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Türk.Yunan clostlufu ve Atina matbuatının neıriyatı Teessiir telgrafları yağıyor 
Başvekilimiz, bu akşam sa- Memleketin her tarafında hami

at 20 de Atinadan hareketyetli Türk kendisini göste~iyo~. 
BQyük Şefe, dostlardan teessurlerı-

ed erek Istanbula dönecektir ni bildiren telgraflar geldi. 

Aakua, 28 ( A.A. ) - Tir kiye 
C.mbariyeti Merkea lıaab11 hi11e• 
d.rlu IMyeti ıımuıaıy .. i lı•gtla lıaıı• 
lıllllll amıımt merkt&iade M idare 

ıııeellai rolal Nuuet Mırayıa ntkaa• 
lıgıacla fe•kal&de •o altlldo olerak 
iki toplaatı Y•p•ııur. 811 ı eplaııtı• 
larda il, M. Meeliıi reid Alıdllb .. 
ilk Readı, BaıYekil •elr.lli YI Dahi• 
liye Vekili ŞOkrll E:aya ile Maliye 
Vekili Fuad Atr•lı da lııur lıalH• 
malı.ta idiler. 

Biuedular heyeti aıııamiyeıiaiıı 
fnkalado toplaatıaı••• lıaoka eıaa 
nlaımua meoiain ıııubttlif madde! .. 
ıiııdo yıpılm111 teklif ediloa tadilat 
ilıerinde gar11tılmıı1ıür. lduo mıc
liai lıu ıadilltı icap eıtiraıa Ta 111· 
•u mlıı kıl•• Nbeplırl lıeyeıl uma• 

miyıy• nrdili raporde tıı nıretle 
isıh eylemekte idi: 

Soa ıenelerde ekonomik iıleri· 
misd• g6rllen ıOıatlı iakieaf, ıimdi· 
y• kadar bl1k0metimi• tarafıaılaa bu 
me .. ud• ılınmıı bulonıu ıedbirlerio 
itabıtiui goıtermlıtir. Has Ye cH•• 
reı yeren lıu neticeleri 6oilmıııdeki 
NDelerd~ dahı geıaiı pl&alı makHt 
•• h• defle re de ba nygıııa lıir bale 
getirmık, Y1lba11l mili! kelkıam&• 
mm kaadiıine aukadder ufuklare 
gaııırmık lçio alınacak tedbirler 
aaa111meıılade baakam11a dcıııcek 
Hıifıyl lfe edebilmek makaadiyle 
niaamnımemlıd • betı ıedillı yal" 
mıyı kararlııtırmıı •• buaları ııııt• 
baııla 76kHk ittilia11a aneylemlı 
idik. 

- Sonu 8 inci ıahlf •de -

Beledige reiıi Doktor B. S.lt· 
çet Salilı Uz 

Şeblr Mıclbi dtla Hat 17 de 
toplaodı. Bu cılaed• lıeraretll •• ıı .. 
yecaalı m llukor• Ye ıeaahorlor .ı. 

do. Celae, Belediye reiai Dr. B.Beıı. 
çıı Uı hrafıaıhn açılılı, ı•çmiı il• 

Aakal8, 28 ( A.A. ) - Kırıebir 
aobeleııi dolayıaile Reioicumhur Ka· 
m•l Aıathk ile Elealer kralı, Afg•• 
aiııtaa krab, Suıiy• Reiıicamburu Ye 
Ürdlll Emiri arenada •tldaki tel· 
gıaflar IHIİ olwa"IQf&ıır: 

Kını Al Atıtaık 

'fllrkiyo Reiaioamlluru 
Ankara 

S.a ~•laele oıaau••• lıu derece 
uaj ik bir Hrelte ülenlerin kaybı 

kerıuıadı doıt Ye mtlıtefik Ttırk 

millıtinia elemiae benim n aille• 
ıhııüı 9ok ıamimi Hrette iıtirak el• 
aelr.te oldo&umuıı bildiririm. 

Ceer;eı 

&üjıate İkiııci Goor gH 
Elenler kralı 

Ye maddi h11arları aebıp olda&aau 
ipterek ıiyedeıilı mtlteeuir oldum. 
Derin ıempati hioltrimüı kabuli111Q 
Ebe!Aaılanuııdan rica ederim. 

Afgaııiltaa kralı 

Mubaııı med Zahir 

MıjeNte Muhammed Zahir Baa 
Afgınlıtau kralı 

Ktbll 
Mıjeatolert.ia Kır4ehir ztlHltıi 

mllauebetile aempati hiıleriııi hni 
olerek gönder&i m•Hjdan •iyıdeaile 

mllteh111iı olarak en h~ra;eıli te• 
ıekkj!rlerimiu kabuliııü rica ederim. 

K. Atatürk 

- Sonu 3 üncü sahifede -
Felaketzede karde,lerimllC 
çadır ve eşga veriliyor , 

·Hitlerin seyahati 
Almanyanın Roma sefiri dikkate 

bulundu. şayan beyanatta 

Harbiye takımı, Karııgalcada Biigiik Şefin validelerinin 
mezarı etrafında. • 

Milli kame mliubıkılarını 71 P• dea ı6yliyebiliriL 
mak llsere t•hrimi•e gılen Aııkar.. Harbiye, millt kGmcye girdili 
aın Barbi7e ıekımı oyuncaları, ka· lın 711 içiado İzmir tekımlarındın 
file reiııleri ile birlikll! dtln K:or11• yıla11 'Ô9ok ile Aııkaroda karpl•ı• 
7alıaya pımitlır •e Şefimi• Al&lilro mıı .. bu mllHbakarı da 8·0 ka• 
k11n 9ılideleriııiıı Oamanp•ı• cami• Hnmııtır. İtanaolda Gtılataoayı ıyai 
ladekl lıablrlerial ıiyaret ıderılı: bir farkle m•llllp etmlt. diter ıak.ımlarla 
çelenk ko7m .. ludır.. yaptı&ı kırtJ•ımılardı da 7llbek 

tımir ubıaıacla ilk dafı g6rdıı. enerjiıi ıayeliııde aHkli oyunlar 
gımıı bu takım, bug(ln Alıaucak &l!otormiıtir. 
il• 01017acılı •• yırın da 'Oçokla Altancaıı geliace; lıo takımıa 
k•flılafHakıır. Mbaflr takımıu tim• mllll kQme maçlırına girdigiııdea. 
diye kader lıtııılıal •• Aakarıda yap• beri y•ptJI• temularda, •acak Mu. 
ıı&ı ıomaoları ı•• lnlnd• tuteraık, lıaf••JftcGnl maglOp eııigiııi di&er 
lıugllıı yarıa hoyeraolı 91 te•kli iki mQııbak•larda oldukça mevcudiyet 
ml1ubaka HyredıbUecejimiti timdi• - Sonu 8 inci sa/ıi/ede -



Tedailer Şehir Dahili Haberleri 
Tedai ne kadar barıkalı bir sekii Te ruh meleklidir. Zamanında, bir 

ıoluk reok bizde ıJtiimieemalano en güıel imtizaçlardao doğan mohtcoem 
bir renk: senfonisini yaratmağa vesile olur. Ozeri tozlanmıı eski ,.e kırık 
uir eşya parçıeı bir anda geçmiı zamanımııın meıut çalkaoıelaTla kayna· 
t•O batıra~ıuı ıgö:ılerimizio önüne seriverir. Akc:ım saatlerinin esmerliği 

i~inde kıılapımnı doldurııo bir beıteain natamam halkaları içimizde hCtün 
ıeferrfiaıı ile birlikte c:ıalan:ıa bir geçmiı giln nkıuını birden )a?atıverir. 

Dün Sehir Meclisinde masraf· 
' müzakere edildi. 

Acal a, örgüleri erimiı bir mendilde, renginin Te teldiııin a11l hüviye• 
tini kayib eımiı bir eski eıyada robun ve ıek nın kanatlarına mubayyiriıl· 

akul bir ıürat veren ba kuvvet eroden geliyor? lııue1i varlııımııı, bir 
Hnda iki ucuau ancak bir ömrün doldurabilecogi bir zaman mesafoai için· 
de koşturan lu tedai hangi gizli siaıemlerin faaliyeti ile ortaya çıkıyor? 

Biz mrseltnin bu cepbeaini bırakalım ve ıiir dllnynsında tek bir bey• 
\İa, tek bir mıeraııı hallcet i i tedai ilemlerioin içine girelim: 

1'edıi hldiıcei, urlı!ımır.ın diğer cephelerinde old uAu kadar ıiirle 
dolu cephelerinde ele fueunlu uyrini yapan bir bidisedir. Şiir de mıuala• 
raa daima biribiriai tamımlıyın tedailer.in •esilesidir. Her mısra, mı&rala· 
rıa laeyeti •ecmuınnın ifade eııiği ıaba11ü•e dogru bid uçuran @izli bir 
k•at vazifeıi gördr. Nihayet mınaların heyeti mecmuahnndan mürekk~p 
par~lar da bbi, ııiriıı balkeUiği aan'ıt dilnyaaına doğru uçuran bir ealri 
ahı nıiyetladedir. 

Bir ıairin tek bir m11rıı. okuyncueuou, h6tDo muralarıoın inşa etliği 
aleme g6tlraek vuifeeioi ilıerlne ahnııtır. Fakat ıair kendiıine hu bit 
ıiir cl6ay11uu benflz inıı etmemiı ise veya biz onun bo dünyasından he· 
alı llıbeuiı olMk bile o 11Ulrl tedai vazifesini gea1 yapar. O um.an o 
..... biıi tairia içinde doiil biz.im içimizdeki bize malımı aleme söttlrftr. 

Fakıı mıaraın 11ıl va1ifeıi biıi ııirio düııyuıaa güıilrmek içio bir 
tecla1 Taaıtuı olmaktır. Bu eebepledir ki o bazen uıuo mClddıt dı:ıdaklan. 
•ı.claa .lllf mea. 

Baıı ,.UiD ıek bir beyti gftnlerce, haftalarca hafııalarımıuı:ı günlük 
lla7atua tetir 41algal•nnıa kayaaımadığı köıeleriad• içimizt çevrilmiı bir 
a..yaı fe .. ri flaanu ile 1aa ar durur. 

Ba feaerla içlmi1e yaydılı renkli ıııgı onuıı beytinin ale•i vermio 
Mtililr; belki onan beytini• bhde uyanclırdııt tıdıi Te tahayyül hldiıeıi 

U. Tlcul ltolaa bir cBilUio ıiir• lıavaHnı yaraımamıs keyfiyeti Termittir. 
... tek beyitte pirin bfltlln ıu'at Te viir füıuaunu kül halinde tedai 
........ i~aclir ki o, gClalerce dudakJanmızdaa dGımeL 

AUHt llapaU.; bitir•eaiae 6ltim6aCla m611ade etmedi&i p 
• Ger~ 6mrAm benim bir ateıti 

• . . . . . . . . . • 
Ellmla aaJgalarcJı blrleıti.» 

Di79a iki auraı bize bir yanııı Te bir aaadeti hi11ttlriyorıa ba; ••• 
......... ıum •loene& kadrelinden deJll b11nlarıa içimiıde yarattığı 

.W ..... U. BatimiD 7aaıtlu Te 111detlerle dol• Alemini 117redebilm .. 
, .. ... 

Nezleye kartı illç bulundu 
Buclaa dört aene evel, Ame• 

rikaoın en meıhur doktorlara 
toplanmıtlır ve ıu müz'iç nezle 
itim bir iliç bulmak üzere tetki· 
kata ıirifmote bru vermiş· 
lerdir. 

Y •l4ü•y• doktorlın, Gç ••• 
utraıtıktan ve Nevyork ilniver· 
lltulnı devam eden ıeaçler· 
... 6S79 nezleli üzerinde etüt 
ler Jlpbktaıa HDra. bütila dok· 
torllna. bir koaıre iaalinde top· 
luuak. elcle edile• tecrübeler 
......... tetkikat yapmalaranı 

t•ıib eyleaiılerdir. Ba karar 
._.. IOll zaıaanla~da topla· 
DID doktorlar kongresi, ıiln· 
lerce tetklkatta bulunmuı ve 
aillayet, aezle için, '" çok mü· 
ellir (f) ilioa keffetmittirı 

Nezlenin baılangıcında iki 
ıün yatıp istirahat etmekl 

Zira; miliddan 460 Hne evel 
kadim Yunaalılar nezleye karşı 
daima bu tedbiri aldıkları ıabit 
olaqtarl. 

itte alze ilk ideal bir kadın 

Bahri Savcı 

7 - Evin idaresini kocasına 
terketmek. 

8 - Çoculd&rın terbiyeainde 
babalarını da müdahale hakkı 
vermek. 

9 - Geceleri, kocasına sor· 
madaa yabp uyumak. 
10 - Evle daha fazla alika· 

dır olmak. 
11 - Süıü biraz ihmal etmek. 
12 - Kocaıına karşı idil 

olmald 
Zevce, bu mektubu ılınca 

kocasıoın ileri sürdüğü şartlara 
iyice ntkilc etmiı ve fakat; 
kar1r veremediğinden, akraba· 
larına müracaat ederek, bir 
eksperler heyetinin teıkilini ri· 
ca etmiı ve mütakiben de ko· 
caaına telgrafla şu cevabı ver· 
miştir: 

•Şartlarmızı tetkik ettim. Jı
tediğim şekilde bir rapor tan· 
ıim etmek üzere babamrn ri

yasetinde akrabalarımızdan mü· 
teıekkil onbeı kişilik bir eks· 
perler komitesinin teıkili mu
karrerdir. Komite, bizim evde, 
onbeş günde bir defa toplana· 
cak ve her toplantıda şartla· 

- Ba6ı 1 inci sahifede-
- Arkadaşlarım; şimdi mas· 

raf büdcesini müzakereye baş· 
lıyacağız. D h evci bir nokta 
hakkında söz söylemek iıterim. 
Benim bulunmadığım bir cel
sede siz arkadaşlanmm hak
kımda çok kıymetli ve takdir
kar bir karar verd ğinizi haber 
aldım. Bu karar, nakdi müka· 
falla taltif ed.lmeldiğim hak· 
kandadır. Verilçn takrir başın· 
dan sonuna kadar benim için 
ölçüye ıığmtyacalç derecede 
kıymetli ve hayatımda hiç unut· 
mıyacağı m sevinç ve enerji kay· 
nağı bir hatıra teşkil edecektir. 
Siz değerli arkadaılarımm hak· 
kımdaki düşünce ve teveccüh· 
leri, memleket ve parti şefle· 
lerimizden belediye i~lerinde 
mazhar o!duğum yardım ve hal· 
kımı:ıdan her zaman belediye· 
nin gördüğü sevgi tezahürleri 
benim için para mevzuundan 
icat kat üıtün, çok büyük birer 
mükafattır. 

Arkadaşlarım, müsaadenizle 
bir istirhamda bulunacağım ve 
kabulünü yüksek teveccüh ve 
sevginize güvenerek ısrarla rica 
edeceğ.m. Bana verilmesi teklif 
edilen paradan 2000 lirasanı 
Kırşehir ve bavalisine zelzele 
felaketine uğrayanlara, 8000 li· 
raıını da lzrnir şehrinin imara 
muhtaç yol11rına tahsis buyur· 
manızı rica edeceğim Bu tekli· 
fimia münakaşasız kıbulüoü 
bilba11a yalvarır ve tekrar tek· 

• rar teşekkürler ederim. 
Bu aöı:\er, meclie azaaıı'1 he-

yecana ıevketmiş, samimi teza· 
hürJere vesile olmuştur. Teklif 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

ile inci celse 
Bet dakikahk tatildeıı tonra 

ikinci celse birinci reis vekili 
B. Münir Birselin riyasetinde 
toplanmış ve Belediyenin 938 
senesi masraf büdcesinin mü
zakeresine geçilmiıtir. Okunan 
büdce encümeni mazbataama 
göre, idare, muhasebe ve vari
dat şubeleri kadroları 40092 
lira olarak kabul edilmiş, bazı 
memurlann maaşlarma da ba· 
reme göre ve ihtiyaç nazarı 
dıkkate alınarak yüzde 15 nis· 
~~--~~----~~~~~~-

rınızdan birini tetkik edecektir. 
Komite raporunu verdikten ıon· 
ra, tensip edeceğiniz kimseler· 
den müteşekkil olmak üzere 
bir asamble toplanacaktır. Ya· 
naklarınızdan öper ve clcspcr
ler lcomitcsile yarın hareket 
edeceğimizi bildiririm kocacı

ğım!. 

~~~---------~~~ betinde zam teklif olunmuştur. 
Evlenme dairesi s:cil m~muru· 
nun maaşı 66 liradan 74 liraya 
çıkarılın ş, Belediye hekimleri 
kadroıuna ihtiyaç nazarı dik· 
kate alınarak 120 lira maaşlı 
bir hekim ilave olunmuş, Be· 
lediye hekimlerinin sayısı beş
ten altıya çıkarılmışhr. Bışbe· 
kimin ücreti 180 lira zam ıle 
250 liraya iblağ edilmiş, Baş· 
hekim muavinlıği liğvolun· 
muştur. 

Kırıehir ve havaliıi zelzele 
felaketzedeleri ıçm belediye 
büdcesinden 2000 lira verilme• 
si, yol, şose, istinad duvarları 
inşaata ve yol tamiratı için 
67000 lira ayrılması, şehriiyin, 
meraaimi mahsusa vesaire, mi
ıafir ağırlama, çelenk ve bu· 
ket masrafları için (Cumburi· 
yetin 15 inci y ldönümü de na· 
:zarı dikkate alınarak) 6000 li· 
ra, Cumhuriyet Merkez bankası 
hiaseıi 12000 lira, mil.i ıefer· 
berlik hazırlıkları, havaya karşı 
korunma tertibatı için 2000 
lira, gayri melhuz maaraflar ' 
1221 lira, yeni kaldıram, yollar, 
iıtioad duvarlara ve tamirat 
işleri için (ihtiyaç nazarı dik· 
kate almarak) 30,000 lira, be· 
lediyeler bankası bi11eıi olarak 
61,000 lira olarak teklıf ve ka· 
bul oluomuıtur. 
Dıter tertiplerdeki maaraflar 

da dahil olmak üzere masraf 
büdceıi (varidat büdceaile mü
tevazin olarak) 1,221,001 lira 
üzerinden hazırlanmıştır. 

M.abaeebeci Bay Sami, mat· 

bu büdce iiıerinde izahata ba~· 
ladığı sırada azadan Bay Na
zif söz istomiş, bu seneki büd
ceden memurlara zam yapılma· 
maımm prenıip olarak kabu· 
lünü meclise teklif etmiş, ya· 
pılan zammın bütün memurlar 
için kabul edilmiyerek bazı 
memurlara munbaşır kıldığını 
meaela 165 lira alan bir mü· 
hendiıin aylığıma 250 liraya 
çıkanlmaat teklif edild ğfoi, bu 
şekilde yapılma11 teklif edılen 
zamlarm 13,500 lira tutacağını, 
bu paranm lüzumlu işlere sarfı 
muvafık olacağını söylemiştir. 

B. Reıad Leblebici, büdce 
encümeni namına ıöz söylemiş, 
kanunun memurlara bebşettiğı 
baklarm geri alınamıyacatlDı 

bu zamlarm lüzumlu olduğunu 
ve bareme göre yapılması li· 
zım ve muvafık olduiunu, çı· 
lışlcan ve kanunen bak sahibi 
memurlara yüzde 15 niıbetin· 

de zammın fazla olmadıtıoı 
söylemiı: 

B u GÜN TAYYARE SiNEMASINDA 

Budan iki aene evel Lond· 
racla evl•aen lıkoçyab güzel 
bir kız, bir ay evel ebeveyni· 
aia otu beıiaci ziyaretini iade 
içia lakoçyaya ritmiıtir. Koca· 
il, iki pn IODra zevcesine gbn· 
derditi bir mektupta, tekrar 
eYiae döaebilmesi için on iki 
ıırt kotmuı ve buıılara kabul 
etmediti takdirde eve gelme· 
melini zevcesine ibtar etmiıtirl 
Kocanın dermeyan ett ğı şart· 
lar tunlardır: 

28 Nisan 938 Perşembeden itibaren Sinema aleminin en biigük zaferi 

2 Büyük filim birden 

1 - Çocuklar1, babaları aley· 
hıne b rşey söyl _memek. 

2 - Mümkün olduğu kadar 
vaktinın çoğunu evde geçirmek. 

3 - Akrabasının ziyarelerini 
her zaman kabul etmemek. 

4 - Kocasını rahatsız et· 
memelc(I). 

5 - Olur olmaz meseleler• 
den ke.ıdisine sual tevcih et· 
mem•k. 

6 - Kocas•nr tamamen ıer· 

bc:•t bırakmak. 

AYRICA: 

Sonata 
l{rotzer 

BETHOVENIN iLAHI MUSIKISILE BEZEN· 

MIŞ BOYOK AŞK ve iHTiRAS FILIMl 

lspanyol <;içekleri 
/spangolca Sö:dii Ve Şarkılı Büyük Operet 

PARAMOUNT JOURNAL .Seans: Sonata 2,30-5,30·9 da .. 

- Bu zammı yapmayacak 
olursak memurlara kırmış oluruz! 
demiştir. 

B. Münir Birsel de bütün 
gençliğini, hayatını, ailesinin 
istikbalini belediye işlerine ve· 
ren memurlara zam yapılma· 

masının doğru bir hareket o.· 
mıyacağını bildirmiş: 

- Memurlarımızm hayat ve 
istikballerinden emin olarak 
ç.ahşmaları liZ1md1r. Bir vazife 
veya bir memur vardır ki, onu 
daha fazla çalışbrmak için icra 
makamı, büdce vaziyetine göre 
bir zam yapmak iıtemiştir. Ri· 
ca ederim, buau bir prensip 
meıeleıi yapmak istemiyelim. 

Demiş, B. Ahmed Şükrü, 
prenıibin kanunla tayin edil· 
miş olduğunu, terfie layık olan· 
ların mecliıçe terfii kanuni bir 
prensip olduğunu söylemiş, B. 
Münir Birıel, B. Nazifin iler; 
ıürdüğü prensip meıelesini 
reye koymuş teklif meclisçe 
reddedilmiştir. Bundan sonra 
encümen azaları tabıiıatı 3120 
lira olarak kabul edilmiş, 
ııra ile yazı ve hesap işleri, 
varidat iıleri, müfettiş ve idare 
memurları, evlenme işleri, be· 
lediye ı.abıta, ölçü ve ayar 
memurları, odacılar kadroları, 
hukuk işleri, fen heyeti, icarlar, 
mefrupt, kartaıiye, tenvir ve 
teıhin, müteferrik maaraflar, 
harcırah, elbite tahıiaatı yeku
nu 172,266 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Büdceoin ikinci kısmında 
•lllaat ve ıc;timai yardam itleri 

masrafları da konuşulmuş, sı h
hat memurlarma ve hekimlere 
zam yapılma11 teklifi bareme 
ıöre imkinıız bulunmuıtur. 

Mecliı paıarteai günü ıaıt 
16 da toplanacakllr. 

Yazı esasları 
KiJy okullarında da 

göaterilecek 
Tam teıkilitlı okullarda tat· 

bile edilen yeni müfredat prog· 
ramındaki yazı esaslarının köy 
okullarmda dı tatbiki Kültür 

Bakanlığmca muvafık görülmüş· 
tür. Bu hususta ıehrimiz Kültür 
direktörlüğüne de tebligatta bu· 
lunulmuştur. Ankara Gazi ter· 

biye enıtitüıü tarafmdan neşre· 
dilen Pedagoji adlı eserin ö~· 

retmenler ve okul kitapsaray· 
lan için faydah görüldüğü de 
Vekaletten bildirilmiştir. , 
Acı bir kayıp 

Uzun zamandanberi Borno· 
va belediye reisliti vuifeıini 
başaran tüccarlarımızdan Feh
mi, müptela olduj'11 baıtalıktan 
kurtulamayarak dün gece rah· 
meti rahmana kavuşmuttur. 

Merhumun cenazesi bugün 
Bor.novadaki ika metgibından 
kaldmlarak namazı Bornova 
camiiade eda edilecek ve is· 
tirabatıibı ebediıine tevdi olu· 
nacaktar. 

Temiz ablikı, dürüıtlütü, 
iyilik severliti ile tanınmıı ve 
kendiaini ıevdirmiş olan Feb· 
minin, henüz genç denilebile
cek yııta bu beklenmiyen 
ölümü, bütün doıtlırını tees
süre garketmiştir. 

Kederdide ailesine taziyet· 
Allah rahmet 

-----------="" 

il 

Aurupada tqlebelik lıatıraları 

Pariste seker , 
bayramı 
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Pariste Müslüman çoktur. 

Bunlar yalnız Türk, arap ve 
berberiden ibaret deği ldirler. 
Birçok Hmtli, Çınli, Hmdi Çi· 
nili, Habeşli İslamlara da tesa· 
düf edılir. 

Use müdürlüğü, bayramda 
Müslümanlara bir günlük izin 
verdi. Biz de iİyi ndık, süslen· 
dı k, üç beş arkadaş Uardin 
des Plantes) Nebatat bahçesi 
yanındaki arap uslübü ile inşa 
inşa edilmiş büyük camiin yo· 
lunu tuttuk. Camiin avlusunda 
beyaz entarili, sarıklı Tunuslu· 
lardan tutun en şık garp libuı 
içinde her boyda, her renkte, 
genç, ihtiyar insan kümesinin 
içerisine biz de karıştık. O gün 
tesadüf eseri olacak, bir Tunuı 
beyi de vefat etmiş, camiin 
avlusunda araplar meraıim ya· 
pıyorlardı. 

Memleketimizden çok uza le 
y.abancı bir diyarda kendimizi 
daha yakın bir muhit içinde 
hissediyorduk. Yanımıza müte
bessim çehreıile bir Çinli ıo• 
kuldu: 

- Liıanmızdan ıizin Türk 
olduğunuzu anladım, dedi. Gül· 
dü~çc de gözleri kapanıyordu. 
Hindi Çinili olduğunu taarib 
etmeae lüzum hissetti. Çünkü 
aara ırkm hutut':' veçhiyesinde
ki incelik ve huıuıiyetleri Çinli, 
Hindi Cınili ve Japon biribir
lerin den tefr;k edemiyeceğimizi 
biliyordu. 

Aıya kıt'ası üzerindeki Müı
lümaolaran ezllere b · r istatiıti· 
tini çıkardı. Hindi Çinilileri• 
naııl Müslüman oldukların dan 
bahsetti. Hıristiyanlığm, miıyo
nerler vasıtaaile memleketlerine 
nasıl girdiğini ve şarkta dinia 
aiyaai rolünü kısaca Izab ettı. 

O söylüyor, biz hep di liyor• 
duk. Din mevzuu üzerinde da· 
ha pek çok ıöyliyocekleri ol· 
duğunu ihsas ediyordu. Zeki 
çocuk, bizi daha iyade alaka· 
dar decele mevzuu bulmuı gibi 
gözleri parıldadı: Atatürk Tür· 
kiyesindcn bab1etmeğe başladı. 

Bir Çinlinin Türkiyeyi görüş 
tarzı cidden çok alakalı idi. O; 
kendi zaviyei rüyetinden, mistik 
ruhundan fakat muhakkak olan 
zekası ile başka bir milleti taı· 
vir ederken tamamen hayali 
oluyor, bir afyonkeşin dalgan 
sabit bakışlarile zihninde yaşat· 
bğı alemi izaha calışıyordu. 
Atatürkü kendi liderleri gibi 
tasavvur ediyor, ber hareketin· 
de bir mistizm arıyordu. 

Avludıılci kalabalılc kapalı bir 
daireye doğru akmağa başladı. 
Bu akıntıya biı: de kapıldık. 
Arabesk camh kapıdan içeri 
girdik.Kalabalığın arasına biraz 
daha ıokulduk. Uzun ve geniş 
bir masa üzerinde lokum yığın. 
larını, arabistan kurabiyelerini 
ve limonataları seçebildik. Biraz 
daha yanaştık ve biz de izaz 
olunduk. Tekrar avluya çıktık. 
Bir aralık HiDdi Çinili arkadaıa 
veda ettik, tekrar görüşmele te· 
menniıile ayrıldık. 

Günüa hususiyetini bozma· 
mak için, camiin )'anıbaşındalci 
Arap lokantasını gittik. Saz 
takımınan yanma Oturduk. 
Uzun zamandanberi Şark mu· 
sikisi dinliyememekten paslan• 
mış kulaklarımız bu seslere 
aşinalık gösterdiler. Arap ye· 
melderini yedik ve tekrar Pa· 
riıin her günkü hayahha g.r· 
dik. 

Hıriıtiyanlaran arasın da ve 
hıraıtiyanlığm göbeğinde mus· 
lümanlıktan bu kadarc k bir 
hisse kapabılırdik. 

Büıent Ü.j1 ÜND.1-t.G 
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lktısad 
Z :rai lcalAınma 

Ziraatte ıılahat, giiaü• • 
mühim mevzuudur. 

- 144 -::----------~...-41----__.:,_-Yızan: Alohındr Düma Esasen ziraat kongresi de bu 

Dertanyan, Atosun gösterdl;(.I samimiyete ina- mühim mevzii üzerinde konuı· 5• mak için toplanıyor. Zırıatti 

narak bildiklerini söylemekte çekinmedi bir memleket olduğumuzdan 
bu mevzuun bizim için yeni 

Atoa içiai çekti ve başmı - Çok tükür ki, bu ihtiyat· emanete koyup alacatımız pa· olmasına ımkla yoktllr. lkbu· 
iki eb ar•ıma koydu. lar yalaız öbür rü• aqamıaa rınıo yarJı oı ı z alıraaoız, yok· di büoye.-izi, yeti,tirditimiı 

- B• kadı• yirmi alb ile kadar lazım, çüokü orduda bu· u onu balık atına dölrerim; mabıuller teıkil ettitindea, zi· 
Jirmi 1eldz yaı •r•ı~ndadır. lun11nc•, karıı•ızda korkacak balıkların Pol.karta yaptıklın raatlmizia a1lahı dlima ditü-

- ihy•ı defıl mı? yalmz erkek kalacık. glbi bize de geri ve:tcelclerine 
- Çok.. - Bu müddet zarfında ben ıUpbeliyim. qülmüş ve çareleri aranınııtır. 

M b
. h Jd p k.!lll Bugün, ziraatimizin 1•labı ye-

- iitto.J ır • . e par· do iaıiv• pliaıaı boıacatam - i • • ra~ıyım. . bi 
lalt;:ık aavl g&zlii .• ııyab kaıb vo ı·ı aereve ıideneai .. ıizia&e Bu eına.d.a Gramo ıle bera· ni ·, mevzu cınhbtiyle qrtaya 

La.....LU d JWI i? #o - L- -6__ ..a i \d ~. atılıyor ve üzeriade ıatarla da-
,,. awpma, •a• m beraber gelocetim. Fo11oyö ıo· uer mwaaasm ve ne o 115 .. ~U 

- lvet. btıaa fitmeniz lazım. b el merak edea Planı• de elbıse ruluyorıa bu, 11,rliyea eadtıt· 
- Ozua tJo,la iri yapıh an? beraber relecetim ' en • retirmek belıanulle gelmitti. rimizle muvazi yürümen içi•· 

Sol ı& difiai• Y••••da bir _ Evet, fakat ·.d a.· Dartınyaa ıiJindi, Atos da dir. Çünldl, endüstrimiz, k11a 
..11..: _t-:L ·~ 11 ect11llD yer ..; • ...1: ·et --Lle • d bı"r zamanda, · ti' t-•-· wm.- ...._ •ır yakan olu b"l b ka af le . •·J••ıın; taıa I' •~ rı •n a zıraa a .. ıp 

- Eveti deGaem. 1 e u Y el gı· AtOI Grimeya aiı• ala• bir eclemiyeceti biT bız al mıfbr. 
- Zambak titeli küçük, im.. _ D i el adım itaretl Japb hismetçi ise Halbaki ikbaadt mekaaizm'81D 

- reüte, " ...ki izeriae DJ 0 k r~ ur. d .... rdaa tifetial alarak ..... muntazam çalıımaıı, zira•tl• 
tirit llrllmlt .,.... mi? . yor~ • toı çı~ııratı çalm. dili ile beraber aitmete ....,... eadiiltriaıa mitterek ve miilavi 

... 1-. Gr~mo ıçenye ıirdı. laadı. lmv..tlne bajladar. 
- Fakat, OD• ln,Uiı el._ ıidi;o~~· Dar.taay ... ı.a .•viae ikili de hizmetçileri ile bir· Makine rflrtllttill, mot6r ••Iİ 

iW ıirl•iril? . . ıae getirmeııaı ~et ilkte, lıiçblr vak'ay~ teuclüf et· da,.lmaclafl ••• iMi .... 
- O. Marletli diyorlar, fr etti. G~ı~o da ·~•~i'Jaı .,.. •el• F OllOJÖ lokata•• pi- lebtte mahal ;etlflyor, 

f r..- ela olJbilir. Lorcl retle bıl~rerek. 1ıtt1.. • . dil•C'· Bcm•ıyö kap11uacla Ü· linç ecllliJor; 111--.ı ildı1a4t 
41 Vj,_tw ODU Jca,..lılr~ - Getirecetı elbı• ipaıı• nyordu; Dartanyan~ al•ya bir varhtamm •aati.U:e mec1,_ 

_ Su kaclıeı ıör.-k i* yaramıyacık! çüakii. yuılmı- gözle bıktı, dedi ki; bulunuyorduk. Eadüstıimil • mo-
. ., D uL yorsam en pıel wkaaaıataı. May- - f.,bl •vıili kiracı•, çabuk ci•a man•lile .. pek yui oldu· 

n _ D-= t. Ato" dikkat lodia io eviade bırütaıuı, o ile olJ Sizi ı••ç ve ıfial bir kaı tu laalde zifai JlrGriilimkl 
ttl Siz '_. ~dlr••k iltiyorau- ıeri .1olla•~ ••zakotioi ~öt: bekliyor, balb•ki . ka~lena ...-ıl ..-,Uir? çWcl, biri 

..._ ili ·-ı k terJDıyec•ktir. BoNk•t ver• iri bekletdaek latemetlikleriaf iti. toprak. clipri ••ki•edir; tap-
·~ O - • apı~ ~pa~~ ,3kyabt .. kaldı. lir1inizl rUta betMt, IUkiaecle .._ 
bir bclm " ealaim kı, acız - GökJabt aadir, Atoal -Arbaı llflİ'- vsdar. 
lrelau. O.. lııir .U. clcdn ....,. Bunun için evv•li paı ktbt1I 

- -O .... aflt•1 bile aça• ..._ 11,ı. d' ~ . eli? Z o fi ı t a et•eliyi.ı ki, ıirat ıılalaat. hiç· 
•s: hll• ,.,.na kendini ~ • ·~. •1~ bir ıılahat kadar kolay ve aeri 
•ıJık • ..... , ol•I - •••t. .,.. iki bao ekilJ• Mr ,.,,,.,..,, 111•1/etl olamaı. 

- Oaaa •••• ta.ıer ,.. eWıtua•.. Wr ~~·•• MM• ICerf17&bcla behcliye teab· Almasalar, zirai ıslahat için 
Jil. itil .... ilkeli •••••• baaa IÖJlemlfti; ·s••- ...... lik banıada Hall otlll •altact Jetalt nae atrqmıtl•dır. Ru· 
~ .. ? ... Mdi,.. olarak •--it we ç...., o1p ..... ........ laf, A&aınlana ıilahabnı 5nat•k 

WdketM .... p,.&lr. AR• ........ .._ tl5 :Y.taacl• aWlilan it'• k müclchtl aa· 
ODU itan ftl'di ... 1 -· ...... ........ ......... •k J0 ... ,. .,, ....... 

...... ... ... "1tlll••ıt•. ..... - ---....,.Clfftll ,_a. be alpk Kı• ,,_,,,,... ~ tobl .. ...._ ·-1-"tlefi 
...,. Terdim. Cumaov111 eıhiyeıinin Gher ör•ek alanak belki H miWcleti 

- O halde, azizim, bu köyünde oturan Hasan otlu çok Hıdirebiliriz. 
i ala ~k.. ,_-.,...~ ... J"Uf u '\,=z'&!!: 

lmtu1UD• 16yledi. Atol dedikl: .. ikirchr. llly.,t laıiiaheralli .....,... wchr. Çieki Tlrkip 
..,.~ ... ız , fMat, laa- - O alçak mab14kaa elia· ldiae ptlralı, lrirletlllftlr. " ...... ~--· Wlia Mıra 

• .. '81 İlll den geçtikten ıonra o yiizlli Ş kl,.t lzeriae Mela•et batal• ..,va " ........... Yata• 
11• ...... wrir ... t.lsıar lıu .ı..ca1t• W ulal ..., Mu,.,e vsil•iftir. ..&r. Hepfi ... ııı.tte 111-
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Dünyanın büyük 
zelzeleleri 

~~~~-·~----

Feci neticeleri olmaıayclı, zelzele te1111Jnni 
edilirdi. Folıat inaanlılc o kadar 

kurban oermiftir ki •.. 

Zelzele kaç çesiddlr? 
Yaaa: Lice cotnf"ya muallimi Hizni H

-s-
[Xll 12] Biz bu tahlili metodu 
burada takip edemeyiz. çünkü 
b• kitap mevzii bir jeoloji ki· 
tabı değildir. Biı h&dlleleria 
deria maliimabaı tılüp et•eti 
ıözdea kaçarmamılıyaL 

Har111catı amadig• 
Yukarıda göriila&ıtü ld, mü· 

tekatti miimui kuvvetler tara• 
fıadaa kaıraarıtn VoualOire 
(kubbe) lerinde katla- taba· 
blar iaıibldar vlcucle ptirir. 
Baalana clarbelerdea batka ltir 
auretle vücuda plditiııi talav· 
var et••k PÇtür. Hiç ıipll..U 
bta harekett..le clarbel• de ol· 
muftar. Zatea biylk hareketi 
anlar eınuaada p&lmiittlr 
ki yanklarla beraber ye•ideD 
itdmel• [ y•i hakiki kaylar 
PIXXXlll2) vicude ge: mit lerclir. 
Dipr taraftan birçok yanldık 
....... ( Billaula çe'c la1ıaetli) 
................ ilılmerkesiJlli 
malı•• yapıl•11lardar. 

Mim•t tabulej olu •••ı.. 
keti.de llarebti•zlar clalaa 
..mr. Mon.._ kualana et ... 
virlere nazaran almıı olcl•tu 
YAZİ,.tİ gör•ek diyor ld: 

- MaU.ukar kıyaıaaciaki 
ltiJik ,., ..,. bir hat ... 
.. ._ Ye u fi~tli fakat 
.. ~ ol •• ...,.. Mılııı· ....... ,.,, "' ...... 
ıiz ve Lit ........ olaa, ... 
nu ve merkezleri Lüb•a• ve 
Habeıistan yaylasındaki bir ....., .............. , 
eder. Tlıoıo4cleae aör-. W.
d.dlki liaıaik ııuCS. fay il• 
tahdid e4illaiı aevziloro .,.._ 
ziyor. Dotrud• ki Bal ile Ma· 
yanı araıındıki çöküntl u 
fiddetli, ilk tak ........ la 
oı_..,tar. 

22 kiaaautMi 1896 4aki.,.. 
be ile W'fllu bir ,., eıki 
kara ormanlann klmeai ile ••m• çe...0.iftir. K. F.
tırrer tarafından tamim eclil-
qai ı velikalardap bu iıtilttaç 
•diS,.iıtlr ki, \tu misaller yu
~daki alltılledeleria clotru 
oldatana Wr.r tablddir. Bir 
hant ltlttlD •h•ada mn-.,w 
ot.bilir. Fakat etrafındaki ~
•fit 181aaler mlteeuir 9lıau,O,. 
Eald llİbilelerdetd ~i fa7Jar 
darbe batlan olabiUr. lak09· 
,Haki Kaledoa1en k-1ıaclalısi 
knaklıkl•r d• be,tedir. BU-.. 
ilti•• bttlarıaa ._.,_ -. 
,.w 
.-ıc har.ketiarzlarile ıöze çar
,.. 1-1erdir. Alya IW'••• 
l'Yİ1'1 l Ci ........ leri 
WI..._ calhi dikkattir. ja-

Mite/(.ottı lıtu•lcetlel': 
Kıırı arzın. mütokattı hare• 

ketlerinden viicude gelen ıel· 
zeleler bor halde faylarda do
tu ve amudi olan darbeler• 
den daha aak sık olur. Bu dal"' 
iteler bugün· bilbııaa yenı sil· 
ıeleler ya'i A•p iltivaaile ayol 
ıaıaaadı viicude geleo ıilııle· 
lerde mevzii olarak meydana 
reldifi düıiinülmektedir. Ve 
esiri ailmleler biç ıüRhesiz yal
nız çökmelerden viicııde gelea 
zelzeleden m Gteess · r olarlar. 
Devri ıaainin jeoıiq klinıler D • 

deki barelceti arzların daha ıılc 
11k olma•nın sebebi tabakanın 
müteharrik mıntakalannda, b I· 
haııa üçüncü devrin litosfer 
ubakalarsnın müteharrik 1a .. 
mıada meYzii olaralıc vücucle 
relmeliadeadir. 

Jeosinkslinoları gösterecek 
braktariltik evuf kendilerinin 
(yalnız şüpbeıiz iki Yeya üç 
ra'den mıacla) bütiio ıiımık 
ıahalarda buluıuaaıı me$ele· 
sidir. 1903 deki 159781 hare• 
keti arz ia~tiıblderi ınonteaaüı 
aticl-1A k&111au yap .. ta •• 
•t.11tir: 

Kıırı aa, bamea bemoa ol
d.11kçe •İİllVİ ikı büyük daıfe 
pazen (ke)hı•Jlin beode•i maJJ .. 
.... pro) ~•di .,aıarıU. 
~~ lik bir zavıye teşlril ed•a 
ıki d.,. ... takada sarsılır. Ak-
deniz dairesi vefa Alpo-Kok-.. 
Himılaya kavsi hareketi ırzlaıı. 
,.. " 53. s+ - dll 
Ye P•• ,.. av.ı ~trafıada ya-
hut E.odo • Japoae • Malecl 
% 41.0S i vaki olm•ktaclır. a.. 
ba-4• tdcanl• netice _,... 
viil • ...._ hir tekılclefliı 
v.ı.u ika de.in ieeai~ 
..... be•lttil• iki dıtire alili 
yakan bua illli,.tlar altia 
..,,_ eclilebiJir. Alp • Wletıl 
•kkiill ilmi ala.ela •ı>la•• ..a.w.. •• kad. çetiaa ol 
..... bitin .......... o-. 
_.. ilti•lıriaia yerl.i 
.Wu._. ....... ..,.._ tabtdJ 
... Wo tipb11iz clep 
iiWiı- Otinti , ..... illiıWlll-.J ,..z ...... ... 
görebilaek içi,t ,.,_ Hilalli., 
tu, J.ap_,. ve So• ~W 
~ voıı..ı. ,.,Jeri dejil ~ 
.kil Ap.nie, Ş.,kt Nı>. tı-.-ı;.~ı 
Uaff~D .. tPI • 
Jil•ı.Ni arpJr,et.wW. .. .. IÖ,,.. ,.. Yı --.. .•. .... .... 

-.µ:_iM ı,_....... • - .... , ,_. ... cl,lıer" ,..ı.awa ... 
1.,. a.u ae,• Mııltditilaiz 4ıilınllır. Aıtak ,.. -. ..._ t ... le bfJ8t ftrmltt••r. la~ ıh••'-' 
ı....t e.oa s.ı benim yiizüktee, daba ••• ı •v... w •••• tumlarak ilci ••1-oaJJ, •ça ... ..._ 

[f~._,.... .. ._._. ... __ -.;..;;;;11 eilil ,....._ bıtn•ı'luı ona adliye v.ıilmlfll,. fttlllils .._ ... .........,. 



ANADOLU Nisan 30 

·Lond·rada 
Fransız 

başlıyan lngiliZ 
müzakereleri 

sona erdi. 

_ Türk - Yunan dostluğu ve Atina 
•••• 

basını 
- Başı 1 inci sahifede - hiçbir şeyin ayırmadığını değil iyi tanımağa sevkediyor •• 

tamamiyetlerini ve istiklallerini fakat Akdenizin şark havzıım· Nikolidis, matbuatın makcı 
müşterek surette müdafaa için da müşterek menfeatleri için olduğJ Türk· Yunan anlaşmasın· 
kuvvetlerini birlikte hareket et• herşeyin kendilerini samimi bir dan bahsetmiş ve sözlerine ıöy· 
tirecek iki müttefik devlettir.• birliğe sevkettiğini gören iki le devam etmiştir: 

Katimerini diyor ki: milletin hissiyatına tam tercü· - Minnettarlığımıza hak ka· 
*Bu pakt faal Elon • Türk mın olmaktadır. Bu zihniyet zanmış olan devlet adamlarımız 

dostluğunu ıilinmez mühürlerle dahilinde munzam pakt ferah ihtiyat ve basiretle hareket ede· 
teyid etmekle kalmamış fakat verici yeni bir ruh ve yon\ rek bizleri biribirimize bağlıyao 

Fransız Nazırları, Çekoslovakyaya verdikleri sözden ayni zamanda aamimi ve heye· bir ileri hareket için bidayet duygulara dıima daha kuvvetli 
• J ki Ç k l k d E canlı yeni beyanatlara da bir noktası teşkil etmektedir.,, bir şekil vermeğo çıl.ımıılardır. 

gerı Önemiyece erini Ve e OS OVQ yanın, mÜ aTaa· vesile teşkil eylemiştir. Elen Elenikon Mellon diyor ki: iki memleket matbuatı da 

Ya muktedir oldug., unu lngiliz Nazırlarına bildirdiler. milleti müttefikan 8. Celil Bı· •su paktın imzası sulhun bir bu tarihi vazifeyi her gün daba 
yarın •Dostluğumuz ebedidir zaferidir.. mükemmel bir ıekilde tamam• 

Berlin, 29 (A.A.) - Havas kan harp vukuunda iki devletin mesi hususunda iki devlet Na· ve ebedi kalacaktır.n Cüm1C9 Atina, 29 (A.A.) - Matbuat lamaktadır •• 
Ajanıı muhabirinden: hava kuvvetlerinin teşriki meıai zırları beynin tam bir muvafa· sini alkışlamaktadır. Bu dost· müsteşarı Nikolidis:n Türk gı• Nikolidiı son Balkan Antanb 

Efkarı umumiye lngiliz-Fran• ve iptidai maddelerin stok ha· . kat hasıl olduğ~ bildirilmiştir. luğun bozulmama11 mahiyetini zetecileri ıerefine verditi öğle matbuat konferansına da tema• 
sız müzalcereleri11i biraz aıabi· linde muhafazası hususunda Londra, 29 (Radyo) - Frao- kaydetmek için iki Başvekil ziyafeti karde~çe bir bava için· ederek dört Balkan müttefik 
yetle takip etmekte ve matbuat dün tam bir anlaşmata var sa Başvekili Daladiye, Franıız birlik kelimesini kullanmışlar• de geçmiş ve bu::ıa birçok Yu· devlet gazetelerinin tek bir 
Franaa ile lngilterenin Çakoı· mıılardır. sefarethanesinde matbuat mü• dır. Filhakika enternasyonal nan gazetecıleri de iştirak ey• kütle teşkil ettitinin bu mina· 

. lovakya hakkında müşterek bir Ôğrenildij'ino göre lngiltore meuillerini kabul etmiı ve sabada ilci müttefik devletin lemittir. ıebetlo tebarüz eylediğini ve ba 
batta hareket takip etmeğe mu• Almanyanın Belçika ve Franıız fakat. müzakerelerin netayici biribirlerine yaphğı karşılıkla Nikolidiı, söylediği nutukta ahenk içinde· ilk önce Türk vo 
vaffalc olmalarıadaa dolayı duy· topraklarına tecavüz etmesine hakkında tafsilat vermemiştir. yardımlar hatırlardadır. Birlik Türkiye ile Yunaniotan arasın· Yunan matbuatının hudutıuz 
duğu oadişeyi gUçlükle saklı- müsaade etmiyecolc fakat her· Daladiye demiştir ki: kelimesi görülüyor ki, geliıi da ve Balkan antantı çerçevesi bir istikbalde beraber çalıl" 
yabilmektedir. hangi baıka bir devlete karşı - Ben nikbin değilim. Yal· güzel nrfedilmiş değildir. Zira içinde imzalanan yeni dostluk mak için aeslerini yükaeltmiı 

"Pragın Akıbeti Londrada U· taahhüt altına girmiyecektir. mz, iıtikbal İçin ümidvar ol· her yerde ve her zaman Tür• vesikaıının akdinde bulunmak olduklarmı memnuniyetle kay· 
ıyyün ediyor., baılakla bir ya· Dün yapılan Fransız lngiliz duğumu söyliyebilirim. kiye ve Yunanistan bir tek üzere Türk gazetecilerinin Yu· dotmiıtir. 
zısında Nabtauıgabe gazetesi itilafları yaDlış tefsirlere uğrı· lngiltere·Fı:anaa münaaebatına devlet gibi lr:at'i surette ıulb naniıtana gelmiı olmalarından Nilcolidiıin bu nutkuna cevap 
lngiliz ve Franıız Nazarlarının yarak bunlara tecavüzkar bir lgelincei iki devlet arasında . idealine kendisini vermiş bir dolayı gerek Baıvekil Metak- veren Ercümend Ekrem Tal•, 
modaıı geçmiş beynelmilel ah· mahiyet atfedilmemesi için ağ· timdiye kadar bu derece nmi· kuvvet gibi kendilerini göıter- saıın, gerek kendisinin duyduk- T k y d 1 
kimı müdafaadan içtinap ede- lebi ihtimal Roma vo Berline miwııt ve birlik miişıbedo edil· Ur • unan oıt uğunu taıvir ı- mişlerdir.,. ları derin ıevinci izhar etmlı etmiı, bunun hiç bir müeYJi• 
ceklerini ve sulhun tanzimi için tebliğ edilecektir. memiştir. Proia diyor ki: ve demiıtir ki: 
harp tehlilceıi ihtiva etmiyon Salibiyettar bir lngiliz dip· Pariı, l29 (Radyo) - Havas •Dün akşam ıöylenen nutuk· _ Fakat s!z ayni zamanda deye muhtaç olmadığını çünkü 
planlar hazırlıyacıkları ümidini lomatı Hıvaı Ajanıının muha· Ajınıı bildiriyor: larda herhangi bir protokol derin aamimiyet hislerinizi gös- iki milletin biribirine olan duy. 
izhar etmektedir. bjriae beyanıtta bulunarak la· Jngiliz Nazırları, Merkezi Av. nutku mahiyeti mevcut değildir. termek için de geldiniz. O bia- gularının dostluk hudutlanaı 

Frankfurter Zoitung gazetesi giliz ve Fran11z devlet adımları · rupada sulhun tehlikede bulun• Bu nutuklar 8 ralarmda mu al· lor ki, sizi Metaksaı hükOmeti· aıarak ıamimi bir kardoılik 
diyor ki: arasındaki görüş birliğinin tam duğunu ve bu itibarla, Fran• lakta kalmış eski meaelolerin nin 4 ağuıtoı 1936 dan ıonra haline gelditini ıöylemiştir. 

Bunlara ne lüzum var. Hanıi olduğunu ve bu vaziyet karıı· lllDID, Almanyayı gücendirecek tasfiyesinden sonra birib:rlerini yarath~ı yeni Yunanistanı daha Ercümend Ekrem Türk ıa-
~hlıkeye ka~ım~dıfaı ~d~~ amda Almanyanın şidde~ m~ hMeketluden ıa~nması la~m -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ze~cUerini~~anb~~n ~~ 
lcri alınıyor. racaıt etmenin lüzumıuzluğunu geldiğini Fransız Nazırlarını memleketlerinin setimet ve ıs· Başvekıh Daladiyo ile Haricıye vekili Metakıa11n büyiik eaeriai 

Paris, 29 ( A.A.) _ iyi ma· anlaması lizımgoldiğini söyle- beyan etmişlerdir. tiklali için ne düşündükleri bak· Nazırı Jorj Bone ve refakatle• hürmetle anmıı ve aözlorial 
liimat almakta olan mebafil, mittir. Fransız Nuırlara; Çekoslo· kanda malumat istenilmesi fik• rindeki zevatı hamil olup, tay- ıöyle bitirmiıtir: 
Londrada Fransızlarla lngilizler Hitler müzakere yolu ile vakyanın istiklali için Fransanm rini ileri ıürmüıtür. yare kumandanı Roy tırafıDdan -Yunaniıtanı 14 lylık bir 
arasında yapılmakta olan mü· komşulariyle ıulhon anlaşmanın verdiği sözden geri döamenin Loadra, 29 (Radyo) - Doyl idare olunan huıuıl tayyare faaıla ile ziyaret eden ecnebil• 
zakerelerin Fıanıız. ltalyan gö· lüzumunu anlıyacaktır. lngiltere mümkün olmadığını, Briyan za• Meyi gazetesine göre; Londra saat 20 de (Borje) iıtaıyonuna Yunaniıtanın her tarafındı ıör. 
rüşmesini kolaylaştıracağını vo eıuen bu müzakereler hüanü manıoda Çekoslovakya ilo müzakerelerinde, lngiltere·Fran- vaııl olmuştur. dükleri kalkınma vo refah ka ... 
tesri edeceğini ümid etmekte· suretle neticelendiği takdirde Fransa araıında aktedilmiş mu• ıa araıında bir aıkeri birlik b Nazılrlabrınlcbirb.kıımilfe büyük ıııında hayret ,·,._ı·ade kah1or:•--•- ı bk k · · t b le t h ı ı t ir ka ı ah , ır mü reze a.. w ar. dirJer. Almınyanın müıtemleke talep· ıııı;ave o a imına riayet etme ıçın mu a a a ası o muı ur. 

B J ·ı F ker Franıız Bıı ve Dıı Baka- Ve onların röıleri kamaııyor. 
B. Çemberlayn lngiliz. ltalyan lerinin tervici için bir ıekil bu- zar~retini~ •fikir oldutunu ıöy· una nazaran; ngı tere, ran• nını karıılamıılardır. Tilrldyeye dönGıilmüzde •tltt• 

Uzıa•masının 1·hdaı etmı·· oldu· labilecektir. lem11lerd1r... . . sanın biit.ük üılerinden istifade 
v v 8 I H d kt" Daladiye. aakeri mllfr.,. feldmlx Ywaanlıtaaın tw&lilal 

ğu mü.ait havadan mümkün Londra, 29 (Radyo) - Fran· . . unun uzenoe, agılt~re a• e ece ·~· zeyi teftiş ettikten ıoıırı dol- fah l d b k kral 
olduğıı kadar süratle iıtifade llZ nazırları, bugün Başvekalet rıcıye Naıı~ı .. Lord Hahfak~, bu Alakadarlar, 1907 lngiliJ " ruca radyo mikrofonuna gide- ve re yo aa a ilyii ı 
etmek arzusundadır. lyi ma!ii- sarayına gitmişler ve lngiJiz ri• muahede yuzundon merkezı Av· Franıız deniz muahedesinin yr relc, Londra 1eyabatinia neta• ikinci Jorjun rebperlitile elcle 
mat almakta olan mcbafil bü· calile 10,30 da müzakerelere rupada çok tehlikeli bir vaziyet nilcttirildiğini haber veriyorlar.. tayici hakkında şu ıözleri aöy• ettlti baıaralan " bu yolda 

b ı k 13 k d h l ı .. · · l ·1t · 1 it F E k"' h attı'" büyük adamları anlata•. yülc Britanyanın Fransa ile seri aş ıyara , saat çe a ar uıu e go ecegmı ve ngı eronm ngı ere· ranıa r anı ar• (emiştir: a• 
bir itilaf akdetmesi için ltalyan görüşmelere devam eylemiı· de, Fransaya karıı olan taab· biye reislerinin, gelecek hafta - Dostum ve arkadaşım H• cljız. • 
hükumetini ikna etmek üzere lerdir. büdıtı dolayııile müşkül mev· Pariıtc toplanmaları ve Londra riciye Nazara Jori Bone ile lıtınbul, 29 (Huıuıi) - Baı-
bütün kuvvetini sarfedeceğini Miizakeroleri müteakıp, lngil• kie düşeceğini beyan otmiı, müzakerelerinde tespit olunan l;ondradaa dönüyoruz. lngiliz vekilimiz B. Celil Bıyarla ti., 
tahmin eylemektedir. tere Hariciye Nazın Lord Ha· Fransız Nazırlarının dikkat na• aıkeri hususat etrafında tetki• milletinin sempatisini bildiri· rlciye Vekilimiz B. Tevfik RüP 

Böyle bir itilafın 4 Mayısta lifaks, Fransız Nazırları şerefine zarlartnı ehemmiyetle celboyle- kat yapmaları muhtemeldir. yorum. Büyüle Britanya rica• dü Araa ve refakatlerindeki 
toplanacak ve ltalya ile müna· bir ziyafet vermiştir. miştir. lngiltero Başvekili Çember• lile yaktığımız mükilemeler, zevat bYıün Akropol barab.-
sebet meselesini tetkik edecek Yemekten ıonra tekrar bıı· Franıa Hariciye Nazırı Jorj laynan; Fransllnın, Almanya ile çok aamimi ve dostane cereyan Ierilo daba buı yerleri pamir 
olan küçük itilaf konferansı lıyan müzakereler, saat 17 do Bono, FransanaA, taahbüdatında müzakerelere i• r ışmesi ıçıo etmiıtir. iki memleket araıın• ler ve geçtikleri yollarda be~ 
üzerinde acil teıirler icra ede· sona ermiştir. sadık kalmak mecburiyethıde Fransız Nuırlarını bazı tavıi· daki fikir ve görüı birliji, bu liyea binlerce halle tarahaclaa 
ceği tahmin olunmaktadır. Kü· Bunu müteakıp reımi bir teb· bulunduğunu, Çekoslovakyaya yelerde bulunduğu ve İcab seferki kadar hiç tebarüz et. hararetle alkıılaamıılırdır. 
çük itilaf konferansı biç şüphe· liğ çıkmış ve 48 saat zarfında verditi sözü geri alamıyacağ.nı ederse lngiltere, Fran11, Al· memişti. 

Ç k 1 k ı Türkiyeden Yunaniıtaaa lılc-
siz Romada girişilecek olan Fransız·lngiliz Naz rları arasında ve e oı ova yanın, esasen is· manya ve talya arasında bir Seybatimiz, yalnız iki mem• 

kı d f d '- d ret eden mübadil Rumlar, Bar 
müzakerelerin alacağt istika· konuşulan meselelerde mutaba· ti alini mü a aa e ece" ere· ittifak akdi için zemin bızır· loket için değil, bütün Avrupa 
metten müteessir olacaktır. kat haııl olduğu ve müzakere· cede kuvvetli olduğunu kaydet· lanması Jizımgeldiği kanaatini için iyi neticeler vereceğinden vekilimizi ıürokli alkıılarla kar-

Londra, 29 (A.A.) - Sala· lero son verildiği, ispanya me· miştir. ileri göıterdiği söyleniyor. eminim. ıılamıılar ve memleketimiz ha~ 
hiyettar bir membadan öğre· selesinde, gönüllülerin geri çe· Franıa Hariciye Nazmi bir Fraaıa Baıvekili Daladiye, Daladiye, istasyondan Har~ kında ıamlmi teıabürat yape 
nildiğine göre İngiliz ve Fran• kilmeleri lüzumunun tebarüz et· kere de, Yugoılavyı, Romanya dörtler ittifakı için müıait za- biye Nezaretine gitmiş ve der• mışlardır. 
sız devlet adamları 1936 ve riği ve merkezi Avrupada, sul· ve Polonyaya müracaat edile· manın buliil etmediği fikrin bal Maliye Nazırı (Marşando) yi Başvekilimiz, ıeco kral ti• 
1938 tarihli lngirz·Fransız si· bun aarsılmamas1 için elden rek, bu devletlerin, IÇekoılo· dedir. kabul ederek uzun müddet ko· yatroııanda verilen ıuvarede 
yasi ihtilafları ahkamına tevfi· geldiği kadar sarfı meşai edil· vakyanm ve dolayısile kendi Paris, 29 (Radyo) - Franıa nuşmuştur. hazır bulunmuşlardır. 
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için daha uzun zaman bekle· 
mek lizımgeldiğini şimdi bir 
kere daha hissediyordum. 

- O kadar ileri gitmiyccek· 
sin Güzide ·dedim· ~ünkü hiç· 
bir şeyi telafi edemezsin!. 

Yüzüme bakıyordu. Fakat 
onda b .r sağır hali vardı. San· 
ki söylediklerim, bir taşa ak· 
sediyormuş gıbi, tamamile ha· 
reketsiz duruyordu: 

- Sence vicdani ve insani 
olarak başvurulabilecek olan 
bu hareketi, ne fayda getirir? 
Ancak ve ancak doktorun giz· 
lıce kirletilmiş olan şerefiııi 
ku ,.tarmak mı?. Halbuki, bunun 
böılece, bir daha tekerrür et· 

memek üzere, e hediyen gizli 
kalması daha doğrudur. Çünkü 
bugüı, cemiyet içinde o ıere· 

findeo hiçbir şey kaybetmiı 
değildir. Birşey bilmediği için 
manen rahattır, ıevildiğino ka· 
nidir. 

Güzide, birdenbire bağırır 
gibi oldu: 

- Onu seviyorum da ... Sc· 
viyorum, seviyorum .• 

Gayri ihtiyari: 
- Seviyor musun? 
Diye sordum. 
- Evet, seviyorum .• 
- Fakat ortada bir tezad 

Vat' •• 

- Tezad yo\c, hakikat vat •• 
.. 

8 en, işled ğim hıyanete rağ· Birdenbıre: doğan bu kararı, akşam yemek 
men onu seviyorum. Biraz eve· - · Üşüyorum t·dedi- yatma· masaıında ortaya attı. Sözle• 
line gelinceye kadar anlıyama· lıyım.. Son, ıabableyin bana riDde ve ıesinde hafif bir is· 
dığım birşeyin, bir kuvvetin, gel Aferide.. tibıa ve laüb•lilik vardı. Ab-
korlc.unç bir büyü veya blsımın Ve bu konuımadan ıoara lamın gözleriDdo iki kıvılcım 
tesiri •ltında kemdimi kaybot.. ayrıldım. parladı. Yüzü, birdenbire mo• 
miştim. Yavaı yavaş, ben de kendi· rardı, batta aiyablııtı. 

Ha~i, bazı hastalar vardır, m• geliyorum. Hıkikat, · donuk Babam, Namıta bakıyordu: 
hafızal1rını kaybederler ve ne• bir ıafalc önünde, bizo ıekille· - Niçin evladım, aiçin? 
den sonra, berşeyi batarlainağa rin korkunç ıiyablağını, şimdi An nesi de keza öyle: 
baştarlar ya; tıpkı onlar gibi... daha iyi tebarüz ettiriyordu. - Delisin galiba son Na· 
Şimdi, kendime gelmekteyim.. Ertesi gün, ne yapacağına mıkl.. 
Onun gözleri, onun pis vücu· ona söyledim: O, ieıtlerindoki aerkeıliği 
dünün etlerime temasından Namığı uzaklaıtarmak, ve biraz daha artırarak: 
mütevellid iğrenç vo korkunç metin olmadıtana göre, daima - Deli miyim -dedi· yok 
incizap, toıirini ancak şimdi kocasilo beraber bulunmak.. canım, benim kafam hendeıi 
kaybediyor. Yani ıudan b~r k.:ır~r:a zeva· k~ :- J l.a.ş ~ ı ·. Ş m J i U~ öyle la· 

Sen olmasaydın ve şiddetli biri kurları yorduk. Piılitini ör- zım.. Maamafib yakında z:n ~ 
bir aksülamel duymasaydım, ten hayvanlar gibi, biz de hi· ıörüıürüı anne... lıtanbulda 
kimbilir daha ne kadar gide· diseyi baatıracaktık. Kabul etti görülecek işlerim var. Zınne· 
cektim. Kimbilir, ne hale go- ve o gün attık at. gezintisine diyorum ki, sermayedar bir 
lecektim? çıkmadı. Fazla olarak, Nam•ta müteahbid 'o anlaşacağım .. 

• - Sabah oluyor Güzider.. bir mektup yazmış, onu Edir· BLI mesele daha fazla konu· 
iyi düıünmelisin.. neden uzaklaşmağa davet ot· şulmadı .. 

Doğruldu, gözleri çökmüş mişti. Ertesi sabah, Namık bızır· 
gibiydi. Hali titriyordu. Namık, gllya kendiliğinden lanmıştı .. Anne!İ, annem, ba-

bam kaJmaıı için ıarar ediyor• 
lardı. Ara 11ra, Güzide n ben 
do ıözo karıımak mecburiyetini 
duyuyorduk: 

- Canım, birkaç gün dalu 
kalıan ıı.. lıleriaiz o kadar 
ıcelo mi ki. •• 
Namık bizimle alay edP 

yordu: 

- Çok naziksiniz, tııekkür 
ederim .• Fakat, öyle icap edi· 
yor da ... 

O kadar kızıyordum ki, giz· 
lice ııkbtım yumruldarımın 
içinde, tırnaklarım etlerime gö· 
mülüyor.. O:ıları, ıu m11kara, 
piı, hayvan ıurata indiremedi· 
tim için, ideta buhran geçiri• 
yordum .. 

Tam bu • rada, sokak kapı· 
ıında bir rürültü oldu; ilci atla 
durmuştu. Salonun penceresin· 
den bakan annem: 

- Doktor ·diye bağırdı· dolc
tnr geldi. - Arka•ı ruır -
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Gökten ölüm yağıyor 
Verdun kalesi Almanlara karfı nasıl durdu? 

ANADOLU 

' Birdenbire yıkı· 
lan saadet 

Ana, kız 
••••• 

Hampamak 
oe gtJmr'/Jk r••mi 

Şehrimiz Türkofia müdürlü· 
tüne ıelca haberlere ıöre Ro
manya bükemeti, Romaayaya 
idbal edilecek laam pamatu 
gümrük reı•iae kilo ba11aa 
8,7 5 leylik zam ~apmııtar. 

30 

Zavallı adam 

KocG lcatill lctulın 
ıçin kullanılan tabaacanıa ça• 
pında, eviade bulaaan bir t• 
banca. 

Bu ıekildeki cinayetlere kartı 
Jnıiliz adliyesi merbametlildir. 
Ayni zamands gebe olan 1lia 
Kaıerleyia idamına karar veril· 
meai ihtimali vardır. 

Zeytin budama 
Bir ehliyet meaeleıi 

halini aldı 

~ ~nalına lciden ırap 
Gerçi lamiria Udll bıkarardır, De C ive göstcreceti belli de· 

tildir amma, yavat ya~aı her yerde babana neıeli, tatlı yüzü: 
ıöıükmektedir. Koca bır kıı canı ııkılın lzmir, ıimdi kırlara, re· 
ıiDtilere bmrlaamaktadır. 

Trealerl• ya~ı~• .1eyabatlerden bııka, diter nakil vasat•ları 
ile de grup r•ııatilerı yapılmaktadır. 

Dumlupıa~,. Olkü, Sakarya, lıtıldil, Tınaztepc ilkokul be,iaci 
11aıf talebelera ıle muallimleri, baılaraada Maarif müdürii Bay 
Ali Rm ve mıntalcalannın ilktedrisat müfettiıi buluaduğıı halde 
Pazar ıünü Sofular köyüne ye Şqal kaynıldanna bir ıezinti ttr 
tip etmiı, bu meyanda kaynaklara, tea1aab, köy bayatını tetlcilc 
etmiı, iyi bir gün geçirmi§lerdır. 
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1# Memleket Haberle~r;;;;i ~,I Bozdoğanda Olümıe neticeie: 
Sahife 
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,_ , nen kadın il bir eğlenti .. · 
Trakya eğitmenler Kursunda! Bazı gençler, oynat~la:k;J;~: almak istemişler. Bun. 

bu çok ekonomik bir hareket· /ardan biri karnına bıcak saplan rak öldürülmüştür 
1 ~ ~ !'.~100~~;t:d!~v::v.:;:·~~~~~ Aydınd~ ·•çocuk 1 M~mlekette çocuk bayramı 1 

başka ba~ka yerlerde ve bolıe 
~Hli-l:ır..rl~. z~r~at ~gre!men ve veterinerle· bayramı _ 

rmın gozeğınde bulunmasında ......,,....,.--.-_..,.....,__ 
büyük iubet olmuştnr. Bu sene .Aydın, ( Husuıi) - Çocuk 
tavuklarda hastalık kaydedilme· eıırgeme kurumu ile Hallcevi 
mittir. Birçok köyler yerli ho· sosyal Y~rdım şabeıi çocuk 

haftası munascbetile bir •Gür· 
rozlarmı. Rodey!a~~ ve Le~or?. büz çocuk" müsabakası tertip 
horozu ıle değıştmyor. Koylu ettiler. Müsabakaya · giren ço· 
buna çok sanlmış~ır: Arıcılık ta cuklır yaı üzerine tasnif edildi. 
arbk normal seyrını almıştır. Halkcvi müsabakayı iıtirak 

Siimerhank şub~si eden çocuklara hediyeler verdi. 
Sümerbank, Edirne memurlar . J:iılkev! ıoıyal yardım şube· 

kooperatifi için de bir aerai sının .!ertıp ettiği kır eğlencesi 
· . de dun Ptnarbaıa mevkiinde 

sçmağa karar vermış ve bu yıpıld T t " ı bt ı·f .. ı . er ıp o unan mu e ı 
suretle Sumerbank Trakya b~- müsabakaları kazanın kü wklere 
yilitini Edirne memurin koope- Halkevi hediyeleri verilr. 
ratifi almıştır. Onbet ıüae ka· Mahkum oldu 

Elitm•nl•r 6ir arada. 

1800 muhtar ve köy ka
tibi de açılan kurslara 

devam ediyor .. dır Sümerbanlc en iyi eıyaları Bundan iki yıl önce G.rmen· Bozdoianda Cumhuriyet meydanındaki meraaimden bir intiba 
kamyonlarla buraya retirilecek· cik nahiyeıinin Sigirteke kö· 

Edirne, (Hususi muhabirimiz
den) - Trakyanın köy muhtar 
ve katipleri ikiıor haftalık için 
kıza merkezlerinde toplanmıı, 
derslerine başlamışlardır. Kura· 
lar mayıs ayı içinde bitmiı 
olacaktır. Muhtar ve k&tiplerin 
aayııı 1800 dür. Etitmenler do 
kursta çahımaktıdırlır. 

tir. Ayrıca Jıtanbuldan getiri· yünün reımi bekçiıi Arifi öldü· 
merkez fenni bir tavuk istas· lecek usta bir terziye 6 takıitte rerek kaçan Bul~a~ınl~ ~bmedin 
yoau da açmııtır. Bunlar bir bütün memurlara elbise dikti· tutulduj'unu bıldırmııtim. All· 
ıeaelik yiyeceğini ·aolektör çal· rilecek veaair ibtiyaçlan dı ön· medin mubıkemeıi Aydın Atır· · 
kıntııından çıkarmıktadır ki, lenecektir ceza mahkemesinde röriilmüş --=--------·- ve katil 14 sene 8 ay ağıı bapiı 
Bütün Trakya bölgesinde tam cez11ıo• mahkum olmuştur. 

• k I Bozdolan cinagetl. 
hır 8 kınma V&r • Bundan bir müddet evel Boı· 

Geçen yıl kuulır çok faydalı 
geçmiı ve görülen deraler köy 
büroları tarafından baıtmlmıştır. 

ipek böceti ve kozıcılı lc kur· 
au da buıene mayıs ayında 
Edirnedc açılicaktar. · Kurs zi• . 
raat ve ipek böçekçiltk okulun• 
da olacaktır. llinlar verilmiştir. 
Buralardan belgeai olanlar lcen• 
di bölgelerhade ustabaıı ola· 
caklardır. 

Buıene Trakyıda kavak ve 
ndanlılc işleri geçen . yıldan 
çok üstündür. Vilayetlerin ıon 
raporlarına göre, buıene dilci· 
len kavak çelikleri bir milyon• 
dur. Bunlardan 400 binini 
Ktr klareli vilayeti dUcmiıtir. 
Çok kavaklık diken diğer fidan· 

lıklar Saray, Gelibolu. Çanakkale 
merkezi ve Edirnedir. 

Bir kavak çeliği beş paraya 
mal edilmektedir. Milli servet 
kaynatı olan bu hareket, ıele· 

cek yıJlarda artlcaktu. Bütün 
. belediyeler beı dekardan aııtı 

olmamak üzere fidanlık ·açmıı· 
lar ve bunlart büdcelerine al· 
mışlardır. 20-50 dekar fidanlık 
kuran belediyelerle köyler bir 
arada ve köy kanununa daya· 
narak bu fidanlıkları kollektif 
olarak açmışlardır. 

Fıdenlık tesis eden veya se· 
lektör makineleri kurulan her 

Çankırı da 
Sıtma aavaıı 

Çınkm, (l:'f uıuıi) - Birkaç 
yıldan beri ııtmaya karşı açılan 
geniş 1avaş faydalı neticelerini 
vermeğe bışlamııtır. Eskiden 
Çankırmm baıında büyük bir 
derd olan sıtma sistemli çalış· 
malarla elle tutulacak derecede 
azalmıştır. Vıktile şehrin ııtma 
yuvaıı olan Fesligen bataklığı 
kanallar açılarak kurutulmuş, 
onun yerinde bağlar, bahçeler, 
bostanlar yükseltilmiştir. Ra· 
kamlar hastalığın yüzde ıekıen 
azaldıfmı göstermektedir. B11 
yıl da hararetli çalışmalara de· 
vam edilmektedir. Burada açı· 
lan kanalın muhafazası ve bo· 
zulmaınası için 24 köprü ya
pılmıştır. Umumi meclis bu sc.• 
neki büdceye bu iş için tahsisat 
koymuştur. 
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Tavas e n iyi tutun 
yetiştiren yerdir 

Buseneki istihsalô:tın hemen hemen 
hepsi iyi fiatle satılmıştır 

Tavas, (Hususi)- Kazamız n tine bir delıl addedilebilir. Me· 
tü tün ekim mıntakası haric nde sela bu ıcne 713 bin kilo istih· 
bırakılması lazımgeleceği hak· salatın 699,500 kilosu adeta 
k nda muhtel f gazetelerde gö· kap ışı! re sına satılmıştır. Fiat· 
rülen yazı lar, burada çok fena ler düş :.i k olduğu halde kilosu 
tesir yapmışt ı r. Büyük Z raat 35·65 kuruş tan alınmıştır. Sa· 
kongresıuİ.1 arefesinde bu şe· t\lmıyan tütün 13000 kilodur ve 
kilde neşriyat yapıı ması, b izleri i şe. yaramı yan kısı.~la~d~.r. Bu 
tütün ekiminden ve dolayısile v.az~ye~,. k.azam ızın ıyı tutun ye· 
kazaya birkaç yüz bin lira gir· tı~tırdığını açıkça göstermekte· 

meıinden mahrum bırakabilir. dır. 
Maamafih böyle . bir kararın Tilkilik köydnde 
cııslı tetkikler neticesinde ve• Köyümüz muhtarlığına B. Ali 
rilecfği şüphesizdir. Bu tetkik· intihap edilm 'ş tir. Yeni muhtar, 
ler de muhakkak ki kıza lehi· köyün transit vaziyetini göz 
ne neticelenecektir. önünde bulundurarak çalışma· 

T .was tütünlerinin mmtalcada larına hız vermiştir. Burada 
gö düğü rağbet, burada yetiş· haftada bir pazar kurulması 
tirilen tütünlerin mülcemmeliyc· için de müsaade istenmiştir. 

dof ının Çakaldero köyünde 
kadın oynatma yüzünden bir 
hadise çakmış ve bir kişinin 
öiümiyle neticelenmiıtir. Bu 
köy halkından Mehmed, Murad, 
Ahmet ve Osman Memiıin 
Mebmedin evinde toplanarak 
Mutlah Fatma adında bir lca· 
dını oynatmata baılamıılar; bu 
köy deJikanlılarındaa Dunnuı, 
Mehmed Durmuı, Mehmed Fey• 
zullıb ve Ahmed birleıerelc 
ayni eve ıelmlılerdir. Bunlar 
ela eğlentiye iıtiralc etmek iatr 
mitler, fakat diterleri bunu ka· 

B A k bul etmediğinden Durmuı kapı ir meri an zen yananda beklemiş ve bir aralık 
dıııra çıkın Mehmede palaılra 

gini Kuşadasında kayııııa vurmu; ve bıçakla da 
• • • • • arkasından yaraın :ştar. Meh· 

Huauıi yatı ile geleli, mıd de bu; ğı çerek Durmuıu 
harabeleri geziyor karnından vurarak öldürmüıtür. 
Kuıad11ı, (Hususi) _ Ame· Ağırcezaya verilen Mobmed, 

rikanın sayılı zenginlerinden üç ıene hapıe mabküm ol· 
asarıatika merakbıı Miı Mur, muştur· 

·~---------------------.1 \fün sabah huıuıi yatı ile bu ÔJ. • l•l • ~ ı ı.. 
raya gelmiıtir. Kendiıine iki uemıf ı erın,-eıdKef 
misafiri ve hemşireıile beraber zedelere yardımları 
Yunanistandan iltihak eden ôdomiı, (Huaaıi) _ Ôde· 
a11rııtika müteb111ısı profeaör mitliler, Yozıad, Kırıehir ve 
Vitemur refakat etmektedir. 

Dün Selçuk harabelerini ıe· havaliıinde felakete utnyan 
zen m:safirler, bugün de Priyan vatandaılarımııın yırdımlarana 
harabelerini gezdikten ıonra koımı!..ta bir ın tereddüd et· 
akşam üzeri O.kiliye hareket memiıler ve kazalarımız ara· 
etmişlerdir. Oradan Bergamaya ıında hemen hemen rekor teı· 
gidetek harabeleri ziyaret ede· kil etmielerdir. ilk günlerde 
ceklerdir. (1127) lira toplanmış ve Kı· 

Mis Mur buraya gelmeden zılay merkezi emrine gönderil· 
evel Tunus, Bingazi ve Yunan miıtir. Yardımlar devam et• 
adalarını dolaşmıştır. Bu re· mektedir. 
zinti iki aydınberi devam et-· ·v·--

1
-N•e•Q·r-ly_a_t ______ .. ı 

mekte olup Bergama harabe· en ., 
lerini ziyaretten sonra Dikilide ===,=,=K==J!,=ltiir 

11 kendilerini bekliyecek olın U 
huıusi yatıyla lıtınbula ıide· 
cektir. 

Muhtelif zamanlarda mcmlc· 
ketimize gelen Mis Mur, Kuı· 
adssını çok bekendiğini ve 
Türkiyeye ber gelişinde buraya 
gelmek iıtediğini söyliyerek 
burada kendiıine gösterilen ko· 
layhk ve yardımlarla bilhaasa 
ilçebay Nail llterio misafirse· 
verli~inden çok memnun kaldı· 
ğını söylemektedir. 

Buran, Balatçık harabele• 
rini de ziyaret edecek olan Miı 
Mur yolların bozuk olmaıı do
layısile g· dememiş ve bu arzu· 
sunu önümüzdeki seneye barak· 
mıştır. Mis Mura memleketi· 
mizde bulunduğu müddetçe 
lstanbul Toring lculübten bay 
Tahir ve bay Umadettin Remzi 
refakat etmektedir. 

y etmiı birinci sayııa zeaain 
münderecatla çıktı. Birinci ma· 
kale, 23 Niaana tabaiı edilmiı· 
tir. ikinci makale, Trakya um.,. 
mi müfettiti general Kizım Di· 
ritindir. Bu kıymetli ve özlü 
makalenin adı (Köy problemin· 
de bütüae doğru) dur. Üçüncü 
makaleyi, değerli Ukmelctep· 
ç.imiz Ferit" Oğuz yazmıttar. Adı, 
(Gezici baıötretmen ve eğit-
menden hızlar) dır. Bu yazılar· 
da tatbiki terbiyenin, prek 
Trakyada ve prekıe burada 
(Köy elitim) iılerindon alinan 
iyi mahıullerin öz neticelerini 
görüyoruz. Müfettiş Naşid Sa· 
rıncanın, Sıdkı Akkayıo, Tabısin 
Türkbay ve Emin Soysalın ya
zıları başka başka kıymetlerde 
güzel, terbiyevi yazılardır. 

Okurlarımıza tavıiye ederiz. 

Bozdolanda bagram t•zalıilrleri 

Agdın'dc gapılan giirhiiz ç~ulc muıa611ka11nda lcazananl•r. 

' . 
Aydında talebe mliıamere•inde lconıer nren lciiçillcler 

o• ölretmenl•ri 

Muflada çocuk bagramı 

Romanya ve Yugoılavyadoki fabrikalar 
Romınyıda müesseı çorap ve trikotaj fabrikalarile Yugoslav. 

yada Kalovaçada müesses undurıt fabrikalarının Tüı kiye ye 
nakil ve tesis edilmek iıtenditi şobrim .z T caret ve Sanayi oda· 
ıına bildtrilmiotir. 



~ahife 

Menemen Muhasehei 
Memurl11ğundan: 

Hususiye 

ı akdir olu· CiMİ 
nan kıymet 

Mikdan Köyü 

Lira K. 
720 00 Bai 12 Pazarbışı 

Dönüm 

1374 90 • 40,698 Gıybi 

2020 05 • 14,560 • 

'872 70 • 17,513 Puarbaşı 

2664 ao Tarla 7 4 Mermerli 

.843 65 Bat 18.639 Ahıb1dır 
M. 

... 891 10 • 16 

340 00 Dük· 
kin 

Gaybi 

828 75 Bat 7, 47 3 Gıybi, 

ısoo oo Hanı • 

1000 00 Harıp Tülb..tll 
Ptb ... 

962 90 Bat 46.845 
... 
• 

320 00 Dük· 
ÜD 

Abıludır M. 

1875 00 Mora 2500 O. Tuzçullu 

~S20 00 Babç' 16,685 Kısım· 
pafa. 

1600 00 Fıno 

~700 00 Tarla 7 5 D. Koyun· 
dere K. 

1500 00 Mera 3!7,S75 Kelik K. 

498 75lTırla 33,230 Tuzçu1o1 
la K. 

7 500 00 Merı 2500 Kelik 

Mevkii 

UkJ yol: Doğu: lsmail kızı 
bağı, batı telgrafçı Nail batı, 
kuzey: yol, güney: yol. 
Hafız Sabri. 
Orman mevkii: DoğJsu: Yah
şellili Mustafa ot. bağı, batı: 
Okkalı Hatice, Kuzey: Kamer 
lbrabim, Güney: Asarlık çayı. 
R ıstem Mustafa. 
Uıuyoı mevkii: Doğu: berber 
Rıza, Batı; Naslıçla İsmail, Ku· 
zey: Muıtafa kızı Atiye, Güııey: 
yol. Boınık lsmail ve karııı. 
Bat yolu m~vkii: Doğu: Acem 
Jıtilyadan metruk hane, bata: 
yol, kuzey: yol, günoy: yo'. 
Hacı Kamil Raıit ve karısı. 
Aıizbeyli mevlc:ıi: Doğu: Ada 
çiftliti hududu Hamdi ıin bağı, 
bati ve kuzey: Sevıek köy yolu 
güney: günerli yolu. 
Sclinikl Tevfılc:. 
Kazan çukuru mevkii: Dotu: 
Giritli muharrem veresesi, ba.ı 
Kaykı Ayşe kuzey: kalaycı Ha· 
aan, güney: yol. 
Arnavut Mustafa. 
Hamamla kuyu mevkii Doğu: 

yo~ batı: yol güney: yol, ku·. 
zey: Veli kızı Kebire. 
Hacı Hüınü. 

Eski mahkeme: Satı tavukçu 
Mehmet mıtaz111, ıolu: kendi 
24 No. lu dükkanı arkası: kah· 
veci Sıl b ve tavukçu Mehmet. 
Hacı Baki kızı. 
U.uyol: Bat ve kuzey: kahveci 
Salibin eski batı, doğu: Nal
bant Sj.eyman, ırüoey: yol. 
Emin karaıı Nazmiye. 
Hamam ıokatı ıatı; · Evkaf ar· 
ıası hacı Müslim hoca, solu: 
Foçalı Yusuf veresesi, arkası: 
Taı ban cebhesi: yol. 
Lion Celirdi o. 

ikiz çe .. e mevkii dot J: Gi· 
ritli Ali veroıeıi, batı: yoJ, ku-
zey: arabacı R fat, güney yol. 
Giritli Babadaki Muıtafa. 
Orman mevkii dotu, batı, ıü
aey: yol, kuzey: Kara Alıain 
Mehmet atL 
Divrikli Ali. 
.Kemal bey geçidi mevkii: Satı 
ve cebbesi yol, ıolu: çizmeci 
bacı Ahmet 've Mehmet Ali 
ve kw Zehra arkuı; Abah 
R,f at vereaeıi. 

Alııebirli Mehmet Ali karı11. 
Akpınar mevkii doku: Kör u· 
mak batı: Memnu mıntalca ku· 
zty: Kendi tarlası güney: Süz. 
beyli hududu. 
Salih Paşa kızı Ratibe 
Kıraç mevkii dotu Mavralci Ali 
bahçesi batı: Emiralemli Meb
med bahçesi kuzey: Sabık be· 
lediye reiıi Ahmed güaey: Yol 
Kundracı Vehbi Çıvuı 
Eski mahkeme: Satı berber 
Mustafa dükkiaı, ıolu Koyun
dereli Mehmed m11tazaıı, &r· 

kası: Tavşanotlu hanı, cepheıi: 
Yol 
Selinikli lsmail vereseıi 
Kocagöl mevkii dotu: Sırı Os
mu ve lbrahim otlu Ali ve 
Hac nine, batı: Kaklıç yolu ku· 
zey: Koyundere camii vakfa ıii· 
ney: YoL 
Molla Ali 
Harta mevkii dotu: Öküz ku
yum kotalık ve incir kuyuaa 
ve yonca tarla11 batı: Diiden
botazı madam Marika tarla11, 
kazıy: J.metia karabucık tar• 
lası ıüney: Hacabqik vo Bal· 
tacı çayın. 

Madam Riya 
Doğu: Veliata kızlırı bata ve 
kuzey: Yol ıüaey: Bacak Ah
med tarlası. 
Veliata kızları Zebra ve Leman 
Maltepe mevkii do}u: Baltacı 
Toduralci mer'uı batı: Aliat• 
oA-lu lbrabim ve Duden botazı 
ve atıl damı aüney: lbrabim 

' ANADOLU 
ve yol, kuzey: Madam Rıya 
tarluı ve Seyrekköy hududun· 
dalci hazineye ait mcr'a: 
Hacı Rüştü 

4290 00 Tarlı 178,690 Tuzçullu Doğu: Hamamcı Hasan batı: 
Köy merası kuzey: Kendilerinin 
aru si güney: Yol. 
Vclıağa oğ!u Suayip ve Esat 

382 50 " 25,460 • Kızılkum mevkii ve güney: Yol 
batı: Midillici Hasan tarlası ku· 
zcy: Ali tarlası. 

2400 00 Hın 

3000 00 Mera 

4875 00 .. 

Pazarbaşı M. Satı Saffet hoca dli ckinı, solu 
lımail Hakkının dükkanı, arkası 
Karakaş Ahmed evi, cephesi: 
Yol. 
Hancı Ahmed ve karısı 

Seyrek K. Doğu: Seyrekköy merası ve 
Mehmed bey tarlaaı, batı: Salih 
paşa Kozluca merası kuzey: 
Hılmi merası, güney: Tuzçullu 
çeşmesi. 

Veliağa kızları 

Tuzçullu Akpınar mevkıi doğu: Köraz· 
mak ve dut azmakı batı: Memnu 
mıntaka, kuzey: Kendi tarlası, 
güney Salih paşa hendeği ve 
Süzbeyli hududu. 
Salih paşa kızı Rasime. 

Sahiplerinin vergi bo·çlarından dolayı yukarıda hudut ve ev· 
safı yaz.ı gayri menkuller açık artırma a konmuştur. 19-4-938 
tarihinde itibaren 21 gün soora birinci ihale ve birinci ihale tari· 
binden itibaren de on gün zarfında kat'i ihale yapılır. Artırmaya 
iştirak edenler kıymctı mukayyidcn'n 0/07,5 nisbetinde teminat 
akçası vcrmeğe mecburdur. Daha faz~a taf s lat almak almak 
iıtıyenler Menemen kaymakamlığfna müracaatları ilin olunur. 
~ 27 30 3 6 

Türk Hav.:ı Kurumu 

Büyük Piyangosu 
25 inci TER T l P PLAN 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
&~ V~ S~ı Vn 

1. Mükafat 10000 30 ikramiye (500) 15000 
1 • 20000 60 • (150) 9000 
1 Jkramiyc 40000 100 • (100) 10000 
l • 15000 400 • (50) 20000 
1 " 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 " (2JOO) 4000 2000 
4 .. (1000) 4000 

Asabiye müteh:ıaaı•ı 

Dr. lsmail Ziya Tregul 
lkincibeyler sokağı Fırın karşıs~ No. 25 

Evi 

Ferid Kuvvet Şut"ubu 
. 

Sıhhat, kuvvet, kudr ... gençlik verir 
Kansız 

iştah ız 

Verem 

i~tidadı 

olanlara 

Romatiz

malı ve 

Bel gev· 
şekliği 

olanlara 

Şifası tec. 
rObe edil· 

miştir 

Büyük şişesi 
U. depo S. Ferid 

60 kuı·uş 
ifa eczanesid·-· 

lzmır Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fintı 
Tip No. Markası Eni santim 36 metrelik b'.r topu 1 

4 At 85 
4 At 75 
S Detirmen 90 

' " 85 8 Geyik 85 
8 " 15 
9 Tayyare 85 
9 .. 15 

11 . Köpekli 85 

aabş f atı 
Kuruı 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

lıbu fiatler fabrika totlimi satış fiata olup ambalaj mas 
•llt•ri,. aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fi ati ere % 2 z 
olunur. 

biri 

. 

Or. 

Telı11ilı 

Muhasebe Bürosı 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemiıçarıısı No. J 

Telefon: 3435 
Muhasebeye ait bütün iılerin'ıi 

tam bir itimat i~e tevdi 
edebilinini z. 

Büro, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif usullerd.,: 

Muhaaebe teais eder 
Defter tutar 

Pldnço tanzim eder 
llesabıtetkik,tasliye 
oe ihtildfları halleder 

. Diı Tabibi 
Cevat Dağlı 

ile inci Beyler sokak No. ) i .. 
DOKTOR 

M. Şevki Ular 
Dahllt haetahklar 

mutahassısı 
lkincibeyl• ıokak No. Sl 

Telefon No. 3.86 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tiJrl'ii. idrar, kan, 
halram ae aaire tah. 

lilleri yapılır 
Mtıracaal yeri: 

lkincibeyler sokak No. 25 

Telefon 3869· 



Sahıfe 11 

lznıir vıla) eti Uefterdarlığındau: 
Şekerci Mehmet Bedr'nin eski yıllar kazanç vergısinden olan 

borc ınun tem nı t he; lı 1 i 1 m h uz H c ~ hmut mahalles ndc 
Numa ı zade soka~ındıt kain 16 eski 26 ye ıi sayılı ev yeniden 
takdır ettırılen lOJO lıra kıymet üzerinden vilayet ıdare heye· 
tinin bu baptaki kararı mucibinco 1 an tarihinden itibaren 21 
gün müddetle tekrar miizay deye çık r im ştır. Taliplerin ı0·5·938 
Salı günü saat 15 te vilayet idare hey~tine mürac:ıatları. 

19 25 30 7 1179 

Orta okullar a ım satım komisyo
nu başkanlığından: 

Kızılçullu ôğretmen okulu eğitmenleri için 63 takım hazır 
elbise dikilmiş mevcut nümune evsaf ve biçıminde açık ek· 
siltme ile yaptırılacaktır. Kumaş ve dikiş dahil beheri 13 lira· 
dır. Bunların hepsine tahmin edilen bedel 819 liradır. Muvakkat 
teminatı 61 lira 50 kuruştur. T liplerin kumaş v elbise nü mu· 
nelerini ve şartlarını gormek üzere her gün Kültür di.ckt ötlü· 
tüne ve 0 o 7,5 tem'nat akçelerile beraber ıha le günü olan 
S-5-938 tarihine tesadüf eden Perşembe glİnii saat 16 da 
Kültür direktörlüğünde toplacaıc komisyo:ıa muracaatları. 

20 24 29 4 

Dahiliye Vekaletinden: 
Yozgat şehri içme suyu tesisatına 

ait proje tanzimi milnaka8ası. 
Yozgat şehri içme suyu tcsiS&tına ait projelerin temini işi 

kapalı znf ı.ıs.ılile ekıiltmeye konulmuştur. 
Keıif bedeli 4000 liradır. Muvakkat teminatı 300 ı.radır. 

Ekıiltme 30 Nisan 938 Cumartesi günii öğleden evci saat 11 
de Dahiliye Vekaletinde belediyeler imar heyetinde yapıla· 
caktır. 

Şartnameler bili bedel belediyeler imar heyeti fen şefliğin· 
tinden alınabilir. Poıta ile gönderilecek teklif mektuplarının 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet saat ona kadar komi5yona 
ıelmiı bulunması lazımdır. *999. 14 19 24 29 999/1192 

----~-------------------------------------------Devlet Demiryollarından: 
Biriaoi iılıtmı mtatak11ında aoığıdı mevki, miktar ve mu· 

bammea bıdell yazılı Bılut lcapılı ıarf uıulile münakasaya 
çıkarılmıştır. Eluiltme 9·5·938 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
Hat 16 da Haydarpaıada gar binası dahilinde birinci iıletme 
ekıiltme komisyonunca yapılacaktır. 

lıtekliler eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve 
enak ve vesaikle teklif mektuplarının eksiltme günü saat 15 ıe 
kadar komiıyon reiıliğine verilmesi lazımdır. 

lıtekliler bu busustald yeni şartname ve yeni mukavele pro· 
jelerini Haydarpqa yol başmüfettiılitinden parasız olarak 
almalıdırlar. 22 26 30 4 2226/133 ı 

Balutuı mevkii ihale edilecek Metre mikap Muhammen Muvakkat 
miktar ihzar edeli bedeli teminat 

Kuruı Lira Ku. miktarı 
Lira Ku. 

Kim •147.ıso. ıs bin M3 130 19500 oo 1462 50 

lnhiıarlar umum mftdttrlOğOnden: 
1 - Şartnameleri mucibince 150,000 adet 100 lüle, 50,000 

adet 50 lik tuz çuvalı pazarlıkla satan alınacaktır. 
2 - Pazarlık 2·5·938 tarihine rasthyao Pazarteıi günü uat 

16 d• Kabataıta levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko· 
mllyonunda yapılac lctır. 

J - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden alına· 
bilir. • 

4 - lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 1,S gilvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komiı· 
yona gelmeleri ilin olunur. •2167. 20 21 26 30 2166/1294 

inhisarlar umum mndnrlnğnnden: 
l - Şartname ve nümuneai mucibince 250,000 metre düz 

beyaz kanaviçe pazarlıkla satan alınacaktır. 
,2 - Pazarlık 13-5-938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

14 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

J - $utnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube· 
den ve lzmir başmüdürlüğünden alınabilir. 

4 - l1teldilerio pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
% 1,5 güvenme paralırile birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. •2351,, 28 30 5 ıo 2351/1379 

bmir Viliyeti Veteriner direktör
lnğtınden: 
Ayğar depoıunun Arıpçıdaki 200 ve Şehitlerdeki 235 dö· 

Dümlük çıyırlıklarının yalnız biçtirilmesi 27·4-938 gününden 
itibaren ıs gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 
filDG 12·5-938 Perıembe günüdür. Taliplerın feraiti aalamak 
üure Veteriner müdürlüğüne ve eksiltmeye iıtirak etmek 
llzerc ... 2490 Ayıla kanuna göre depozito akçeai veya bankı 
mektubu veaair evrakla birlikte ihale günü Vilayet daimi 
•cimenine müracaatlara ilin olunur. 27 28 29 30 1369 

lzmir Defterdarlığından: 
Satıı 
No. 
ı:nı 
1S13 

Lira K. 
Güzelyalı Metreatepı L 6 taj no. lu ev 100 00 
Kuruçiy m. Kitıthaoe c. 41·42 taj no. lu ev 217 00 

ve arsa 
1314 ikinci Karantina Köprü Mısırla c. 230 taj no.lıı 159 98 

533,25 m. m. arsa 
Yukarıda yazlı emvalin mülkiyeti lS gün müddetle ve açık 

attırma uıulile müzayedeye konulmuştur. ihalesi 12·5·938 tari· 
h"nde Perşembe günü saat 15 dedir. Taliplerin mili em1ik 
11aı.idür.ü,ii.ıo müracaatları. 137 4 

A ADULU 

1.-.ise ve Orta ok llar alın atım ko-
misyonu başkanlığından: 

İzmir Kız liscsının 350 lira 50 kuruş keşifli rasat kulesi 
kubbesınin tadili için 3 M yıs Salı günü saat 16 da Kültür 
direktörlüğünde I.:se ve Oo. ta okullar sahn alma komisyonunda 
pazarlıkla ıhalesi yapılacaktır. lhalcyı müteakip ihale bedeline 
göre kat'ı teminat alınacaktır. lateklılerin mezkur komisyona 
müracaatları ve keşfi görmek üzere do okula müracaatları ilan 
olunur. 

Menemen urh~ylığından: 
Belediyemizce 3800 lira muhammen kıymetli 45 beygir 

kuvvetinde çifte vulantlı tek silindirli 250 adedi devirli tip 
elektirik bir adet D;zel motoru kapalı zarf usulile satın alı· 
nacajandan talıplerin 5/5/38 tarihine raslıyan perşembe gü· 
nü 1&at 15 te belediyeye müracaat etmeleri ve ihaleden bir 
saat ev el zarflarını kanunun tarif ı dairesinde riyaset maka· 
mına tevdi ~tmı-leri lüzumu ilan olunur. 24 27 30 3 1361 

Natıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah sahas nda yapılacak büyük süt 

Başyatak başındakı şüt ve ,.5" küçüle köprü inşaatı keşif be· 
deli 213.989 lira 48 kuruştur. 

2 - Eksıltme 20/5/938 tarihine r11tlıyan Cuma günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğ j su eksiltme ko· 
misyonu odasında k4palı zarf usulilc yapılacaktır. 

3 - isteklileı: Eks itme şartnamesi: Mukavele projesi, ba· 
yınd!rlık iş eri g~nel şırtnamesi, fenni şartname ve projeleri 
10 !ıra 70 kuruş mu'<abilinde Sular Umum müdürlü~ünden 
ala bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin 11949 lira 47 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve SO bin lirahk Nafia 
Su itlerini veya buna muadil nafia işlerini teahhüt edip mu• 
vaffakıyetle b tirdiğ ne ve bu kabil nafiı işlerini bııarmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmıı müteah· 
bitlik vesikası ibraz etmesi, isteklılerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saattan bir saat evetine kadar Sular 
Umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan geçikmoler kabul edilmez. 

30 5 10 15 1217-1390 

inşaat münakasası 
iz.mir incir ve üzüm tarım •atıı ltoope. 

ratifleri birlilinden: 
Germencik incir kooperatif binalaranda ilaveten inıa ettiri· 

locelc bir paviyon, helalar ve difer müteferrik itler lcapah zarf 
usulü ile ekıiltmeye konulmuştur. 

inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 14.857 lira 
olup vahit fiat esası üzerinden yaptmlac ktır. 

Teminat miktarı olan · a ı. ban bu veya 
devlet tahvilleri olarak yaptırılır. 

Eksiltme 9 Mayıı 1938 Pazartesi günü saat ıs de lzmirde 
l inci kordonda Jş hanında genel direktörlük odasında yapı· 
lacakbr. 

Fenni evrakı görmek istiyenler lzmirde Birincikordonda 
gümrük karşıs ndaki işletme hanında birlik fen müşav;rine mü· 
racaat etmelidirler. 

lzmir levazım amirliti ildnları 
lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Heyeti um umiyesilc tahmin edilen fiat 21000 lira olan 

beş milyon tan~muhtelif ebat ve numarada mihi kapalı 
zarfta eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi S Mayıs 938 Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada M. M. Vekiletı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak mezkur komisyondan alınır. 
4 - İlk teminat 1575 liradır. 
5 - Eksiltmeye g recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir 
saat evci Aakarada M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 12 31 15 30 770 

Bornova aslceri satın satın alma komisyonundan: 
Madde 1 - Gaz emirdeki kıta için dört bin yirmi kilo benzin 

pazarlık suretile satın al nacaktır. 
2 - P.tıarlığı 3 Mayıs 938 Salı günü aaat 11 de ya· 

pılacaktır .• 
3 - Umum tahmin tutarı 945 lira olup muvakkat temi· 

natt 71 liradır. 
4 - Şartnımesı komiıyonda görülebilir. 
S - lıteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri 

satın alma komiıyonuoa gelmeleri. 1385 

lzmir levazım imirliğı Sat. Al. Ko. reisliğinden: 
Pıyade atış okulu Maltepe ve Bursa askeri liıeleri için alı· 

nacak ve beheri üç parçadan ibaret yıkama ııkma ve ütü 
makineleri olmak üzere üç adet yıkıma makineai müteahhit 
nam ve hesabına 16 Haziran 938 Perşembe günü 11at 15,30 
da Tophanede lstanbul levazım amirliği aatın alma komisyo
nunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu makinenin tahmin be· 
deli lstanbul için 4300 Buna için 4700 liradır. ille teminat 
997 buçuk liradır. Şartname ve evsafa komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni veaıkalarile beraber belli saatte komiıyona 
relmoleri. 30 ıs 31 12 1413 ' 

Zayi ıened Kiralık mer'a 
Esnaf ve Ahali bankasından 

alm f olduğum 8663, 7301, 
7302, 7303, 7304 numaralı 
hisse senedlerini kaybettim. 
Yenisini çıkaracağım, eskilerinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Url.-da kahveci Hacı Muı· 
tafa oa-ıu Süleyman Erinç 0.3 

Köyümüzün Çay yüzünde on 
bin dönüm mikttraada olan 
mer' aıını bir Mıyııtan itibaren 
icarı vereceğimizden talip olan· 
ların Akhisar kazasına bağlı 
Sızoba köyü muhtarlığına müra• 
c:aatları. 

f;ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"DEUCALION., vapuru 29· 

4·38 tarihınde gelip BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE liman· 
ları ıçın yük alacaktır. 

"TIBERUS,. vapuru 2-5·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"RHEA, vapuru 12·5·38 ta· 
rihinde beklenmekte olup BUR-
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanları için yük a acaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VJKINGLAN O,, motörü 29· 
4·38 tarihinde b~klenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZlG. DANl
MARK ve BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

"GOTLAND,. vapuru 19·5·38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
için y""k alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 9·5·38 
tarihinde beklenmekte olup 
MALTA, MARSILYA ve CE· 
NOVA limanları için yük ve 
yolcu alır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
aavlunlardaki de~işikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Dıba fnla tafsilat için 2 nci 

kordonda Tahmil ve Tabli~e 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığıoa 

müracaat tdilmeıi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE - LJNIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTI!. 
lINIE, A. G. HAMBURG, 

AiLASLEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

11ACHAIA,, vapuru 25 Ni11n· 
da bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacakt r. 

SERViCE MARJTIM! 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 3 Ma

yısta bekleniyor, KôSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar· 
maaı TUNA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSKINJE 
OSLO 

"BAGHDAD,. vapuru 15 Ma· 
yasta bekleniyor. ISKENDE
RIYE, DIEPPE ''e NORVEÇ 
için yü~ alı cıktır. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
"jESSMORE,, vapuru 5 Mi· 

yıs bekleniyor, BURGAS, VAR· 
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve BRAILA için yük 
alacaktır. 
AMERiKAN EXPORT LI· 

NES INC. 
PiRE AKTARMASI DOGRU 

SEFERLER 
"EXCALIBUR,, vapuru 6 

Mayıs PlREden, BOSTO N ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCIETE ROYALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

0 8UDAPEST,, vapuru 30 Ni· 
ıan bekleniyor, PORTSAID ve 
ISKNDERIYE için yük alacaktır. 

"DUNA., vapuru S Mayıs 
bekleniyor, TUNA limanları 
için yilk alacaktır. 

ilandaki bareket tariblerile 
navlunlardalci detiıiklilderinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Dalaa fala tafaillt almak için 
BiriDCikorcloDda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
wapur acentahtana mürac:Mt 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

n 

Olivier ve -j 
ürekası 

limited 

Vapur Acentaaı 
Birincıkordon Rces binaa 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"CARLO,, vapuru 2 Nis nda 
LONDRA ve HULLden gelıp 
yük çıkarac k ve yni z m nda 
LONDRA ve HULL için yuk 
alacaktır. 

"POLO,, vapuru 29 Nisanda 
LONDRA ,;e HULLden gelip 
yük çıkaracak. 

110PORTO, vapuru 28 N'
sanda LIVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yuk çıkaraca 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GI..ASKOW için yük ala· 
caktır. 

"'OPORTO" vapuru 7 Mayıs 
1938 LIVERPOOL ıçin yük 
alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 17 Ma· 
yısta LIVERPOOL ve SWAN· 
S~ADAN gelip yük çıkaracak. 
THE GENERAL STJAM NAVI-: 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS,, vapuru 20 

Mayısta LONDRA ıçin yuk 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE- LlNlE 
"ACHAIA,, vapuru limanı· 

mızda olup yük çıkarmaktad r 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarşısı No. 3 

Telefon: 3435 
Muhasebeye aıt bütün işlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
o de bilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif usullerdt:: 

Muhaaebe teais eder 
Def ter tutar 

Pldnço tanzim eder 
lleaabıtetkik,tasfiye 
oe ih(ilafları halleder 

•• lzmir belediyesinden: 
1 - Türkiye· Letonya T ca· 

ret mukıveles'nin tasdiki hık· 
kında 3353 sayılı ve 14-4-938 
tarihli kanun. 

2 -Yumurta ihracatının nau· 
rakı bes· ne dair 8304/2 sayılı 
ve 31·3·938 tarihli n;zamname. 

3 - Tesv;yeye tabi kanunun 
31 inci maddesinin tefsiri 229 
No. lı ve 30·3·938 tarıh i. Be· 
lediyenin ilin tahtasına as l· 
m ştı r. Bilinsin. 1412 ,, ______________ . 



-----ı..;r --=- ANADOLU ------ı-=~....-:~-----------------M_.n_ 
Tesir:uı tabii olarak Ek • 
yapan en ıyi mO hil.dir ır a ap Basur memelerini giderir, 

' Kuvveti, iştihavı arttırır • ., 

Elbise v Manto 

meraklıluına 

Zabitan Baglu oe 

k • y i a9tıjım mqazada z ngio 
~lıcf',. tolu , Tayyorluk, Truvakarlık 

etfan vaiaioi. y rli ve Avrupa. 
1 - Matuam dahilinde açtığım tcrzihanemde 
a~w" olarak b '/ ve bayanlar için on moda 

, le nto, rop, tayyor, etek. bluz, turvakar, 
- , plinlik. vil v aak ri lbiıe ve kaputları 

teallditi ve betenildiAi ekilde İ?lal edılir. 
2 - Numelera p4 fa vo kredi il de yepıhr. 
1 - Ba '6darlmm d*-lutunY anla k için bir dofa 
~eı. k&llclir. 
,~.., Ôd9 puarı mwb ~ktıtı ld Ba1raklı 

••~ ı:a ua 12 • Telefen 3276 
peMbnde elt11alc ltarlçt11n •lparlş lcabal edilir 

Hasas ve temiz io 
~ Mutedil fiatle 

Söz verilen gonde 

J.ma. Kutan• paaar• d mirclleı
No. 16. 18 

Septolin 
Dl$ 

Telefon: 3993 

To tan 
satış yeri 

Lütfi rom 
Ecza deposu 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
Hertiir ü tuval ~eşitleri 

N··z t an çar 
" 

zanesı 
Başdurak Büyük Salepcioğlu Hanı Karşısında ._ __________________ __ 

Hara~çı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefru t -

ğ z lar emrinize ima edir. 
MERKEZ ŞUBE 

lzMIR ANKARA 

m am 

v 
Gazinoculara! 

Kullandıtmız tahta ıaDdal
yaları b ir Ta19ılırda 21 uma· 
raclam Saala1a Y pımovi M. 
Alid• aatlam v ucuz fiatle 
tedarik ed bilir.siniz. 
T ptan ve porak nde ıabldıtı 

fibi sİparif kabul edilir ft 
ıüratle yeti,tiri 1 ir . 

. ; • ·. ".. .: : .. : : ,.11.,:. ı' .. ·~... • ~ .. • '. .. 1, 

Foto Köroğ u 

mza -stem 
En othut fa rika!arıa fototr6f makiacl rı, tillm, cam, k&j'ıt, 
kart v bllamam fototrafçılıkta •iiatamel eczalar, fototraf alit 

ve edevıtt, font •• 1ebpalar. 

Fototralçılıfa miJteallilı her neoi malzeme 
Zevki oktıJacak resi w a odiımanlu, MDedat w ewM · 

IRlDRDllUI ft kopJalan kemalJ dikkatle yaphr. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIRı · l&do No. 28, s, 6, 7, S. J, 

T : 2675 T ıraf: Rusıem 

evrole tom 
. 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 
en heğen·tmiş otomobilleridir 

• 

r 

Olds o il oto obi leri de her türlü evsa ı haiz, sağlam, elver.işli, 
• 

güzel ve lü mak· e erdir 

Izmir ve ölgesi •• u ayıı: • 
Birinci Kordon Telef o 2704 

-
n Simon Komp ni Karyola ve Somya fabrika ı lzmlr ve ~av alisi 

" . 
41 ı 

~ 
90lilı: )'•Yh maalaiz ıomyaları mutlaka görünüz 
S · C O M P A N Y Markuıoa dikkat ediniz 

A e egane sabş yeru 

---

Ha çe~kt o mamul mobilya renk vo aiatemi. Şık • Zarif ve 
11tJam boyalar bt'iyyeo dökillmez, ıomy .. ı ııcırdamaz 

m..ı.iz kar7olad&r 
-

sK u 

41938 MocdJeD 
Çelik lımılı somya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikaaıa yapam .. 

yacatı ev11f ve mükemmeliyettedir 

}'; ni Kavaflar Çarıı ı orta yera . 
No. · 29·'36 Hüseyin Hü nii Uziş 


