t takdir edil
miıtir. 
SabibinİD adr•i belli olmadıtınclaa keyfi1et ilinen toblit 

ohınur. 1367 

lzmir vil8yeti Muhasebei Buıa· 
siye mftdtırlftğtınden: 
Senei ıab&k Numara11 
kira bedeli 

Ura K. 
48 - 2 

725 - 8 
85 - 27 

250 - 26 
145 - 31 

Cinıi BuluDllutu yer 

Dükkan lnci KaraoımaD p. 
Kabvelaane Şadırvanalta. 
Mataıa lkiDCI beledlya ça. .. .. " " 

•• " " " ıso - 29 ,, .. ,, ,, 
140 - 25 ., Birici belediye ça. 

25 - 37 ,. Ace• baa& arku. 
115 - ~ .... Muarlakbqa. 

60 - 89~~~~üldci~n ~-Ke~ç-::ec'!':ıte::::r -:::ça~r::;::ı:=::ıı~ı.---~J.-c, 

1so - 79 
25 - 3 
65 - 5 
48- 5 
25 - 32 
30 - 34 
40 - 36 
40 - 40 
40 - 42 

110 - 87 
25 - 7 
so - 178 
so - 11 
70 - 48 
25 - 44 

" 
" Oda 

Dlkkia .. 
.. 
" Ev 

Ev 
Dikkaa 
Ev 
Dükkla 

.. " 
Naaazrlh Sebil yaaı. 

" .. üıtii. 
Namazıibta. .. 

• .. .. 
" Keçecilerde. 

Tilkilikte. 
lrratpazın. 
Birinci Siileymul,L 
Namurlbta. 

,, ,, 
10 - 25/SO Oda Kazlarata11 huıncla. 

210 - 14 Matua Yol bedeıteDiade. 
140 - 33 .. u .. 

15 - S ,. Oımaniye caddeli. 
29 - 34911 " llciçeımelik c. 
50 - 403 Kahvehane .. 
25 - 264 Ev ,, 
40 - 22 Ev Karııyaka lktıut ao. 

160 - 12 ,, Karı&yaka CtWbey a. 
45 - 37 ,. Karııyaka Bahariye L 

1 lS - 109 Dükkin Karııyaka Kemalpap c. 
117 - 111 " " " .. 

1700 - 3 Han Kemer caddesi. 
20S - 1 Kahvehane ,, ,, 
115 - S/1 iki dilkkin ,, ,, 
2 5 - 9 clükkia ,, ., 
25 - ıı .. " .. 
60 - 13 " " " 
30 - 15 ,, " . " 

ldarei huıuıiye akaratından olap yukarıda yer ve ciaıleri 
röaterilen akar muhtelif miiddetlerle kir•>• verilmek üzere 
26-4-938 tarihinden itibaren 15 ıii• miiddıtlc açık artırmaya 
91kar&lmı1br. 
Artırma tartlarını ıörmek vo okumak iıtiyenlerin her Muhaabei 
H111u8iye müdüriyeti varidat kalemine ve kiruına talip olanla· 
nn artırmaya ittirak etmek üzere 12·5·938 tarihine müsadif 
Perıembe rünü aabah aaat 10 da depozHo mıkbuzlarile bir
likte vili1et daimi encümenine müracaat etm~leri ilin olunur. 

26 3 1368 

AsabiJ'e mı'Jteh:ıssısı 

Dr. IsmaiJ Ziya Tregul 
1kincibeyler sokatı Fano karşısı No. 25 

Telefon: 4178 Evi: 2.SOS 



Kum biri 

• 

HAYREmM 
t;İZER 

~ ..... - -.. .. L: .• JŞ - , --DOKTOR 
M. Şevki Ulur 
Dehllt hastalıklar 

mutahassısı 
lkincibeyler ıokak No. 82 

Telefon No. 3~6 

Diı Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. SJ 

Birinci Sınıf Mutahuııı 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı olla 

Clll ve Ten•aUI hastalık· 
ları ve elektrik t davlal 1 

lımir • Birinci beyler 10katı 
Elhamra Sinemuı larkasında 

Telefon : 3479 

Dahiliye Vekaletinden; 
Zongu dak içme suyu 

---~~~~~~~ 

I , tesisatı mQnakasası 
Zonguldak ı briıı~ 3 kilometreden .. •u i~ale•! su d~p~ları 

inşası şehir tebekeaı yıpılıuası ve mutoferrı dığer bılcumle 
işlerin vücude ıetirilmeıi kapılı zarf uıulile ekıiltmeye çıkı· 
rılıuııtır. 

1 - işin ıuuhımmen bedeli 120000 lira kuruştur 
2 - Iatekliler bu işe ait şartname, proje ve 11ir evrakı 

600 kuruı mukabilinde Dahiliye Vekileti belediyeler imar 
heyeti fen ıeflitiuden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 31 Mayıs 1938 tarihine raatlıyan Salı ırünü 
saat on birde Aıakuada Dahiliye Vekaleti binasında toplana· 
cık belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Elcılltmeye flrabll111ak için liteklilerin ış ~ıda yazılı 
teminat ve ye iki aynı rıin sa t oni kadar komisyon reiıli· 
tiDe teılim etmiı olmaları lazımdır. 

A .- ı490 aayılı kanunun 16 ve 17 incimaddelerine uyıun 
1ıso lira kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kaııunun tayin ettiti vasilı:alar. 
{ C - Kanunun dördüncü maddeıi mucibince eksiltmeye 

' ıirıaeye bir mani bulunmadığına. dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar beyetı fen teflığindon münakasaya 

1 "k firme i~n alacakları vesı ı. 
5 _ Teklif melı:tupları ihale gunu nat ona kadar makbuz 

mu · de komiıyon reisliğine verilecektir. 
Po.ta ile ıönderilecek teklif moktupla.rının iade! taahhütlü 

1 olıaaaı ve aihayet bu ıaata kadar komısyona ırelmiş bulun· 
muı lizımdır. 

Bu it laakkında fazlı izahat almak iıtiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fon 11flitine müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1102·1297 

Dahiliye Vekaletinden; 
Urfa şehri içme suyu 

tesisatı eksiltmesi 
Urfa ıehrlne takriben 4 ve 2 kilometre meufedeki men· 

bılardan ıuyun t11leai iki depo hııa~ı. ve tehir ıebekeıinin ve 
buna ait bilc6mle İ§lerin vücude ıetırılmeıl kapalı zarf uıulile 
ekıiltmeye konulmu§tur. . 

1 - itin muhammen bedeli 175000 lıra kuruıtur. 
, 2 - lateldiler bu itıı ait tartnama, proje ve aair evrakı 
875 kurut mukıbilinda Dahiliye Vekiloti belediyeler imar 
heyeti fen tefi ğinden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 31 Mayıı 1938 tarihine rııtlıyan Sılı günü 
ıaıt on birde Aııkarada Dahiliye Vek&leti binaaında toplana• 
cık l:ıolediyer imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye zire bilmek için iıteklilerin •ııtıda yazılı 
teminat ve vesaiki aynı ırün aaat ona kadar koıııisyon reisli· 
ğine teılim etmit olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 .inci maddelerine uygun 
10000 lira kuruşluk muvakkat temınat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince akıiltmeye 

g'rmeye bir mani bulunmadığına dair lm:ı.ah bir mektup. 
1 diy r r eye i en ıe itin an müna asaya 

girme için alacakları vesika. 
5 - Teklif mektupları it.alo güııü aaıt ona kadar makbuz 

mukabilinde komiıyon reiıliğine vı:rilecektir. 
Poıta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

olması ve nihayet bu saate kadar komisyona ıelaıiş bulun· 
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak iıtiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1101· 1296 

Dahiliye Vekaletinden: 
Bergama içme suyu tesisatı mOna. 
k sası: 

Bergama şehrine takriben 9 kilometre meufeden ıuyun iıa· 
lesi ve buna ait kaptaj veaair mütelerri işlerin yapılması kapalı 
zarf uıulile eks itmeye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 80000 lira kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 400 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
Fen şefliğinden ala bilirler. 

3 - Eksiltme 31 may;s 1938 tarihine rastlayın salı günü 
ıaat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana· 
cak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Elı:ailtmeye girebilmek için iıtekiilerin aıatıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon reiıli· 
ğine teslim etmiı olmaları izımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uy· 
gun 5250 lira ... kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği veaikılar. 
C - Kanunun dördüncü maddeıi mucibince ekıiltmeye rlr· 

meye bir mıni bulunmıdıtına dair imzalı bir ' mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıeflitinden münakaaaya 

ıirme için alacakları veıi ka. 
S - Teklif mektupları ihale gunu ıaat ona kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reiıliğine verilecektir. 
Poıta il ~önderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

olmaıı ve nihayet bu Hile kadar komiıyonı relmiş bulun· 
maaı lizımdır. 

Bu io hakkında fazla izahat almak lıtiyenlerln Belediyeler 
imar heyeti fen ı•flitine müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1104/1299 

Dahiliye Vekaletinden: 
Tekirdağ şehri içme suyu tesisatı 

eksiltmesi: • 

Tekirdağını 4800,5300,3800 metre menfecfeki menbalardın 
ıu isa',.ıı ve ıebeko ve iki şu deposu intaaı ve müteferri dl· 
t~r ı~lerin vu~uJe getirilınes! kap;lı n~~ ~ıulile elr.~ııtweye _kır 

nulmuştur. 

1 - İşin mhammen bedeli 165000 lira kuruştur. 
2 - istekliler bu işe aıt flrtname, proje vesair evrakı 825 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
Fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksil tme 31 Mayıs 1938 tarihine rastlayan salı günü 
aaat on birc:le Ankarada Dahilıye Vekaleti binasında topla· 
nacak Belediy ler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
temınat ve veaaiki ayni gün 1aat ona kadar komiıyon reisli· 
tine teılim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uy• 
gun 9500 l:ra ... kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanuaun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi mucibince elc:ıiltmeye gir· 

meye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıeflitinden münalo:aaaya 

girme için alacakları veıika. 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbur: 
mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli t11hhütlü 
olması ve nihayet bu saate kadar komisyona golmiı bulun• 
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin Beled yel r 
imar heyeti fen ıeflitine müracaat etmeleri. (1103) 

19 21 26 1 110311298 

Dahiliye Vekaletinden: 
Merzifon şehri içme suyu tesisatı 

milnakasası. 
Merzifon şehrine takriben yedi k;)ometre meıafeden suyuıı 

isalesi bir depo ve şehir şebekesi inşası ve müteferri diğer 
işleria yapılması kapalı zar uıulile münakasaya konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 87000 lira ....• kuruştur. 
2 - istekliler bu işe ait şartname, proje .ve sair evrakı 

435 kurut mukabilinde Bıhiliye Vekaleti Belediyeler imar hey· 
eti fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 /Mayıs/ 1938 tarihine raslıyan aalı günü 
aaat on birde Ankırada Dahiliye Vekaleti binasında toplana· 
cak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye ıirebilmek için iıteklilerin aşatıda yazılı 
teminat ve veaaiki ayni ıün aaat ona kadar komiıyon reiı· 
lltine teslim etmiş olmaları lazımdır· 

A - 2490 sayılı kanunu 16 ve 17 inci maddelerine uyıua 
5600 lira • • • • • kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiii veılkılar, 
. C - Kanunun dördüncü maddeıi mucibince ekıiltmeye 

ıırmete bir mani bulunmadıtına dair imzalı bir mektup, 
D - Belediyeler imar heyeti fen ıoflitinden münakasaya 

firma için alacakları veaika. 
5 - Teklif mektupları ihale ıünü aaat ona kadar makbuz 

mukabilinde komiyon reiılitlne verilecektir. 
Pota ile gönderilecek teklif mektuplarının iıdoli tıahbildlG 

olması ve nihayet bu uate kadar komiıyona ıolmiş bulun• 
maıı lazımdır. 

Bu lo hakkında fazla izahat almak iıtiyenlerin Belediyeleı:. 
imar heyeti fen şelligino müracaat etmeleri. 

19 21 26 1 1005/1305 

Dahiliye Vekaletinden: 
Tokad içme suyu tesisatı eksilt· 

• 
mesı. 

Tokat şehrine 11700 metreden ıu iaaleai bir ıu depoıu 
inşuı şebeke yapılması ve diter mliteferri işlerin vucuda re• 
tirilmeıi kapalı zarf uaulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - işin muhammen bedeli 150000 lira ••••. kuruotur. 
2 - lıteldiler bu ite ait şartname, proje ve sair evrakı 7 50 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekleti Belediyeler imar heyeti 
fen ıeflığinden alabilirler. 

3 - Eluiltme 31 /Mayıs/ 1938 tarihine raalı yan salı rtJnü 
18at on birde Ankarada Dahiliye Vekileti binııında topla. 
nacak Belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4 - E~ıiltmeye girebilmek için iıteklilerin a,ıtıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün aaıt oııa kadı komisyon reiıliğ-i e 
teslim etm ş olmaları lizımdır. 

A _ 2490 aayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
87 SO lira • • • • . kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettii'i veıikalır, 
C _ Kanunun dördüncü maddeıi mucibince elı: 'ltıne§'e riro 

mete bir mani buluomadıtıaa dair imzalı bir tup, 
D _ Belediyeler imar heyeti fen ıeflitiııd a münakasaya 

ırirme için alacakları veıika. 
s - Teklif mektupları ihale rünü llat . na kadar makbuz 

mukabilinde komiıyon reillitine verile ·r. 
Poıta ile rönderilecek teklif melı:tuR rıaııı iadeli taahhütlü 

olmuı ve nihayet bu ıaate kadar o•isyonı ırelmiı bulun· 
muı Jbımdır. 

Bu ı 1 bıklcıodı fazla izahat 1 ık iıtiyenlerin belediyeler 
imar lııyeti fen oeflitiae llliira t etmeleri. (1106) 

21 26 1 1106/1301 

·===----=ı-======~~==========~-=. 
oktor 

A. mal Tonay 
B•lderlıoloı fJo/llflet, •lıın luutalıkltırı .ııat•lı•11ısı 

(Verem va ••lre) 
Baaıaaban çarıkkapı caddeai poliı karakolu yanında 

251 ıa ılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 
kadar hastalarını kabul eder. .. 

T•lef11on: 41 IS 



Eefrffe l! 

Pürjen Şahap 
Elbise ve Manto 

merıklılarına müjde 

Zabitan Baglcr ve 

Bu kere yeni açtıtım mağazada zengin 
çeıit.ler. Maıatoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
ku qların envaisin~ yerli ve Avrupa. 

1 - Metaum dahilinde açtığım terzihancmde 
huaui olarak bay ve bayanlar için aon moda 
ıırif, tık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvnkar, 

iUv•let, 'olialilc, ıivil ve aıkeri elbise ve kaputiarı 
iıteoUdifi ve betenilditi ıelcildc imal edilir. 

i - Muamelem poıin vo kredi ile de yapıhr. 
J - Bu .adorimia dotr•lutunu anlamak için bir defa 
'9erlbe klfldir. 
~ Odanp•zar: Siimorbınkın çıkbtı eaki Bayraklı 

•• a:r:a Numara 12 • Telefen 3276 
qlfUI N ,,.,.abntle ol11nık laarlçten sipari kabul edilir 

Huas ve temiz io 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gonde 

b,ml,r Keatan• pa_,.• dem ·rciler 
No. 16. 18 

Septolin 
Dl$ 

lllGl!artana 
oxo 

Jbdld 

kııllanınu 

Toptan 
satış yeri 

Peıfemal cı ltırtla 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Taze Temiz Ucuz ııaç 

şitleri Her ü •• tuval ~ 

Hamdi Nüzhet an çar 
Sıhha " 

zanesı 
Başdurak Bnynk Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Hara ı kardeşler 
Büyük mo ı a ve mefru111t ma

ğazalan emrinize Amadedir. 
MERKEZ 

IZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz:, zarif qya, b. ihtiyacnıdan evel gelir. Herkes kendi 
balille röre iz tir eve, • !erini kabul edecd:: bir alonaa 
r hat yqıracak qyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 

ail i · uhi~ d a iyi bflininiL E UiD ef)'UI bayatı-
nı :t:ın etiketi old tu u u utmayımz. 

M m ra 1 O itte vereıi,e muame. 
leai ,,.,,.,.,_ 

v 
FFN•"'-'~ Gazinocularal 

Kullandığanız tahta aandal
Mırai~;Bt ın;,~ .. y l arı hmir Taıçılarda 21 numa

ra d lci Sa lay Yapımevi M. 
Aliden ı A-lam ve ucuz fiatle 
tedarik cdebilininiz. 
Toptan ve porakonde aatıldıtı 

ribi ıipuit kabul edilir ve 
sür tlc yetiştir lir . 

1 •' • \ 1 • • ,'. ~,.~. 
• '•ı. . . : ..• • ·;J . \ . ... .· 

Foto. Kör~ u 
mza Rustem 

Erı mcıhur fabrilıcalarıo fo toğrat makinclerı , tihm, cam, lcltıt, 
kart ve bilumum fototrafçıhkta müstamel eczalar, fototraf alit 

ve cdcv tt, font ve ehpalar. 

F ototraf çılıfa miiteallik her nevi malzeme 
Zevki olqıyacak reaim ve atfandiımular, aenedat v. eıwU 

iatin..ııian ve kopyalan kemali dikkatle yapWr. 

AMA T Ô R l Ş L .E R J 
IZMIR: Emirlerudo çarıw No. 28, 4, .S, 6, 7, S, J, 

Telelon: 2675 T.ı,..af: Ra.tem lzmir 

to • 
erı 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 
en beğenilmiş otomobiJleridir 

ur 

Oldsmohil otomob.illeri de her tOrlO evsa ı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lü s maki e erdiı· 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 

A 

11938 

Birinci Kordon Telefon 2704 
=--~!!!~=~~~==-===~~---------------------~--s · Komp ni Karyo a ve omya fa zmir ve bavalts· 

ModleB ı 
~ 

ı.- manıil• çelilc yaylı cmaalıiz ıomyaları mudaka görünüz 
S J M O N S C O M P A N Y M rkasına dikkat ediniz 

41938 MocdleO 
Ha&;ı çelikten mamul mobilya renk vo ıiıtemi. Şık • Zarif vo 

aatlam boyalar kat'iyyen dökülmez, ıomyaıı ııcırdamaz 

Çelik lam lı somya ve ayaklı div n . ar ı b çbir fabr ıkanm yapımı
yscağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

em11lıiz karyoladır 

------------------------~----------~__;.------~-----------------=~------------------------------------------~~~-----

Lüks lonu Yegane sabı yeri: Yeni Kavaflar Çarııaı orta yerde 
No. 29·36 Hüseyin Hüsnü Uziş 


