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Atatlirk, hareketinden evel Başvekilimi:zi kabul ettiler · Romada dün g:zli biT mülakat cereyan etti 

Başvekilimiz, Belgrada git-. Çekoslovakya meselesi~de 
mek Üzere Ankaradan Rusya müdahale ederse, 

hareket ettiler ltalya ne yapacak? 
••••••••• 

Belgradda, Baıvekilimizin istikbali için büyük Bitler, Mnssoliniden bu noktayı anlamak istemiı 
hazırlıklar baılamışhr. Milan Stoyadinoviç, ve Alman Erkinıharpleri de, ltalyanın Alman-

dün Sinayadan Belgrada döndü. yaya yapacağı yardımı sormuştur~ 
Aab11, 6 (Buıuai) - Ba•••ı.: ' 

li•1• ıı ~.;;.; 0 a1u•• Bariciy• v.. ı. Şehir Meclisi dagv ıldı 
iEUi•h: B. TeTfik: RiittA Ara•, Eel· 
gra•a gitmek Gzere bu akıa• hunııd 

~rtJlle Ltultala laareket et•iıler ,.. ou• • nku• • celsede havagazı 
utuyoa.ta seaalalıatla •&aıluu•ıı• , ' 

Jardı~· .... kili•u. laareketilld .. e1'el tarifesi münakaşalara 
Çuka1a köıkbe pderek Atatlrk ta• 

rafındaa kabul eailmiıtiı. yol açtı 
İıtanb•I, 6 (JlaıHt) - BııTekl• • 

li.mia B. Celil Bay.rJa Hariciye Ve• 
kilimi• B. feTf it Rtıtfl Arat, 71rıa 
Ankaraclaa lton~a gelecekler Te fa· 
ıaahulda hir gün kaldıktın toare, 
Paaar gbfi Bel,.,ada •Cltencciiau 
hareket e•ıukter•ir. 

BalgrU. 6 ( R .. yo ) - K•çiik 
itilaf koaNyia• ittirak etaek üzere 
Siaaya gilmiı olaa Yagoılav7a Baı 

n Dıı Bıkaaı Miba Sıoyadino•iç, 
Jlılıgln Belguda ndet eımiı ,., h• 
•u en•• i>ltla aaulu &arafuuJaa - . 

BeJgraddı Türkiye Baınkili Ce· 
Ul Bıyarla Hariciye Vekili Tufik 
Jllfll Arwa ittikbıli igiD lıii7'1k hı· 
aarbklar ,apılıyor. 

. 
Aydınlı talebe 

lzmirde 
Tetlıüder ve gesiler 

,apacalı 

Aılın 1 Eglal lal•ll•l•rl 6ir 
lllilM .. reıJe NN/c OfUllll 

Ayclıa 'l Eyltl flkoluılaau 416r• 
.thel " ...... uaır taluelerde 
htlire•••• .. llr•••m•rile 
hlili'te ........ Dealdl ,....ili• 
.. larbme ıelat ... r, BaaaJaı... ele. 
time ..ı.ıtr oba•tlanar. 

L.lı Maarif •lcltrllt• ml11flı 
.... ı.ı. ................ baf&I-
...... 891 G.._ •-• elalflir. 

AJclaala td • ... ..... Atatllk 
....... ~ ll.,...ırtar, Balkerial 
,.. kllltnl ••••nleri a,.,.e .... 
eeld-. Dmet demiryollane teablb· 
•a, lürikalan. ..... aakil ftlllllln. 
lipra, .. karaa, iplik fabdkaluıaa 
..._. •kikat Japacaklerg. 

lılitafir telebeler ltagfla Salı:u1a 
lıkeklllaaa .ı .. ru eclileeeklenir. 

Büer altia&ımıH ı&re, ı • .ır 
Sakarya 1ıtokul tıltbaleri de .. 
bet ... Hara Ayma pdeeekler "' 
47 ... BalUTi 1alonancla Wı aıı .. 

·-~ 

r 

''ANADOLU,, sütunlarında 
~~~~-ı---~~~~-

A mira I Nelson 
ANADOLU, bu tarilU, bu kalaraman •• kork•aç deni• ad .. ıma he

yecan, mıc.ra. •ılı: ,.. kuh muharebelerle dola olaa Jaıyatıaı ub gtl• 
aladea i.ıibarH •ulateı-.m karilerine nıkle baılıyacıktır. 

Onun aşk ve kalp hayatı da de
nizciliği kadar coşkundur. 

Ebukirde Napolyonun ao.1anmaıını :yakan 
amiralle Le,di Hamiltonu ıeven amiral. 

Bekleyiniz ve okuyunuz! 

Genç bir baı, ancak dinç omuz· 
lar Qzerinde durabilir. 

Fuar gazinosunda verilen ziya( ette 
hararetli nutuklar irad ve Belediye
nin meıkD.r faaliyeti takdir edildi._ 

Beledige M•cliıi anıının rnellcl ıiinlcii ıesintiıinden 
· ilci intiba •• 

Şehir meeliU. clCla ıaaı 11 de J g:iea maabata okunmuıt11r. Bunda 
bılediyecle Dı. B. Bebf'l UsaD ıei.. Bnıgaaı tarifeıiain 6 koroıa indiril· 
liAiDde toplanmı1t mabtelir meıelee ~ clili tıkdirde lıem ıboa maa Hyı11nıa 
ler tlaeriode mlaakerelerde balon• 1rocagı, hem de hnıg111 nridataaaa 
••1t kararlar almııtır. M6ıakereler yOkuleceği bilıHriliyordu. B. Faik 
be7eca11h olma" bilha1ta Bnaguı yGbek ıeale: 
tarlf .. iala 7,S k:aruı&aa 6 karaıa İD• - Bu tenıillt kabul edili"• ••· 
dirilmeıi g6rG16llrkea birkaç aıa ridaho artacağı nereden aalı11h7or. 
atabt ı6a ~ylemiılerclir. Bunun heubını hterim. Dedi. B. 

GeçeD aıbıt okaadaktau, baa Sabri Mentrıe. )luzaffer, :Re .. d Lehe 
.lelifikliklerle tıtiik e~ilclikten ıoa. lebiciollu tenıillbn •leyhiade, B. 
ra belediye tahıil •••urlarile Ye• Sadi, Muıtafa Buldınh JehiDde bu. 
Hdar Te teblil mıaularıllıD nd· Juadular. B. Omer LGtfi, daimi ea• 
rı Ye a .. aliyetleri laakkıadıld ta. cfhaen aıatile tarife encameai 1&111 
limıtname okunmuı, kabul oloamuı• aruıada dogao ihtillfı efkara iıaret 
tur. Bela çukarlanaıll bo1ıltılm111 etti. Bakikatıa me7claaa çıkınlma. 
lçia iki lira 8creı alınmaeı, oıomo- aaı letedi. 
lıil, kaaayoa Ye oıolıtlılerdea ılın•• B. Sılıri. enle• belecliyeaia, 
cak ıarıj Gcretiaia 5.15 lira olma11 BnııH• tirketine &en•irat tıcreti 
munfak g6rGlaGı, Bnıgaaıaıa met• olarak ıenede 82 bin Ura TerdiJinl 
re mlklbının 5 koraıı lndiıilmeıi ıimdi he Myle bir para 1'ermediAlnl 
hakkında B. MflDir BırHlia TerdiAI 16yledi1 daha h111 m6nakıtı ar geçti. 
&akılı lleriae ıaıife uoüaeuiadea Ba&J •ular, Hauıaıı tarifeli ucuı• 

· M. Mııuolini va M. · Hitla 
Romı, 6 (Radyo) - Bitler; hale 

ya kralı Viktor Emua•el •e Maı ... 
liai ile bu ıabah N•polidea •••r 
ı•lmiıtir. 

Bitler, ıaat 10 da ota• biz: ki
plik aıkeri kanetla yıpııtı •a•• 
aam geçid reımiai takip etaiflir. 

Geçid reHıaiae iftirak edea ... 
kerler, Almıo unltl dairHiacl• •1* 
atmık ıoretile ylrümGılerclir. 

Bitler. bundıa IODfl kralla n 
riaıl ıarı7aaı gilmiı ,., :s., .. ku 
Mu11oliai da Veaedik ıarayıaı el& .. 
mGıtGr. 

Hitler, ö~leaea ıoarı belecli791• 
gitmio H burada, kral. .trali~ n 
preaeeıJerle pren leria iıtirakile , .. 
pılao kabul reımiade hazar bula. 
mu§tur. 

Bitlerin, uat 16 da MuuoU.i 
ile kua •llrea ıiyatt bir mCllakaaa 
bulundu,..u ıôyleoiyor. 

Bitler, buod.ın ıonrı lmpAtalOI'• 

lult paoaymoı gesmiı ,.. uat 19 •• 
Kr1aıl ıarayıaa giderek, baeud si• 
yafelle lıulunmuıtur. 

SHt 23 de>, Hııler, bal Vik&or 
Emaauel, kraliçe, Muuoliai Te Bi .. 
leria ıefaka ı indek i ıtenth İtal7• 
rie1lr, Siyena meydanına gitmiıler •• 
burıdıki feıtivalde buloamuılarclar. 

FeıtiTalde 800 çift milli kıy• 
fetlerile oyunlar oynamıılardar. 

43 Aekeri muzıkl, dokut yla 
armonik Te yQz OD mug&DDİ fMli• 
nlde bulunmuıllrdar. 

Feıti'f'&la iııirak edeu mulatelif 
kuabılar k11l1rile ~ençleri oa W.. 
baliA olmuılardı • 

B itler, k11l Te kraliçe ile ptm• 
ıesler ~• prenıler, Villl Boıkeaeclu 
feıthali ıeyretmiılerd ir . 

Bitler, yarıa Saatamariaalacla 

- Sonu 8 inci salai/•tl• -
lıtılıru ıimdikine nazaran aboumaa 
miktarının iki kat olacağıaı ı6yledi· 
ler. Sıud mfleaaettlere yarı Qcretle 
Bınguı nrılme ioi htediler, a•ti• 
cede Bangnı lar1fHiadı teaıillt 1•• 
pılmın hakkında tarife 'eaclmnl 
maıbıtuı reddedılmir, 11rife ı• .. 
e•kilı gil i 7,5 kuru~ üıerinden •• 
•ahk görülmOttilr. 

- Sonıı 4 ilncü sahi/ede -

• 



ADOI O 

Hadısesiz geçen hadiseler Şehir Dahili Haberleri l 
E \"elce Lu 6l. lUllda cPo.emık nok Sllil> adlı bir yaaı çıkmıotı. Fikir ba· 

yat ın at ioııana elem ,. ren ·r cihetini; 1Hİ, f'ikir u ıan'at :barek~tleri 
karı;uıı Jıı lılı~ımız hazın oluın d.urguDluıuouo ıztırabını ıayliytn bu yuıda, 
nem ek• t meeel•ler n 1 o lı ğu kadar ı;au'at meaeleleriode de &öz 'oJle· 
me.i i ap edf!n I'! m "ıin n ın ıuıtukları ıoralmuştu. 

'-------=-----.-;;;;;;;ım~--llllmi;;---;;;m;---;m;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;m .... -.-...._=-. ..... ~ 

lnciraltl ve Aliağa plajla-Eğitmenli köy 
okullarında rında modern tesisat. Bugôrı, f 11e e me•zua lö mtk U11m geldi. uglln gene içimiz teeı ilrle 

dol11 olaıaL. 1 r edo ' fikri bAdiH yaratıaa&ı gereken hidi1elerio; ıe11iz, 
Larekeı•ıı h r .... _ı" uautulmaja do&ru gıdiı erinde• duyulan yeiai anlat• 
aıak ı cah • tti. 

Okulun açılma ve ta- H ·k. l "' . f(. . 
til zamanları erı tp aıın mena ıı umumıye na-

Mu menudali ztıra:bımızıa tcHllilin; kalbimize bitap Uı: 

"Sen lıamuı ol çeşmi girgan söglesin,, 
Diye kendi kendi lıe •&lamakta u &0nra ••ımakla bnlmağa kalkmadık. 

Çan~ u bu hareketimiz; duyulan •e düıftn leo ıeylırin anlatılmadığını gör· 
mektea "o&an bu ıztırabı bızut yaratmak olacakıı. 

Eveı; buglin memlekette bir reıim Hrgıai açılıyor; b"r retaamımaa ıer• 
ginia açılıı mıruimiadolr.i müııenu fakirlığiodın kaıbi yciıle dolu elarık 
fik&yct •diyor. fakat onun bu yeiı dolu bıykınıı hiçbir f ikır ~e bu iıtea 
a8117•• adamımısıa kd11ıada, cöolftadc. vlcdanıada bir mıkeı bu"tnn7or. 

Sergiye mftnenırlerimizin rağbet etmemeıi kadar, ba reuımım11ın 
feryıdlınaın e111lı bir akil bırakmadan ıöailjtl de acı değil mi? Sadece 
Aaadela t•hifeleri•d• gOailken ı .. kit yH111 bu acıyı aıalımı&a yeter miı . 

Soara ııaaıa 30 undıaberl Jıtaabul Ş.hJr tiyatroıu İa•ircle temıillcr 
•eriyor. Fakat bu ha hcıyak aan'at hldiıeainin bir akıi olarak 11aece 
cAaadolu> da Hamdi Nbhetia tenkidlerini görmekle kalıyoraa. 

Bir 11n'at sever adamı• tiyaıroyı lıi,,arıı olaa lıtiyıklı duyguıu ile yası• 
la11 b• teoki dler de olmaaa Ş.lair tiyattoıu tıaıilleri fikir •• aaa'at ma· 
bitimfzde hiçbir aldı bırakmadan acıklı bir atldlilıle ge~ip gtdıcelı:. 

Salon her akıı• doluyor; dolacak ta.. Fakat Jaer akıam bu aan'ıt bA· 
dheli yaratan temılller karııuada tamirin naiyeti, tadece aalooa doldura. 
n peıif bir •aaiyet olmHaeluhr. 

BGUla dıkera, bfltiin kadroıa Te ıa ziyade bCltilD aaa'.at atmoıferl ile 
g.a.. ba tiyatH kırpuaCla laairia fikir •• .... ,., bayab laarekeıe gelmeli; 
oaaa parlak reaklerini, milkımmıl hatların ı~ngıli •• ıolmuı ıaraflanaı 
ailik çiıgileri kendi ııllulaae teoeula eda .. klile g6ıteraıeli ıdi. 

B. tiyatrotla Necip Fuıl tarafındıa 1asılaa ye repertaarın 7egloe telif 
aaeri elaa cB.ir adam prataab dnmı da oynanacak. &ııı'at lleaine. çıkar 
t*••• M•ea ecaebi •lllerı tercllme edilae.k kadar bir HD'•t 61ii ilatba 
etlitl ••Jetalaa. •• tareti• lalçbir tiyatro telif eıerimisia kuaaıaadıjl l»ir 
kiMr ,. ... n hak ""'k Mr kaclrell htlayeaindı tapdıtıaı göateren l»a 
--. LuaW•a ilk •JUA.ııtı aamaa •pe7 bl,ek Mı 11a'at ib&cliıMi yarat• ...... 

•••lıi lllm'1erlaie 41• albı ıoph7aeaJI malaıkkak sayılarak ••mea 
._. .... ...._ •• e1Hde Neoip Fa•lıa ka"ıtU ltlr il>dada ltaluadatun 
• &td•al laayat1•1aa Mr ceplleliade gizli giıli kaaıyan bir yaraya dııti• 
IW • .,. ...... l.lyle Mr ... , aealta tamirde na11l bir akiı banoak? 

Bar ıan-.. ._ ...... Irk• cUıır taraftan dı cFidaaaki> ala tıaki· 
..... TMte .....ı.r uımdı aahtelif btkıalaıdaa Fiduaki ıyarnıda bir 
....... ,. ....... .a,u,_ Hamil Nlı~tla it• ... ukbıcla .. 161" ., ........... ..., .... 

Etitmcnli köy okullarında 
tedrisat hılclcında Kultür Ba· 
kanlığından v.layete bir tamin 
gelmıştir. Bu tamıme iÖre bu 
gjbi okullarda tedrisat zamana 
altı aydan az vo yedi aydan 
çok: olmıyıcaktır. Bu okulların 
açılma ve kapanma zamanları, 
mahalli şartlara göre köy beğit· 
meni, rezici baıöğretmen ve 
bölge müfettiıi tarafından tes· 
pit edilecek, bu bakımdan her 
köy veya bir bölgedeki köyle· 
rin vazıyetleri ilktedrisat mü· 
fettiıliğince Kültür direktörlü· 
ğüne bildirilecekt;r. Eğitmenler 
köy okullarında tedriıat tatil 
edildij'i zamanlarda da okul 
inşalta, tesisat eşyaaınan yaptı· 

ralm111 veya hazır1anmuı, umu· 
mi ziraat işleri gibi faaliyetlere 
devam edilecektir. Onun için 
yerli olmayın efitmenler, ma· 
zeretleri veya kendi köylerin· 
deki ifleri dolayııile eğitmen· 

lik yıpbldırı köyden ayrılmak 
iıtedikleri takdirde okulla ilgili 
işlere halet ıelmımek üzere 
gezici baıö§'retmen vasıtasile 
bölıe müfettişlerin den izin ala· 
rak muvakkaten her ayrılış bir 
ayı reçmemelc: ıartilo ayrılabi
leceklerdir. Gezici bııötret· 
mealer, tatil aylarında da okul 
inıaatına aid iıtere nezaret et· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) mek ~ etftmealeria ~raat ir 

Amerlkeldaran tuhefhklı· 
rtn• bir numune 

Ş. Amerikalılar-. wlaaflak· 
lan olu temayllleri, cidden 
ta.,r.te ıa,aadll'. Bundu oa 
iMi ... eni. Kaliforaiya civa• 
tıaclaki killerden biriade bir 
4itlD olmgpır, Gea~ çili kili-
.... ..ı.iH ciöa•ln•, aa • 
- Wr a..,. ...... ılardır .. 
• bn aeıticıll•de plialn el· 
llletllli •l91 al-. ve zavallı 
ıG4; _... brW•wftar. Ş. ka
i.t ld. blayı atlattıktan ıoara 
..... telit ve teeiıGr gôıter• 
c:etl•e, pllaUk olbi11sialn na· 
.ı ,..c1ıtaaı bir ltatıra olarak 
f~afla te.Wt etmek lıtemiı 
ve raaak elbiaeyle dotruca en 
,akan fotetralhueye koımuıtur. 

Ditiae ittirak edenler, kalı· 
balık ar•ndu ııynlarak foto
trafhaneyı koıaa ıellnin laare
ketiai, pek tabit telakki etmiı· 
l• " batta. böyle bir esnada 
bu• dü1i11ebilmeain fevkalade 
bir zeki eıeri oldutu knaatini 
töftermiılerdir. 
Asrsmızın en mesud çlftil 

l..ondradi f oma ıvanı a ID• 

da 7 5 yaılanada bir ihtiyarla 
80 Jlflannda Sıra adındaki 
zevceaia ı•ç•n hafta bır ründe 
ve biri, diteriade11 Gç aaat 
fasıla ile ve bir evde ölmit· 
l•dir. 

Toma lvuı ile zevcelİ Sara. 
elU ıeae beuber yapmıılar ve 
bir ıO• bile kavra etmemiş· 
lerdır. 

Loaclra ıazeteleri, bu iki ih· 
tiyarı. asrımızın en meıud çifti 
diye telakki etmektedirler. 
(Kupa) cenubT Afrlkahların 

en mUeaair lllcı lmlt 
Bizim, ıotuklamalarda ekae· 

riya kullandıtım z ve daima da 
fayda11aı ıördütümüz ıu (Kupa); 
meter cenubi Afrikada da, en 
çok ıifa veren bir iliç ıibi 
kullaaı lmalı:ta lmiıl. 

Cenubi Afrika abaliıi; ırip, 
ı tmı, baş atr111 pnomoni ve 
batta kızamık haıtalıklarana bile 
(Kupa) ya müracaat etmekte ve 
bundan baıka hiçbir iliç ara· 
mak 1btiyacını hiı1etmemekte 

lerile ilgili c;alışmalannı idare 
ve •urakatie etmek üzere bpkı 
teclriaat zamanında oldutu ribi 
~sile aönoe1du ve ltnuaa 

are yol mauıfı o1aralt ı~-

ları ücretleri aynen alacaklar· 
dır. Mueretleri dolayııile itle· 
riaden muvakkaten ayrılacak
ların bölreleriDdeld köyler, bas· 
ötretmen itinin batına plin· 
ceye kadar ve muvakkaten en 
yakın bölrenin ıeıici baıöğret· 
menlitine batlanacaldır. 

Sebze o. meyue 
bahçelerinde. 

Son ıürekli yaj'marlardan ve 
oD'1 tak p eden aıcıklırdın seb
ze ve meyve bahçelerinde bö· 
cekler çotalmııt r. tıtahıulo ıa· 
rar veren haıereler(e mücadele 
için Vilayet ziraat müdürlütü, 
bahçe sabıplerine tütün tozu 
datıtmatı başlamııtır. 

Çekirge macacleleıi 
Seferibi11r kazasında mabdud 

bazı sahalarda ve Karııyakada 
Ornek köyünde çekirıe ıörül· 
müf, alınan mücadele tedbir· 
leri ile çekıirreler imha edilmiı· 
tir. Çekirre çıkan aahılar alev 
mıkinelerıle yakılmıştır. 

2 ba,ak filirn ... 2 bdy'/Jk ıan'atkdr temaıaya defer ile~ ••er 

lngil tere Tacınııı 
incileri 

419 ıenelilc bir mazigi ihga eden bıı /ilimi ••gın müdavimlerimiz• t11vıiı• eıl•rlz 

1518 - 1937 Avrupa tarihi 
Ayni zamanda Ş J R L E Y TEM P L E tarafından yaratdaa 

NAZAR BONCUGU 
lliveten: P A R A M O U N T J O U R N A L 

BUG o N TAYYARE SiNEMASINDA 
Seanslar: ıngı tere Tacı 4,30 ve 8,45 te .. Ş rley 2.40 ve 7 de 

CumArtesi, P11zar 12, 1 S te in t•re Tacı i ,. bati ar. 

mına istimlaki kararlaştırıldı. 
lzmirin lnciraltı plajıle Me

nemenin Aliağa plajında viJi· 
yetçe yaptırılmasına karar veri· 
len modern tesisat için inşaata 
başlanmak üzeredir. Dahiliye 
ve Nafıa Vekaletleri, lociraltın· 
da yapalacak geniş tutulmasını 
ve ona göre eski plindın da
ha esaslı ve mükemmel bir 
plin yapılmasını muvafık gör· 
müşlerdir. 

lnciraltı plajı, yazın halkın 
çok istifade o deceği, her türlü 
konforu havi bir plaj haline 
getırilecektir. Hatta ileride bu-

rada bir de otel inşaıı düşü· 
nülmektedir. PJij mevaiminı 
kadar her ılci plijda bırer ga· 
zino ve lüzumu kadar soyunma 
odaları ve duşlar yaptırılacak· 
tır. Otelin İnşası, gelecek le• 
neye bırakılacakbr. 

Her iki plajın bulunduğu 
yerlerd~ki 11hipli arazi aahip• 
lerile bu yerlerin vilayet namına 
satın alınma11 için pazarlıkla 
uyuşulamadığından vilayetin te· 
şebbüıü üzerine her il..i plajın 
menafii umumiye namına 
istimlakine Vilayet idare beye· 
tince karar verilmiıtir. 

Sun'i gölün dibi kil ve be
ton döşeniyor ·-·-Mahallelerde sokak başlarına da 

ziyadar levhalar konması 
diişQnülü:yor • 

Kültürparktaki ıun'i göl ya· yük müe11eaeler, doktor ve 
kında tamamlanacaktır. Sun'i ebelerin adrealeri de yazıla ola-
gölün ltaplıyacığt 16,000 metre calctar. 
murabbalık ıaba ilci 'metre de- r·-----------'\ 
rinliğinde kııılmıı, toprıtı bo-
ıaltılmışllr. Şimdi gölün alt Taz. gemiş meosiminde 
kıımına 30 santimetre derinli· 

Eo kadınları! 

reçal oe ıarap lıazırlamalc 
tinde kil tabakası döşenecektir. için lcollarınızı sıoagınızl 
Kil tabakaıının ıuyu sızdırma· (Ulaıal Ekoaomi ••ArlırmaEuruau) 
dıtı malümdur. Fakat ayrıca \ ,J 

kil tabıka11 üzerine de on 11n. IL.racatımı., 
timetre kalınhj~nda bir beton ın M 

tabak11ı döıenecek, ba auretle T. Odasını lınltnlılı 
ıun't go1a ıu ıı-zaırma onıe· • • • • 
neeelc, aynı t•manda icabett"k· ııtatıatıfı 
çe temizlenmesi de mümkün 24·30 Nı11n haftasında lzmir 
olacaktır. Sun'i gölde bir ada, limanından yap lan ihracata 
biri büyü\c ve diğeri küçüle ilci dair tehrJmiı Tacaret oaaaınca 
yarımada vücude getirilm ttir. bir iıtatııtik hazırlanmıştır. Bu 
Bunların Üzerleri ağaçlarla süs· istatistiğe göre limanın bir haf. 
lenmiştir. Mehtap, gondol ve talak ihracatı şudur: 
motör eğlencelerile ıun 'i göl, Üzüm 638 too, hurda incar 
Kültürpırk ve fuara fazla ziya· 59,8 ton, pamuk 38, 1 ton, pa• 
relçi çekecektir. lamut 646,S ton, zeytinyağı 

Sokaklarda tertibat 299, palamut hulasası 103, 
Belediyece ıehirdeki mahal· balmumu 2, yumurta 3, 1, arpı 

lelere, sokak ba$1arma 0 ma· 665, 1, mıyan kökü 26,S deri 
hılledeki sokaklarm haritalarmı 30,3, butday 500, tütün 42, 
gösteren küçuk bazı tesisler pirin• yağı 22,2, nolıud 50, 
konulması dü,ünülmekredir.Bun. kepek 319, badem 1,9, kumdarı 
lır dektrik lambalarmın yanın- 9,6, çalklntl 10,5, çöven t ton, 
da yaptlacığı iç n geceleri de yün 915 kilo, hah 305 kılo, 
bu levhalar sayesinde iıtenilen kuzu 801, koyun 914 tane. 
sokatı bulmak kolay olacaktır. 4 Mayııta da 32S koyun, 
Gene bu levhalarda, o mahal- 2290 kuzu sevk ve ihraç edil· 
lede bulunan hastahane ve bil· miştir. 

Şehir Gazinosunda 
Edvar Biyanko 

Dinyanın bu taaıamış ve 
çok sevilmiı olan f(lzicle 
11n'ıtkirı, FUAR GAZiNO· 
ıunda, çahımalarına devam 
etmekte ve ıın 'attan aalıyıa, 
yüksek zevk aabibi lımir 
aile ve ıoıyeto lerin ia alkııla· 
nnı toplamaktadır. 

E. Biyango 
Size en heyecanlı 
muzik ve dans .zev. 

itini tattırır 

Pazar günleri saat 11 den· 19 ztı icatlar Matine 

NI I 

Kuduz tedavisi 
···--

kadınlar için bir pa-
viyon yaptırılıyor 
Hayvanlar tarafından ısınlan 

vo kuduz tüph si üzerine lzmir 
kuduz tedavi yurdunda tedavi 
altına ahnanlar şimdiye kadar 
Memleket hastanesinde kalıyor• 
lardı. Bu yüzden hastanedeki 
yataklardan mühim bır kıımı, 
kuduz tedavisi ıçin hariçten lz
mire gelenler tarafındın işgal 

ediliyordu. Vilayet umumi mec· 
)isinin kararı üzerine kuduz te· 
daviıine tabi tutulmak üzere 
hariçten b:mire gelenlerin yahp 
kalkma11 ve iaşesi için Arapfı· 
rını cıddeıinde Evkaftan bir 
bina almmış, bu binada bazı 
tadil it yapılmıştır. 

Bu binada kadınlar için do 
ayn bir pavyon linıasıaa lüzum 
görülmüş ve bu inşaatın Ha· 
zirana kadar yapılması kaydile 
\illiyet daimi encümeni 817 
liranın 11rfını kararlaştarmııtır. 

Kuduz tedavisi için hastane· 
de yatmlınlarm, bu binaya 
nakledilmeleri üzerine h11tan .. 
de boş yatak miktarı artmıı, 
lııairde ve civaranda hutalana· 
rak Memleket hastaneaine mü· 
racaat edealerin daha çok 
yatak bulmaları imkanı temin 
olunmuıtur. 

r------------------.. 
Mevlid 

Mevlidi nebevinin önümüz· 
deki Çarşamba günü alcıamı 
yani Perıembe gecesine raıt· 
lıyacağın1 sayın ulusa bildi· 
ririm. lzmir Müftüsü 

R. Çelebiollu 

~------------------' Doğum 
Dün, vilayet encümeni aza· 

ııadan B. Mehmed Aldemirin 
bir erkek evladı dünyaya ıel· 
miş ve Hızır adı verilmiıtir. 
Yavruya uzun ömürler di.er, 
ana ve baba11m kuthalarız. 

Liman en heyeti 
Deniz 'fıcaret müdürlüğünün 

lzmir liman reiıl ğı lcıdroıunda 
evelce bir fen heyeti vardı. 
Görülen lüzum Üzerine bu fen 
heyeti kadrodan çıkarılmış ve 
liğvedılm işti. 

Jzmir lıman reiılıtinio gös· 
terdiği lüzum üzerine en mü· 
him bir ıhraç iskelemıı olan 
lzmirde bir liman fen heyetinin 
daimi svrette faaliyette bulun· 
maaı muvafık görülmüş, kabul 
edilen kadro liman reiılıtıne 
gelmiıtir. Bu kadroya göre, li· 
man reııın•n başkanhğında 
çarkçı mütebaaıısı 8. Haydar 
ve gemi inıaat mühendiıi B. 
MümtlZ liman fen heyetıne ta· 
yin edilmiş. tebrı mize gelerek 
liman reiıliğinde vazıfeye bıı· 
lamıılardır. -----Alaancalı takımı 

Anlı arada 
Milli küme müsabakaları için 

Ankarayı giden Al11ncak takı· 
mında Raıim ve Sabri yoktur. 
Buıün ilk müıabak11ını Hır· 
biye ile yapacak, yırın da Mu· 
bafııgücil ile karplaıacıkt1r. 

Hıdrelle~ 
Düaa Hidrelleıdl. Hidtel lez 

durmadan dilnyayı dolı11n 
Hızır ile llyaıın aenede bir bu· 
luıtaklan g6n diye aoıhr ve 
buluıma yerinin de (Bıyneanth· 
reyn) yani iki nehir aram oldu· 
iu ıöylenir. Hızar ve llyu bak· 
lunda halk atıında .çtılt çaıit 
efuaeler dolaıır. Hakikat olan 
ıudur ki, Hidrellez, yazın bıı· 
hdıtı ille: ıündür. Düa bava, 
hakikaten bir yaz ıünü kadar 
aıcaktı. Halk, karlara gitmiş, 
hatta ıehirden çıkamıyan bir· 
çok aileler, aabalıleyin erken· 
den parklara, deniz kenarlarına 
dolmuı, geç vakte kidar ba
vamn güzellitinden iıtifade 
etmiıtir. 



ANADOLU 

ltalyan ve Alman tayyare
leri, V alansiyayı bombar

dıman ettiler ......... ~-
Atılan ağır bombalardan yüz ev yıkılmış ve liman

daki bütün depolar harap olmuştur. insanca 
zayiat korkunç bir raddededir 

Paris, 6 (Radyo) - Mayor- • • k • ıd • 
1r.~an k~lk~n ltıly•n tayyare· Mecıdıyeye sanca verı ı 
lerı, Valansıyayı bombardıman 
etmiıler ve limandaki depoları 
baıtanbııa tahrip eylemiılerdir. 

insanca zayiatın dereccıi be· 
nüz tesbit edil memiıtir. 

Paril. 6 (Radyo) - Bugün, 
Valinıiyı ilzerine gelen bir Al· 
mın tayyare filosu, limanı ve 
ıehrin muhtelif yerlerini bom· 
bardıman etmiı ve atır bom• 
balar ' atmııtır. 

Alman filoıunuo atmıı oldu· 
tu bombaların tahribata, henüz 
te1pit ec{ilmiı olmamakla be
rab~. birçok biaaların bırap 
oldutu ve inııac' zayiatın, kor
kanç bir raddede bulundutu 
bildirilmittir. 

Pariı, 6 (Radyo) - Frınkiat· 
lerin60 bombardıman tayyar11i 
bu aabıb (Kıateyon döLaplaaa) 
)'l bombardıman etmifler ve yüz 
eY tallrib eylemiılerdir. 

Tıyyareleria, 4SO atar bomba 
atbkları teıbit edilmiş ve bu 
bombaların büyOk yanıınlır çı• 
kardıtı ıörlllmüıtür. .. _.,....... 1--·~----- ------
tan laakkındı eıaalı malumat 
aLaamamııtır. 

Salamınka, 6 (Radyo)- Ge· 
nerı1 VarelaDın kumandaııa· 
jdıki kıtaat, bugüa Elbamrı 
cepheaiode 11bile dotru bet 
kilometre dıba Uerlemiıtir. 

Aranda orduıu da Kaatelyon 
hıvaliainde yeni but mevziler 
alnıı ve cumhuriyetçilere biiyük 
zayiat verdirmiıtir. lBurada vu· 
kubulu muharebede cumhuri· 
yetçilerin 400 maktul ye 800 
eıir bar akarak kıçtıklan bildi· 
rilmiıtir. 

Çin· Japon harbi 
(Pelin) e yürümek i•
tiyen Çin çete /erine 
karşı tertibat alındı 

Şangbay, 6 ( Radyo ) - Ja
pon orduıunun; Pekin civarın· 
da çetelere karşı ıiddetli ted
birler aidatı ıöyleniyor. 

Pekin civanndalci bütün ıehir 
ve kaaabalar ahalisi, müsellih 
bir bıJde (Pekin)e yürümek ve 
Japonların kurduklara hükumeti 
imha etmek taaavvurundadır. 

Japonlar, ıehrin kapılarını 
kapatmışlar ve aedlerin üzerine 
mitralyözler yerleıtirmiılerdir. 

Sancağı, bizzat donanma kumandanı 
Amiral Şükür Okan vermiı tir. 

lstanbul, 6 (Hususi ) - Donanma kumandanı amiral Şükür 
Okan, lzmit limanını giderek Mecidiye bırp remisine büyük 
merasimle sancak vermiıtir. 

--------------------Antakyada yağmurla --Suların süriilılediği taılar, yolları lıapa. 
mış tır. Zarar biiyıJlıtür 

Antakya, 6 (A.A.) - Dün ründüı ve bilba111 ıece miıline 
çok az teaadüf edilir şiddetli yığın yağmur ve kar burada bü
yük talıribat yapmıı, mağazalar ve evlerin alt katları ıu albnda 
kılmııtar. Ha11rat çolc mühimdir. Y allardın uzun müddıt relip 

reçme müı:akati olmuıtur. Sellerin ıürüklediti tıılar dükkanlan ve 
kapılarını girilip çıkılamıyacık yiikaeklikte kapımışbr. Yüzlerce 
ev yıkllmıı ve ölen len ler ile yarılanların aayııı heaiiz t11bit adi· 
lememiıtir. 

Ati na üniversitelileri 
Eılirne'i ziyaret ettiler oe Atatürk lae;y

keline çelenk koydular 
- •• - "" 4•. ..:> • • • ö ·- - ·&.--:-..&-- r=ı- ........ ı. ..... 

gün buraya geldiler ve hararetli tezahüratlı karşılandılar. Yunanlı 
pnçler, Atatürk anıt.na riderek çelenk koyduktan ıonra: 

- Yaşasın Atatürk, yaş11ın Türlciyel 
Diye bağırdılar. 
Doıt memleket Üniveraitelileri, Selimiyoyi, etnoğrıfyı müze· 

ıini, ziraat babçeıini rezdiler. 
Umumi müfettiı general Kiıım Dirile, Üniversitelileri çok 11• 

mimi ıurette kabul ederek kendilerine Trakyanın zearia bir ıl· 
bümünii hediye etti. 

Pragda hAdiseler oldu 
MiJtevella Mazarik heykelinin kaideaintle 

meçhul kimıeler tarafından bir 
laaç re•metlilmiştir 

Prıg, 6 (A.A.) - Moravyada Sum berkte dün Reiıicumbur 
Mazarikin heykelinin hasarı uğrıdıtı ve iaeykelin kaidesine bir 
gamalı haç resmedildiği görülmesi üzerine Çeklerle Almanlar 
aruında yeniden bazı hidisolor çıkmıştır. 

Zıt gazetesine göre 200 polis Sumberke gönderilmiı ve po
liı umumi müfettişi tahkikata baılamııtar. Şehirde sükQnet hü
küm ıürmektedir. 

Hükümet Südet pırtiıi azasına hitaben bir bl'yaaaame neırr 
derele HayJaynıa dopıunun 40 ıncı yaldönümüne tesadüf eden 
6 mayıs günü alenen tezahüratta bulunmamasını tavaiye etmiıtir. 

Uluslar Sosyetesi konseyi 
Konaey, öniJmü~delıi Pazarteıi giJniJ 

içtima edecektir. 

Bayak Millet 
Meclisinde 

••••• 
Ankara, 6 (Husuai) -Büyük 

Millet Mecliıinin buıünkü içti· 

manada bükGmetimlzl• Sovyet 
Soıyalist Cumhuriyetleri ltti .. ıdı 
devletleri arasında aldedilen 
Seyrisefain ve Ticaret muabe
denameıi anlaımaıı hakkındaki 
kanunun ikinci defa olarak 
müzakereai yapılmış ve kabul 
edilmiıtir. Bu kanunun kıbu· 
lunü bildiren riyaset makamı· 
nın beyanata şiddetli alkışlarla 
karıılanmıştır. 

Meclisin bu içtimaındı, Sov· 
yet hükQmetinin yeni Ankara 
elçisi B. Tire11tief te bulun• 
muıtur. 

Ankara 
Ziraat enıtitiiıii 

kaldırılıyor. 
Ankara, 6 (Husuıi) -Ankara 

Ziraat enatitüıünün li§'vedile· 
ceti ve Orman çiftlitinde 
bir Ziraat fakültesi tesis edi· 
lerelc, Devlet Ziraat iıletmeleri 
Kurumu ile iş birliti temin 
olunıcatı ve bu ıuretle zirai 
kalkınmamızda daha aktif bir 
rol oyaanıcıtı söyleniyor. 

Papa Eftim 
Romanyadan Kudl•• 

giden papazlarla 
konaıta 

lıtanbul, 6 (Huıuıi) - Ku• 
düıe ıitmtk üzere Romu~dıa 
buraya ıeltn papaılardaa mü
rekkep bir heyet, P•pa Eftimi 
ziyaret etmiı ve Türk Orto· 
dolca teşlcilitı hakkında malü
mat almıştır. 

Yardım listesi 
Baak Komerçiyala balyana •e• 

mar Te mllıtahdemlal •••le• •er· 
ıilkleri laalde liate ltarlcl kala 2• 
lira 75 kora" Ta17are ikiaci dali 
tal»ara tal»ayları '1 lira 25 kara1t 
Bele41iy• baıltekimliAi •••ulan 
17 lira. Belediye çocnk ya•aıi m .. 
morları 15 lira 60 kuruı, EtHfpaı• 
UıtabanHi me•wr Ye mO.tabde•~ 
ai 31 lira 21 kaHf, Neaim Sabah 
5 lira, Fırıacılar e•afıaıa telterr66 
olap eı .. ,ı. Çakır elil• 50 lir,, 
Aıçı Rtetp Baıtal 5 lira. Ali H 

Adil Fidaa •• ortakları 30 lira. 
Bile FicJm l lira, Melil Fidan 1 

lira. Sarıkamıı otala 63rencileri 5 
lira 66 karat, Keçtciler Ma1ed 
okula ~grHcileri 8 hra 55 karar, 
Bilge Saıı'at otala &1re&mea •• 
•••arlan 31 Ura 15 kar..., Moa
tafa •• Hamid Gaaıı... 2 lir1, 
Üaflm kurumu memarlan 57 lira 
70 karu1t Merdall fidaaJa&ı •• 
mur Te mtlıtahcl••iai 5 llr.. ltwgt 
toplaaaa 273 lira 12 t....., •a.kı 
yek6a 15853 lira 93 kant. uma.S 
yekta 16127 liH 5 kana1-

Varolsunlar! 
Ruzvelt 

Cenevre, 6 (11.ıdyo) - Uluslar Sosyeteai konHyi, önümüz· 
deki Pazartesi günü toplınacaktar. Bu münuebıtle muhtelif 

lzmir Maliye memurları yırın devletle mümeasilleri. gelmoğe bıılımışlardır. 
l 940da cumhurreİ•· *==ı~~~==~=ı=====~===ıımıım=ı===l!im-----m=:, Kızılçullu atkoıuıu aabıııadaki 

lıtanbul Belediyeıi Elham. ra SBinu•ma~~=mda çamlıkta bir kır gezi•tiıi yıp· 
lifine namzetlif ini Şehir Tiyatrosu m;._ mata karar vırmiıler ve bu· 

koym1yacalı Bir Adam yaratmak Piy~ı 3 Pe~de nun ıçın para ayarmıılar· 
Paris, 6 (Radyo) - Vaıing· 1,ıı"''' '''""'"' dı. Bu hamiyetli memurlann, 

tondan buraya avdet eden Ame· 8 " Pazar Bir adam yaratmak clram $rhirTiıjafl'OSU gene aralarında verdikleri bir 

9 • P5aaz11artesi Tln0t!~aım Maçı Komedi \l\\\\lll\\\\\\ rilca sefiri (Bulik) gazetecilere 10 ııt kararla kır gezi11tiıi için ayır· 
beyanattı bulunmuş ve Ruzvel· • ç b A b . f dıklıra parayı Kırıebir zelzele 

tin 1940 dı cumhurreisliğine !~ • p arşamb a 5 ~e! ~e 
1 

~ıııı ııııı~ felaketzedelerine verdikleri, kır 
~~ym.zzestalirğaiyndiınkoy:~~:·tğkınaıldıvk~ 13 : c:~:m e K~:~nLir 11111 gezintisinden vazıeçtikleri ba· 

7 Mıyıı cumartesi tenzilatlı talebe matinesi ... 
tan sonra, uzun bir seyahate ~aat 3,30 da bıılar • Size ögle ı•ligorsa llll1tlll l bor alınmııtır. Maliye memur· 
çılcaralc Avrupayı gezecıj'ini 8 Mayıs Pazar umuma matine • Satılık Kiralık tarını bu hareketlerinden dolayı 
ıöylemiıtir. tebrik ve takdir ederiz. 

M•r•• 7 
Şehir tlyatrosun d• 

·MAKBET 
Herıeyden evel bir aoktaya 

iıaret etmek isterim. Halkımız, 
bayır yalaız ballamıı detil llat· 
ta, miine\iverlırimiı kliıilc eser• 
lerin zevkine henüz erememiş· 
lerdir. Brr alcıım evelki patır• 
talı, gürültülü vodvili görmek 
için parteri tıklım tıklım dol· 
duranlardan dörtte biri bile 
(Mıkbet) i görmete ıelmemi.-

ti. Keadi kendimizi aldatmak için 
türlü tefıirler bulabiliriz. Fakat 
ıörünenköy kılav•z istemez, 
hakikat meydandadır. Bu vazi· 
yıt bu ,.kilde devam ettikçe 
maruf tabiri ile ai'zımızla kaı 
tutsak güzel ıaa' atların bu en 
ıüzelini bizde de lcökleıtirmek 
kabil olımıyıcaktır. lıtor hü· 
kümetin ıübvınsiyone ettiti 
müesses.eler teşkil etmek sure
tile olsun, ister Halkevlerinin 
göıterit kollara mesaisini teksif 
etmek şeklinde olıun, ne yapa· 
cıkaak biran evel yapmalı, 
halkı, her fıraıtta klisilderi 
dinletmek ıuretile onun tiyatro 
zevkini terbiye etmeliyiz. 

• • $ 

Şekspir iımini içimizde itit· 
miyen yoktur. Fakat yalnız in· 
gilterenin detil, biitün dünya· 
nın bu en büyüle temaşa ıairi 
hakkında zannetmem ki çotu
muzda sadra şifa verebilecek 
kadar malumat bulunsun. Dün· 
yadı hiç bir şairin henüz ki· 
bına varamadığı bu adımın 
ismi etrafında bile bili ihtilif 
mevcuttur. lnıilizcıde Şılcıplr 
iımi tam altı türlü yazılar. 

Hatta dahası •ar: Şekıpirin 
tamamen hayali olduğunu iddia 
edenler bile •ardır, Şekıpiri11 
tiyatro kapılarında asilzadeleri• 
laayvanlarını tatmata tenezzfll 
edecek lcıdar zıvılh kalmıı bir 
aktör oldu~unu, buıün bu ma .. 
ke altındı buluaıa eıerleriD 
ayni devirde yaıamıı yiibek 
bir Lord tarafından yaıaldıtını 
ilori süren ve bunu namütenahi 
delillerle tevsik etmete çalııın 
üçüncü bir grup ta mevcuttur ki 
ihmal edilecek bir yeküıı. teıkil 
etmezler. lıin tarihe ve lngiliz 
edebiyatına taallGk eden bu 
lcııımlar ını bir tarafa barakalım. 
Mahiyeti kim olursa olsun, 
•Makbet. Şekıpir ismi albnda 
tıDılan bu adamın eaeridir ve 
hiç şüpheıiz en güzel eıerleria
den biriıidir. 

Şıksperia hemen bütüaı eser· 
leri bütün •edeni dünya liııD· 
lanna tercüme edilmiş, ber tı· 
rafta yüzlerce ve yüzlerce defa 
oynanmıştır. Biz bu 11hadı en 
geri kalınlardan biriyiz. Hah· 
ram beni aldatmıyorsa memle
ketimizde timdiye kadar yılDıı 
bu müellifin •otello. ıu oynan· 
mııhr. Hila kahvelerimizden 
birçotunda Otelloya aid tablo· 
ların reprödükıiyoalarıadın bir 
çotuna teaadiif etmek mlim· 
lcündür. 
Şehir tiyatrosu bu dibi müel· 

lifin Mıkbet ıibi, Kral Lir ıibi 
e1erlerinin dilimize çevrilmeaini 
temin etmekle hem edıbiyata
mııa, hem de te maıamızı cid· 
den çok büyük, çok iaabetli 
bir hizmet yıpmııtır. 

Makbet lıkoçya tarihine aid 
bir faciadır. lskoçyalı iki asil· 
zade, Mıkbet ile Banko, çöl 
ortasında üç büyücü kadına te· 
11düf ederler. Büyücüler Mık· 
bete kendiıinia kral olacatını, 
Baakoya da çoculclarJnıa kral 
olacatını haber verirler. 

Makbet karııının teıvildle 
kendi malilcineıinde miııfir bu. 
lunıa kral Lunkan'ı öldürür. 
Kral olur, arkasından Banko· 
yu da katlettirir. Fakat müdbiı 
bir vicdan azabıDa tutulur. O 
kadar ki bir ziyafet eanaıında 
Banko'nun hayaletini kendi ye· 

Ha111di Niizlıet Çançar 
rini iıral etmiı görür. Karısı 
Leydi Mık bet bir aeyrifi lme• 
Dan nöbeti e1D111•cla keadı 
teıYiki ile kocaııaın itlemiı ol· 
dutu cinayeti atzıadan kaçırır 
ve bir mikldot aoora da kafa· 
11ada• bir türlü ıökemediji bu 
hayaletlerdea i11tibar etmek au
ntile lc•rt•lur. Bir lnıiliz or· 
duıunua maavenetini temin et• 
miı olıan kral Dunkın'ın otlu 
Malkom lı1coçyaya hücum eder. 
Çocaklırı ve kansı Mıkbet ta· 
rafıadan zali•••e bir ıekilde 
lcıtlettirilmiı olan aıilzadeler· 
den Mıktaf muharebe meydı· 
nanda "Mıkbet., i öldürür. lıte 
facianın huliaaıı •..• 

Şekıpir b1ı1 eaerinde ibtirlıı 
ve bu ihtirasın insan rubunda 
yıphtı ıonau& tahribatı emıl· 
ıiz bir kudretle tııvir etmiıtir. 
Mılcbet kral olmak istiyordu, 

• kendi kralını öldürmek ıuretile 
bu makaadıaa vasıl olur. Fakat 
bir t uaftın vicdan azabl, diter 
taraftan ciaıyetinia meydana 
çıkması korkuıu artık onu pea· 
çesine almııtar. 
Şimdi it bir tek cinayetle 

kala11yacıktır. Bu cinayetin 
uzak veya yakıa masum veya 
güaıhkir ıabidlerini de ortadan 
kıldırmak liıımdır. Biaae11aleyh 
cinayet üstüne cinayet iıler. 
Leydi Makbetia bir tek Uıtir111 
vardır: Kocasını kral görmekl.. 
Onun içia ciaıyet fikriai yep 
ne çare diye kabul etmi,tlr. 
Kocasını• ıon tereddüdlerJnl 
yenen ve kral Dunkan'ı öl· 
dilrecek ıilibı Makbetin eline 
veren odur. O da ibtlraaıaı 
bayata ile ödeyecektir. 

Şekıpiria diter eMrleri ar .. 
aında bile İllaan karakteri ltu 
kadar çırçıplak, bu derece çit 
bir ••rette tetrill ve tuvir edil· 
memiflir. 

• •• 
Temsil heyeti umumiye iti-

barile oldukça iyi ve kuıurauz· 
du. Eserin bütün merkezi 11~ 
Jeti pek tabii olarak Mıkbet 
ile Leydi Makbet üzerinde top
lanıyordu. Leydi Makbet roliia
de Bayan Neyyire Mubıin, 
kendiıinden beklemeto hakb
mız olu temıil kudretini bi
tün yübeklili ile gösterdi. 
Şimdi hafızamı toplamata ça
larken Leydi Makbetin banıi 
aahaedelci muvaffalcıyetini daha 
ziyade tebarüz ettirmek liıım· 
gelditi noktasında tereddiidt 
düşüyorum. Eter mutlaka bh 
parçayı zikretmek lizımaa di· 
yeceğim ki, bilb111a üçüncü 
perdede Bayın Neyyire alel
ade mariz bir aairif ilmenam 
detildi. Sanki birinci perdedeki 
o zalim, o mulıteriı Leydi 
Makbetin azap çeken teıabbuı 
etmh vicdanı idil. 

Makbete gelince, bunu ge.nç 
artiıtlerden Sami Aynıoğlu oy• 

nuyordu. Muvıffalc olamadı di · 
yemiyecetim, bilildı bazı ıah· 
nelerde barilculicle idi, çok ke
reler b ir tiyatroda, bir temıil 
karıııındı oldutunuzu unutu
yor, kendinizi hakiki bir bayat 

sahnesi önünde zınnediyordu
nuı. Fakat bazın da bu tesirin 
tamamile alcıi basıl oluyordu, 
Öyle aahneler vardı ki Bay Sı • 
mi orada Makbeti yaşatmıyor, 
bir mektepte reıitasyon yapan 
bir talebe vaziyetine düıüyordu. 

Bilbaasa ikinci perdede bu 
teıiri taz'if edecek derecede 
ıeri konuşuyordu. Artistin be· 
pimize telkin etmek istedıği 
vicdan azabı belki bu ıürati 
izah eder, fakat kabil detil 
mazur rösteremez. 

Makbetin malcy.,-ına dı biraz 
tıkılıcıtım. Bıy klarana öy'e 

- Sanrı 8inci salıi/ede -
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Ş~~i~e~-~~clisi, dün d~ğıldı. Fuar gazinosundaki ziyaf ~iie 
Kırş yakada oturan Dr. B. hararetlı t ki • d d • ıd • Dört aenedir itf fakla lütfetti· 

Memdubtan iateailea kaldırıa n u u ar ıra e 1 1 tiniz itimad ve muzaberetlerinizi 
ve litım ücretiain yana laık· • bitin hayatımca eo tatla bir 
kanda verd"ti itiraz arzuhah.. ce, mecliıin her toplantı11ndaki Haoaıazı mire tarihin refrditı ba tlt dan adi büdceye nrfedil- Ubra olarak aaldıyacat m. 
karJI müzakere cereJ•• et•İf, ahenkli fÖrÜf'llelerin verditi Havaıuı ıüpheaiz bapnkii rabb yaranın rene tarihin bah- ıtir. Hepinize 11hbat ve afiyetler 
••ticede uaaılaa paranın laaldı faydalar daha iyi alıt1hr. konfuran terkedilemez bir za• ıettiti feyizli c.mh•ript clev- ,192,2" lira da iıtikraz ve daima rüzel ve muvaffakı-
oldutıa aeticeaiae vanhalf, 0 Bütün bunları ve modera rureticlir. Son Mneler içinde riatle, ortadan kıldınl•all içi borcuna veril•iftir. yetli işler dileyerek, deria ıük· 
fek.ide karar verilmiftir. bılediyecilitin çok güzel bir belediyemiz eline ıeçen ve al· aarfadilen azmia, bilbaaıa bu Beledige bonoları ran ve üstün aaygılaramla veda 

HaJkapınar auyu himaye •••· ifadesi olan belediye kanu•u· dığuuz tedbirlerle daha çok günün hakiıılarile karşılaftır Belediye boloları da çok iyi eder, ve Aziz Şefim Atatürkün 
talcuı vaktile belediye badu- nan imkin aiıbetinde tatbikia· inkitaf edea bu fabrika, evlerın J111C1, biç te ldiçük bir,.y 0 itibarlı bir vuiyıtteclJr. S.. Jiikaelc varlıkları kart1ııadı tek• 
duna almmamıık•a burada iaıa dea elde edilen parlak netice- ve müeaaeıeleria azami iıtifı· madıtı ıörülecektir. yeaıizce 1,095,544 liralık nr etilirim. 
edıleo evlerin .......... -ılma1& 1·MD leri burada tefenüatile izah delerini mümkün kılacak bir Bütün bu cehdü bareketı· Miinir Birselin nııtlcıı 

,.&UI" '.T" k o verilmiıtir. Bunların çotu· 
bedelleriaia 18 firketi tarafın- etmete vaktimiz olmıyaca tır. ucuzluta dotru ı.ttiti ıibi, Wr müve:Iidi ve meanedi tilpla•l mıhnbu yapılm f, 328,560 Zaman zaman, alkıılanıa bu 
aa halka ödeallİleıi laaklunda Onun içia ıözü mümkün taraftan kııın falcir ve orta haHi •ramızdaki aamimi sevgide, İf •t• kalmııhr ki belediyellİ• aubllc, hoparlörler ıayeıincle 
baza azalana imzuile wrilea mertebe kınltarak ve daha çok halka kok k6mürünil de uzuz biri.tinde ve duyduğumuz ı.. de bunu ea at•i& üç defa Kültürparkta bulunan halk ta• 
tabir bir temenni .. kHade ka- rakamlana ifadHİıle twketmek fiıtle temia etmekle yerinde raıatlı İl beyecıaıadadır. B ıılıJabilecek llO,OOO metre raftndan da dinlenmiş ve ıonra 
bal eclilmif, belediye niainia istiyorum. bir biz•et ifa etm ıtir. mavaffaldyetin sarn ite Türk rabbaı Nblmamıı arı• 19bir mecliıi azuı aamıaa aw-
ba buıuıta llumgelea teıeb- Ş ~h t111tıliza•gon " gol Srılarımız milleti•i dai•a iyiye, dai.. dar. kbi~t B. Miinir Birael tarahadaa 
bülerde btal.an... ••vafık e ri11 en esaslı ve en çok Sayın mechain ıebir halkına güzefe ıeviceden UJu Atamıı- Devremizin vaziyeti maliye- r a11tuk IÖyl•miftir. 
pilmiiftir. para ve emek iıtiyen ihtiyaçla- büyük b"r hizmet olarak Kır- dan aldatamaz ıonıuz •••ii ve ele ıöylece aruttiktea IOn- B. Münir Birsel nutkunda ele-
ş b . rından biri olan ve ilzeriade şıyaka Vezir ve O.smanata su- b---:-. mittir iri· 

e na en mühim bir rola b&1uıiyetle durdu ..... 111•1 vol ve ........ " .. ' ..... ele. ıle, lz•ir .. luİllİ : 
olan Kuatiaa tramvay cadde- •u , ları işinde tuttuğu yol, Cam• Be•u ipa IMze tevdi eclilea c1aa.. iyi vazivete .-.i•mek - ~ız ilbay, ıayın komutan, 
.Wa clarlıit •• barada .ıc mk kanalizHJOD ifiade: lauriyet b6kGmetimizin yiikaek Yl.lifeyi. tenfli İ••• ana te•İ iitfaaa bizden .~,,.:U--,en1er1 det-'• tarbay, aevfili arka· 
._ vublt•I .... laa1ebile G6- yol2~~!,:etre murıbbaa J•ni Jardımlarile yakında, H lkapı· heaabıaı vererek bqka arkıdat- rJatma\ iıterim: ~larl 
Jll1ab. KODak ara1ıada itli,.. 77.604 metre •arabbaa .. i nar suyunun da belediyeleımeai lara devrederken, ıilıel lımiri- Etki 8.ı•ekil •J·• lımet in• mirin devlet parti ve halk 
Gtobü ini•, laallna kolayca ta• 1ollana ...... tamiri. ıureti e, lzmirin ... ibtıyacı ta· m"zin, llİI Tirki7emiı ribi ela laia, ..... , ..... D yerlerinüa t•tldl&ta m6meuillerl bu pzide 
...... içaa b. adde iizeriatle 56 003 mıtrem•rabbaı da yol mımeıı b1lkı11 lehine halledil· laa çok, pek çok pulleıip cliyeye bono mukabilinde lae,.t huananda prbayın ıebir 
lhımrıle• Jaer tirli tedbirlerin tamirata mütamaclı1•i, mek gibi •eıut bir netice ve• ileri yeceti emııiyetiai do kuv- lmea nde Ye ıerelc iıtibu meclili ve ,.bir itleri helc:lunda 
ahnmuı prtile otobia aeyriiae- 5.612 metre tul kanalizaayon. rccektir. vıtle izhar edebiliriz. cu takıitlerimizia SOO bia ıöyledikleriae at ıebir mecliıi 
feriDia m•'i laaıaaada bele· t.283 menfez yenidan yapb• Buna, belediyecilik bahıiade Yeni şehir meeliai ...as v• clu 150 bia liraya indirilip arkadıılanaın ı.· ılerine ve nok· 
diye niline ıelilaiyet YerillMli nl•lft eıki kanalizuyonlar ki· büyük ve kurdetli cle•letimizia rerek lauırladataaıı bet -~lils Jellİa ,.cL.ıarile taklit• tai•ıarlanaa te cüman olmak 
10 İ•ıa ile •erilea takrir iize- milea ve birkao defalar te•ir preaaiplerine çok U' ıan olarak çalııma propaaı ,,. ı.iria in uıatılmuanda Ye lzmir •azifeliai, ıelair mıclili birinci 
riM. ~- Jaararetli •iillalra• lettirilmiıtir. •ecliaimizüa elektrik firketini yanma•ıı yerlerinin imar plloı aadiyatına yükaelif imkiaları reil ftkili 11fatile der•late et•it 
p1ar aetiCeliade. kabel edil- ,Aiaç.,. ~i~i aaba alma lauıu111nda verdiii &zerinde a111ı qlrile danuldan ee lıarir Enteraa1Jonal fua- bulunuyorum. 
•ıttr. Son intihap dıvroıi iç nde: i11betli karan da ilive ederek ve ayni zevk ile .......... k11n1laı ve inkiıafında ve Bu tizide •• •iiaevver heyet 

Beledl)'e, iN JOI• parke 29.892 ataç bu devr~de yaptajuaıı ve yap- luartaalaaayacaldardll'. iv belediye it)erilDİlde ıö•· lluuraada !e~ir halkı~ı~ ~e 
dl,..meli Ye ba aadde il•in- 143. 786 çiçek mak iatedıtiaia biiyük .bizmet· l,te ual o ıaoaan cumburiy.. leleri alika ve yardım çok me•~kıti• onuade .lzmır .. laır 
de ,.,.ı.a eleHrik t..Yirab Fıdanı dilcilmiı, yeDiden bir lerdeaı yoai bir öıDek aa1a· tia bu aelild• iltıcliti lzmir, yüktür. Keadilerine lzmir •• meclı.ı azalaruun billerinl ifa· 
içia lcret alaama•all baıu._. çok parklar, çocuk oyuacakb bilirim. hakiki ıüzelliti ve ıafUlil• a ıükraalarımt burada da deye çallfm•k. nakili ve nok· 
da firketle •ilıabrede b9lua- babQeler vücude ıetirilerek, S.l.di11• otebiü Nl'f1ld dotmata •• parla••t• batlı· arlamatı bir vaz fe bilirim. ... olaa da iyi ve mUlcemmel 
cakbr. e. •••le ma.aMb.tile mevcud parldarıa •okunlan Şehır •ecaai•a, otobüı ıer• yacakbr. eterli mebuaumaı ve Bar yapılamamış olsa da bemim için 
balkı• flk&Jederiae bt'iJ911 ikmal ve heyeti umumıyul iti• vial•inl belediyelettirıMk ka- Burada billtHaa aöyleaek imiz AJID Celil Bıyıraa biylk bir bahtiyarlık teıkil edor. ••'clM nrilmiy•celdir. aah bir aurette yapılmıştır. Ye· rarı, bir hakikattir ki, hem IMa iıterim ki devre•izia muat bir denberi lzmir iGila devam Bu... dört .. ael k lcaa•nl 

R.:.. nlden açılın bütan yollar ile hizmetin azami temizlik, ralaat· eseri olarak S36 ...... _ .... _ !iL intihap devreaiaia aon içti•• 
._ I_• Jl -h• b" L - 1111 .... kıymetli vardımJan 

_ Çok \Wimli bir devreyi eııu yo aran mu ım ır m;tımı lak ve konforla ifa edilmeliai atat;ian• cliktitimia K11t1r,.. bilh... laperrAletleri ze. clnraini de ikmal ederek Ya-
ıtaçlanmıı ve fhiyaca brplık tetal• ._ı.. lw• ele -...L.:.. büc:I- kı, 1annın lzmiri ı.:a .... t..a-:ıL L ııfeaini bitirmit ola b 1a· 

bp11on•. Yermek üzwe, binlerce fidaaı ila- ..., .,._. ·~ • -Tu• ada ızmlrimizln imar ve a u fe " 
Sizi.O• .... apa•fbr. ceaiae rittikçe ... bir gelir bir caıilte reri olarak baralaro· ... lauı.ıauadaki c:aad• ve -.cliliaia ••ıife deruhde ettiti 

Zıl,-fı:-. tiva eden fidanlık ve Hr mey. bvnatı teıls;I etm11• tir. NL umaaclanberi ıelair ve belediye 
.-, -. ... _ -6&..cl · ...a ' yakıaclaa allkalatı kılpl .. 

u.ua ....... • 1
•"'· Ş. wetle la.ır beledı--' lzmir Enten•ıaa.t itleri•• aid olarak la i Saat 19 da K&ltürpark t*i• Şehrin ,OteHetmeılne ve bir ,-... lll9id ~ etmekte ve bizleri yapı 8 r 

aoıuada ıebir ı · · · d- t f d .son devre içioJc yapılan liam· da ihtiva eden hu 360 hla ...... .,.., __ L __ ,_.., _ _. _ leri, aevtrili -~ t.llHtı• 
mec ıııoıa or tara tan a Nthtının korunma· lelerle ve 111ları, Jıavagazı, mez• aetn •arabbalak •laMla b. C..llllri,.a biikGaetiaia b~ ııaa• eua1' oımakla, uu ucvre· 

aeaelik · İlltihap 4evreei aaa 11nı hldim olan bu faıliyet, baha ve otobihlerile birçok günd• vicud' retirilea terbi- eler laaklaadaki dütiiaiit ,. aid faaliyet plinçomuzun 
•• Udi tereflae Mlecliye ta· 1Uplae yok ki önGmGzdeki yallar belediyelerimize öraek olacak yevi ıportif, etlence ve iatira· öriiflcriai yoai bir laedefe ana hatlannı kısa bir fekilde 
rafaadu JOO kitılik Wr ziyafet daha renlı faaliyetler temia bir yol tutmu,tur. bat teaiıatının kıymet ve ehem· u airü.ldiJea S..vekilimizia, toplam f balwadaa. Buları tele· 
..-il•iı, ••imi •••alaabelerle edecek ve biltla bu atafl•r, B.a belectiye meıelelerinin fa- •iyeli 1,._ Jlllu elbet clau EaterDUJooaJ Fuarını da r•a ve yapıla• itleri tadadı 
Pfell iN ziyafette vali B. Fazla çi~ekler lzmlrimilia mühim bir aliyeti, bılkı ucuzluta ve rahata çok anlatalacaktır. ,.ı.;. almak auretile J. tewuül edecek delilim. 
Galet, ........... in.et•· ç.. 1er•etini te•kil edecektir. 11 ......... d.tu ..... t .... i. imar c~1c~--.. bu -de. Efuea aecliı müzakerelerı h la ı ,.. r- __ _.._ - laallaN ve ıe .. riae 1apblc-

t r, tü•ı•era Rlftl Alan, Sof lılc iılerl ve teıyiainde büyük bir kola,. 18Dİf bir tekilde iatifadelın· Jiibek Jarchmlar Jz.ir içia ılal oldllta •• ,.bir itleri 
•lltalab• •evla komlltam Sattık iılerimiz daima buıuıi lak ve imkia v111taaı olacıktar. ken, lımir Enterouyonal Fuan .. bir tikra• vaileai ola- 11.ım..ls .. lari•iz ••tbuatı 
t6m.-..ı Raai• Aktotu. top· bir dikkat ile takip olunmuı Ôyle umarı• ki biıi tak p her yıl lzmir balkaaa milyoe- fa1MI takdir ve tefekkür bir 
~ .. t komutam r•••raJ SeJfl. •e ıavtn mecllıia bu haıusta edecek •rkachtla"mıı, '- ı.- la-• ı!_Lı_ __.... fa-'·•- ktw. .....tte laaualiJ.t " alika ile 
PıJacle tut k .. utataı •nAb , ,. ·- u ... 1115 -- T._... edi,.miz ile alikala küçük 

-• a. ba11rladıtı talimatnamelerin tat- tamun faydasını pdlkçe .,._ temla eclerkea, .,.clfaelS bu Mwta icap eclea n .. ri1ata 
Oamaa, •1lavlarlm11daa Halıt blkinden de biiyGlt fıyclıJar fGnkil ıebir mecliıinl teıkll manevi ıevk, lzmir içia çalı.- bi!.ük t~~il=d~;vıe!u':!; 1apbldan w yapalaa e,.leria 
Oo•aa, Ha1clar Riifdü Ok· elde edilmiştir. Rıbm o!arak cdea aizleri bayırla aııcak· la ı birfOiıa ela meydancM bmu· 
te•, •ali mavİlli Cavid ifade edersek bu intihap dev- lardar. :: ,::• ,: =~~= ~.:-, .. ':.~':: = el.ta cihetle b•lan tekrar 
0Dvw tayyare ala1 kom•tam reai l"lnde: Mulaterem erbdatı.; fatı oJa--Lbr. •- ifade zarureti de belki •ınad 
albaJ C.l&l ve albar c_a:a. ı v ~ emizia çok kıymetli erki-

. • _ ..,.. .. , v • 49.222 h11ta maıyene ve Milhim ve faydalı hizmetleri- Aziz ark•daılana, delil.tir, tellkki edilebilir. 
liyet. ıclare · laey~ •!elerl, ~dliye ıliçlırt verilm" mız ar11ında, yanmıı lzmiri· Yapalaa itleria ....,.... bil- her birinden ayrı ayn a..ım iti• burada tebula 
•li::Y• daı!'91erı .~~dpürl~a. ~ı· 48.SOO esnaf, eof6r, işçi ve- mizia bu devredeki büvsiJc imar !!!L brtua ltimüı allb ve tnecc• ettirilm•i icap eclea ı.....a.,, 

1 ... amumı mec ıaı, arti 70•· ,- ,.... C1•1& " &aclerlm. de lahetle, ........ 1acl L. ... -bcla 
kani uyeleri, sazeteci.ler lluır ıairenin da mi kontrol ve mu•· laamle eri de müJaim bir mevki Atatkke a.orçı.1111. Hepimi-. .. ~_._~-• 
ltalua•uılardır. 7ene1i yapılmıf, inal et .. ktMir. bütün Tiirk milletinin lzeri8de la.ar ........ ,... ve la.iri ,....__.ar; 

z yafet e1D&1ıada belediye 4.014 muhtelif lfl ve deıen• &rbç ... eveliae kadar titreclilimı a.. ••W• .. ~ dibr _...._ •ba.. H.rk• bilir ld, te bir ... lir 
reiai B. Bebcet orıeDeral ve dl· fekıiyom itleri da yapılmııtır. feı.rim"ııa • kaymetli bir ye· ti,.aia daimi ..W..t ve afi,.U •• M bta balli8te ba,tik leri. Wecliye utklibaı matı.k 

I• komutaalanmıza bu ziyafette Sıtma ve ıivr ainek micad.. rinde, dal ı bı •oloılana, JS için içli temennilerde baluaa· m ve .ıaw.... tetekldir- bir taracla kootrol Ye aurabbe 
bulunduklara iç n t~ıekkÜJ' ettik· lımiz de çok fıydala netice ver- yır bataldıklann b.taaclatu• la-. O... la.iria ebecli •ilııet ••Is, ,.bir ••dili ve ve .. lair itleri kaawa laudada 

ten 10nra ıu nutku lrad etmiflir: mittir. Her tiirlü müıkülita " biliyoraı. Güzel lzaalrlmlı ltla •• ............ bir 4aba tek- edin •••• w, bortt•· dahiliode muktui ksarlara itti-i 
Natd imkina zhldara ratm•n ,.brin "•• bir leke teılril eclea ... rarhJala& O.W.lai* "'*91M ifllria laea .. vkiiacle olaa beptlerclir. 
lıairia deterll mümealllleril muhtelif semtlerinde S3.000 maawa. biitia im\cla11dıklara Arbclaılanm, rra.a.a kadar caah •• _. Kuu lna meclise, belecU,. 
lamlr belediye mecliliaia 4 metre marabbaa bataklık k11ru- rat..- aiaia ,.d .,laaıala Ye • 4'weJ.1 .. ,...., ta.lr Wr iltl 1ı.-. cMallt reialeriDi. -elik nporlanm 

aenel le iatibıp devresinin •na babmu1t 1600. metre ~al açıl- at .. i• ı .. naa1ala tok • •••· t.elecll,uial• ..a ..,.. de da. 1Pit wkaf ve tecrl-. tanip .-..ek '."~tile llbt 
ercliti baıGnlerde, muhtere• •lf, fUl'adaln baraclakı durru ela ortadan blclanldL aladla aesinlek faJ4ala ola• ..... dai•• ,., .. ela be- laaklaaı dUI nrmiftir .. 
mlnteb"plerimiı lzm r laalkı• Rlar, ,.karlar clolclana'mut. •Y. Yaaraa aah .. ada bldaralM cakbr. IAJUI vallmlı •• parti Batta 11.a.cliye reili old•p 
yapalan itler hakkında bir kere aw.le •ikerr• olarak 194.114 molodar 550,920 ...,. m ki- Z.•aaaaııda i,_ ._,. • .. ı•ı B. Faıla Giilece, UW., beleclir_. bitla tefki· 
clüa isalaat YW•eli n bülau· mazot a•ayeMli ppılmıt. bf. itana a..ı·ı .ı.-....... S... •1 ••·ı W.W.. Nr ,.... wi11Jet •L•Dlt ...... ı,. llb. meoliaia b- clair-.de 
•, iMi wuifeyi böyle tok pai- rıkietalen mübrrer 7462 defa timdı bemea tamamea teıvi,. •· HemrW. ........ ..,_dl •'•••ih .... miittelau kararlUuu ifa ile ... 
de dillleyiailer buzur•da yap- muot döldilaüt, laalkı•ıı mat- e•ılalf, yeni ,oll• açallalfbr. atı beup tetkik'w• • F m ...W koam• .-•ral kelleftir. 
maı bulua .. t bir balati,.,lak b ... t. llrotiir " bıtlarla ıatma Meelillta .. Belecli,_.. ... t... tlll•ll ...... .m .. ......... • ~ lsarclet ... Bu malim eualart ifacle et-
adü4iyor... lau ..... cla dai•t aarette ikaz liye ••a•• la•fazs7• fazlııilı '9 ldçbir __..,. vi1iJe1 aMliıi uallrıaa. it- •kle, .. bir itleri laaJdrmcla 

Beled ye •ecliaimlı b• inti· ve tenw edil~. ballatmıs clıi tliter ifl"'-bcle mey ... ..,'l•ıcl• ~ .... ili •alla•ı .... da ,.. knl bir Yllife ifa ltai,.. be-
bap dewelİ ifiacle (74) defa r • ..v.ı olclllta ıibi buncla da .... -"*· takiple Yllİfelllİll .... ,. ledip aeclili ualanaıa, .,... 
topla•mıı, tehir itim etrafında Ş.bria tittıqe biylJ• w•t ....... bir m.. •• lir •U.e ile, '-'••1•• latbnm ,..ı '8tldllb" pMlli diye niaiaia ve l»elediye ter 
azami b"r laaaui,.tla ve fera· ve ,.aiıliyıa ibtiyacma ıöre himi imv •Jaa.ada ol.ak ... ftliJetl ... lllr ıtlar., -.riJatlaril• b.a.. ldllbma yapbldan iti• dolaya-
gatle çal tarak. çok faJdalı yetli4en ... tlar ve il.balar üzere IOD clevn içlacle 144 ve ,.a.clMar. vaifelerlal laalka J•JU ille aemlekete ve •lntebiplr 
neticeler nrea 695 karar al- ili" e4ilerek ua ... i t.avirat 1••• in,aıt yapbr .. ttır ld, va• S7S,S11 Ura bu .... d.. metli Wmetl• ed•a •t- riae kartı tam bir maae.t ve 
•ıtw. bir taraftan elektrik bir taraftan aatt bir lae1apla M, oa mdJ• -. --. .. ile Watmalarile tiyui meauliyet derabcle etmiı 

811a•, şebria imara, pulleı· da zamanuaazdı ve idan•ia• lirallk Wr iftlr. J51,218 lira iMl,at ı ~.ı-.. maldae1iei cila· eldaklanaı if•de ve tebarlı 
mea, mtaz mı, halkın •tlıtı pçee :taavar•~• ile bldceala a...a. Beledi,. bldı11·ac1ea wu4&r. belecli.19 •••• vt ma.- ettirmek lltemiı bulaaayoN .. 
ve b ıuru u temıa içia ba11r· ıöatercl ti iaakia Diıltetiadı •· wf•clilea •ilyoalara. •• mi• S. dewedı: .. itil abtlı•w billau- Arbdatlat, 
ı n• y ı c • maddelik çeıitli MJae kadu devam ıttirilmete bacWıailıe yaptanlaa itt.i •• 144.872 lira acl bertlua, ıekls• .-n-. D&t 1eaelik faaliyet devr• 
talaaaaıuaaeicr do i.ive edilia· oalatılmafbr. emeklui ele iJaN ....... la· 104.9SS in llliluu ,... S.,. almz4••-. - S.1111 f aacı Mlal/el• -
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- 148 - Yazan: Aleksandr Düma ··-- "' 

Kardinal dirseğini defteri üzerine, elini yanağı
na dayamış dalgın dalgın düşünüyordu 

Çok şükur ki, aşağıda Dartınyın, Kardınıti tını· Eısırtnı bölüğtlne yaz rak bir 
belcliyen aziz arkadaılarım be· ••ıtı. ıilahşl'>r olıc ksınız dıye ümitte 
nim bapıe gôtürülmeldiğİme XL bırakttı. 
kolay kolay meydan vermezler. KORKUNÇ BiR HAYAL - Efendimiz çok doğru mı· 
Bununla beraber, M. Dö Tre• Kardinal dinetini defteri liimat almıılar, diy,e Dartanyan 
Yiliıı ıilihıorlan yalnızcı Kar· üzerine, elini yanağına dayaya· tasdik etti. 
dinale kırıı meydan okuyamaz· rak bir müddet delikanlıyı ıüz.· - O umınClanberi çok şey· 
lar, çünkü, 0 "bütün Frınıa dü. Hiç kimıen n gözü Kerdi· ler geçırdiniı; bir gün Şarlrö 
kavvetleriae bakim oldutu ıibi nal Dö Riıetronunki kadar te.. arkasınd~ dol ımışsını:t, fakat 
kıraliçe kendiıiae karşı iciz ve ılrli olamazdı ve Dartanyan başka bır )'erde olsaydınız daha 
kral ise bitaraftar. Doıtum onun bakışının humma g~bi iyi olu~du. Sonra. erkadı~lın-
D dımarlarma kadar nüfuz ettiği· nızla bırlıkte Forı kaplıcası ae· 

artanyan, aea ce~ursun, guru.r- ni bissed;yordu. yahatine çıktınız; arkadaılarınız 
\usun, .. v.e çok. ıuıcl hallerm Bununla beraber yüzünün yollarda kaldı, fakat siz yolu· 
'Jar, lalcın aenı kadınlar mıh· vaziyetinı hiç değis\irmiyerek nuza devam ettiniz. Bunlar pek 
vedecekl • • . . şapkasını elınde tutup çok iti- tabıi, çünkü sizin lngilterede 

lıte bu bazıa neticeye geldıj-ı mıth olmamakla beraber pek yapılacak işiniz vardı. 
umaa misafir odasıadaa içeri· de ıebun görünmeksizin haş· Dartınyan büsbütün şaşalı· 
ye rfrmiıti. Mektubunu nöbetçi metlinin emrini bekliyordu. yarık dedi ki: 
kapıcının eliae verdi, o, keadi· Kardinal dedi ki: - Efendimiz, ben oraya .... 
ılai bekleme oda11aa götürdü, - Efendi, siz Beırenli Dır- - Vındsor yabut başlc:a bir 
ve aarıyıa içine doiru daldı. tanyan mısınız? yerde avlanma~a gittinıl; bun• 

Bu bekleme odasında bulu· - E.vet, efendimiz diye de· kimse karıımaz. Ben her şeyi 
na• beş yahut alb muhafız likanlı cevap verdi. haber aldım, çünkü her şeyi 
Dartanyanı ta•ıdıldarı vo Juı· - Farbe'. ve civarmda Dar· bilrnek makam m ikızasandandır. 
aaln yuahyan 0 oldutunu bil- tanran namıyle birçok aile Geri g~ldiğ niı. za~ın çok yük· 
dikleri için manalı bir gülüm· vardır, siz hangiıindenıin z? ıek bır oah11yetın huzuruna 
HID• ile keadiıine dotru ba· diye Kardinal sordu. çıkt~nız . ve onun. ıiıe ~~r_?iği 
16 I ~- - Ben, lcra1ımız efendimi· bedıyeyı memsaunıyetle goruyo· 
1"1ııyor ırw. zin bab11ı kral büyüle Hanrinin rum. 

Bu gi1ltım1eme Dartanyanı din utrundaki muharebelerinde Dartanyan elini parmağındaki 
fena bir fal gibi ıörünmüştü; biımtt eden Dartanyantn otlu- kraliçenin yadigarı olan elmas 
yalnız Mzim Gaıkonyadh kodlıy yum. üzerine kapattı ve çabucak 
yılar talamıadaa olma •tı, a· - Çok güıel. Siz bundan içeriye çevirdi; fakat geç kal· 
laa clotraıu, memleketinin yedi sekiz ıy kadar evci payi· mııtı. 
acla•larıada kol'ka tabiati bu· tahtta iıtikbat aramak için - Efendimiz, korkırım ga· 
lu•adıta cihetle, fikrinde• re- memleketinizden çıktınız, değil zabınıza utradım. 
ç.. bu lauauaa keacliai kaptır· mi? - Ne münasebet efendi? 
•ıyank aa&•etle muhafız efen· - Evet, efendimiz. Büyüklerinizin emirlerini 'baıka 
dileria karfl•ıaa kuruldu ve - Siz, Mön lcaıabaıından hiçbir kimsenin yapamıyacakı 
eliai kalçaatna dayayarak bir geçerken baıınızdan bir vak'a bir şekilde beceriklilik ve ce· 
liükihadır tavra takıaıp bekle- geçti, ne olduğunu bilmiyorum saret1e yapınca niçin gazabımı 
di. amma, her halde bir vak'a ge· uğrıyacak mışsınız? Ben sizin 
OA~-- _ .. ı.ıı - n •••• .,U.ft. -· ..lt-!- ~M .ut.ı.ı l'!:tnri ihalc\tile ir.r• 

P9fl•a~• geımeıı lçın •ıareı - Efendimiz, başımdan gc- edenleri tleğı l, em•e itaet et-
ıtti. Dtlikaalı odıcımn peşin· k' miuenleri cezalındırırım. Buna '" çen va a..... ı 

d• ficlerkea muuıfıilar biribi· _ Liz m değil, lazım değil. ispat o\arık, ıizin bana gelme· 
riae fı11ldar gibi gelmiıti. Dıye Kardinal aözünü lceıci ve niıl emrettitim günı.i hatarl• Y•· 

Bir koridorda yürüdü, büyüle gülümıiyerek bu valc'ayı ken· nız ve s·z geltneylnce bcmen 
lMr .aloadan geçti, bir kitap· disinden daha iyi bildığini • o akşam bı nıta ne geldiğini 
laaaeye tirdi ve burada kendi- anlatmak istedi: düşününüz. 
iiial bir yazıhane baıııda yazı - Siz M. dö Trevile tavsiye Hakikaten o ıktlm Matbm 
yuaa bir adamın karıı11ada olundunuz, detil mi? Bonaayönun lcıçmlm• vak'ası 
btaldL - Evet, efendimiz; fakat olmuşt; Dartaoyan titredi; ayni 
Odacı kndiıi11i buraya aok· Mön \c11ab111ndaki o esefli zamanda zavallı kıtı n n yarım 

tu'ktaa ıoara hiçbir ıöz ıöyle· vak•ıdı.. ıaat evci yanından geçmesi de 
medea dııarıya çıkb. Dırtanyan Haşmetli sözünü kesti: gözünün önüne gelm ı şti ki bu· 
duruyor ve bu adımı gözden - Mektup kayboldu, evet, nun da kaçırılma vak'ıınn\ 
ıetiriyordu. bunu da biliyorum; fıkal M. tertip eden aynı kuvvet tara· 

Dartauya• evveli kendisini dö Trevil insana görür görmez fından idare edild ığine şüphe 
bir hakim huıuruada bulunuyor ne o\dutunu anlır ve bunun yoktu. 
NDDUfb, fakat ıonra yazıhane fçln ıizi kayınbiraderi M. do - oonu oar -
baııadaki adamın muhtelif - ~ .. --.. -;~~ ... ---.w-.. ---

uzu11lukta ıatarıar yaıdığmı ve r J M D J· K L E R 
dllaa dotruıu, keli mel eri pu· lı*ilılıllliillilmmıı:lllllilaii;;;m=•m;;;;; 
malda ıayıp vezinlerini tashih B h d 
etmekte bulW1dutunu gördü; a ar gel i, müjde! 
bunun Gzeriae bir ıair karıı· Mübarek bahar n şiiri, dün Hızır llyas günü ıçinde, rahat ve 
tında baluadutuau anladı. Bi· mütebe11im. ovılardıh gözüktü. Ağaçlıkların altındı gene 111ın· 
IU ıonra ıair, kabı üzerinde cıklar kuruldu. Golgeliklerde gene hasırlar, gene kilimler ıerlldı. 
••Miramel Beı perdelik facia., Marulla yumurta, peyn r ve ıeyhn, zeytinyıtlı yaprak ormaaı, 
ibareai Jazılı defterini kapata- bu hasırlatm, bu kilımlerin etrafma d ıllenlerin midelerine indikçe 
rak batını kaldırdı. indı. 
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Papat1alır, laleler topratın kabuğunda kırmızı, beyaz, sarı 
beneklerle gözüktüler. Bahar reldi, bahar, mGbarek bahıtl 

Kanların kaynadık, romatizmanın, neılenin, bronşitin gidip 
burunların rahat ettiği, babar geldi. 

lbtiyara da ıance de müjdeler olsun .• 
Koca bir kıı, evinin odasında mangal ve sobanın nar ıibi 

ateıine bakan ihtiyar, şimdi bestonuau kaka kaka köşe başın. 
daki kahvenin yoluau tutmuıtur. 

Kııı• kapanan, perdeleri inen balkon ve pencerelerde, timdi 
aşıka bir beyaz .abalı gibi çehreler gözüküyor. 

Tomat ve biyarla beraber, insanlarda batırıp çajumak itti· 
yakı uyanıyor. Çünkü nihayet insan da tabiıtin mıbıulüdür. 

Aşk, bundan sonra başlayacak: 
Atustoı böceklerinin uzun ve faaıluız ötüşleri arasında de· 

rin derin uyuyan genç kız, rüyasında ıevdiği erkeği a-örecek. 
Deniz ve banyo, açılan ve aerpilen bir alem. yeni sevgilerle 

yeni hıyanetlerin kapıaanı açacak •• r..... mtaıldıll. ·~ llMlik Bahar deyip geçmiyelim, bahardan hepimizde bi11eyap olu· 
ebcınt cıucti n lindat yor••· Şair, tekin yere ıöyle dememittir: 

&~•.lJOLll MA'l.BA~~DA 
11.tSJ.UtlŞlJ.a 

Esti nesimi nevbahir açıldı güller subuhdem 
Açıın bizim de gönlümüz ıaki meded ıun canıücem 

Çimdik 

fiKIRLbR 

Arkeoloji ve Jz
mirin yeni hafri· 

yat yeri 

DUNYA 
Aatlt 
Son lngiliz-Fransız 

müzakereleri. 
Arkeoloj~ her Türk münev· 

verinin az çok üzerinde dur· 
muı icab eden bir amatör zev· 
ki olmahdır. Toprağın kaymeli 
yalnız gıdalarımııa temia et· 
mekten ibaret değildir: Ayni 
toprak üzerinde nasıl evler, 
fabri kalar inşa edilmekte, yol· 
lar yapılmakta iıe küremizin 

---Hangi şartlar içinde hazırlandı 
ve güdülen gayeler nelerdir? 

bu ince zar tabakası altında YAZAN: 
kalmıı medeniyetin izleri de Mişel Pober 
büyük bir kıymet arzederler. l.a Tribün de Nasgon 
Onları biz meydana çıkarmakla, pıeteıinden 
bizden evellciler1n ne çeşit ha· Yeni Fransız • fngıliz temas· 
yat sürdüklerini; ihtiyaçlırannı lara gazetelere bir hayli mü-
nelerden ibaret oldutunu; şe· rekkep harcattı. Bu görüımele· 
birlerini nasıl ve nerelerde rin maksadı, prıgrımı, batta 
kurduklarını görür ve maziden muhtemel neticeleri üzerinde 
hem derı alır ve hem de boş bin türlü tefsirlerde bulunuldu. 
valcitlerimizi sıhhi ve faydalı Hatta M. Daladiye ve Bone· 
bir şekilde geçirmek imkanları· nin Londrada tam manasile 
bı bulmuı oluruz. Bugün Roma bir ittifak imıahyacaklarından 
ve Atina harabelerini görmek lngiliz ıilablınm11ıaı kolaylaş· 
için milyonlarca seyyah halya tırmak için Franıamn Lo~drıda 
ve Yunanistına z·yaret etmekte 80 rp·Jyon sterlinlik bir plas· 
ve avuç dolusu para döltmelc- man yapacağından, dördler ve• 
tedir. Birçok huıuılarda Roma ~a btılcr paktının hazırlan· 
ve Atinadan daha eski ve da· makta oldu~undan v.s. bah· 
ha kıymetli olan bırıbelerimiz, ıedildiğine şahit olmadak mı? 
bugün bu içtimai ali\cısızlık Bü.ün bu f ırniyC'ler şimd·· 
yüzünden güneş ışığına henüz lik hiçbir esasa dayanmamak· 
kıvuşamam,ılardır. Mevcutları· tedır: Parlamento mchfillerinde 
na da üç beş kiıinin ıenede toplanmış bazı mübhem riva· 
bir veya iki defa ıiyıretl eri yeti ere veya lngtliz gazeteleri· 
kafi değildir. Evlerinde canları nin cks '!r;ya birib rini nakzeden 
ııkılan, g decek yet leri olma· haberlerine dayanarak bütün 
dıtındın şıkayet edenler; şeb· bir polit k plan tasarlamak vo 
rin göbtğinde bulunan misli bunu B. Çemberlıyna veya 
ve 'efİne hiç bir yerde tesaduf Fransız; misal ı rJerine atfetmek 
edilemiyen büyüle aaa'at eıeriai pelc kolaydır. Kolay tahminleri 
görmelidirler. başkalarına bırakarak hakiki 

Ço\c deterli müze m\ldiirü- polililc vak'aları ar1lştıralım. 
müz Bay Salahattftl Kalitata Yenı Fransı z • İngiliz ıoruı· 
notlarından öğrendiğimize g6rc: me!eri hangi şartlar içinde ya· 

lztnirde dört gora (pazar pıt.yor? Fransa ve lngilterenin 
t eri) v rdır. Eşrefpasadaki b"""'"f_·~ -.1__,müştere\cen tetkik etmekte men· 
rıyat, bu agotalatdın birini faatleri olan meıeleler hangi· 
meydana c•karmıttır. Hafriya\ leridir. Dıplomuinin bu temas· 
esnasında mUittan iki aıır lardan hemen bekliyebileceği 
evel Eleniıtık devrine ait mi· neticeler nelerdir. 
maıi eserlere te11düf edilditıne ilk önce esaah bir müşahe· 
nazarln, mılattan ıonra ik nci dede bulunmak lazımdır. 
Hırda yapılan bu a2oranın Frans z ve lngiliz bakanları· 
mılittan evel ikinci asır agorası nm zaman zaman buluşmaları 
üzerine inşa edilditi anlasıl· hir itiyıd, hattı bir an'ane 
maktıdır. 1zmir agorasının, di· haline gelme yolundadır. iki 
ğer ışehir pal:lr yerleriad n sehedenberı, iki memleket, po· 
daha buyük oldu}u görülmüş· litık sahada, çok sıkı bir şekıl-
tür. Bu agoranın huus'yetlerine de iş birliğ. yapmaktadırlar. 
ge' ince: l) üç katlı olması, 2) Evclce, dış bakanları Cenev· 
yeraltı kalını malik bulunmaıı, rede ıenede üç dö t defa bu· 
3) kubbelerin oturuşlarıdır. luşuyorlar ve bu temas onlara 
Portilc adedi bu agorada dqrt· kafı gtirünüyordu. Londraya 

tür. bir Fransıı ıeyahati veya Pa-
lzmirin çok eski tarihlerden· rıse bır lngıliz ~iyareti ancık 

beri Ege ve hatta Akdenizin iıtisnıi sebeplere atfolunabilirdi. 
en mühim bir hmını oldutu llı:i ıenedenberi Cenevre bu· 
muhakkaktır. 81 hakikat lbuıün luşmıları artık kafi görUlme· 
topraklar altından çıkarılan mektedir. 
eserlerle de teabit ediliyor. Bu Hükumet reisleri araıınd; 
kadar büyük bır pazar yerine temasların da dış balcanlırının 
uıılik olan bir tehrin ne kadar görüşmeleri kadar lüzumlu ol· 
zengin ve kalabalık bir nüfusu duğ'u tezahür etmiştir. Buna 
olduğunu düşünebiliriz. diğer temaslar da eklenmiştir: 

Bugün Hal lımi verdij-imlz Bu nisan ayı zarfın da, B. Dof 
devamlı pazar yerleri demek o • Kupıer, amirıllık namını, 8. 
zamanlarda bile düıünülmüı vo Hor. Belisa da harp bakanlı· 
tatbik edilmlıtlr. ğı namına Pariıe gelmişlerdır. 

Hem faydalı, hem zevkli ve B. Çörçil, yarı resmi bır va· 
bem de ıpor yıkarak boş va· 
kitlerini geçirmek istiycn kim· ıifevle Pıriıte birkaç gün kaldı. 
1tler alikalaruaı Arkeoloji üze. B. Dıladiye ve B. Bone Lond· 
rinde tekıif ve terbiye etmeli· raya geliyorlar, ve tetkik edi· 
dirler. Bu zevk içlcininkinden lecelc meHleler arasında, lngiliz 
daha kuvvet1idir. Bir kere in- hükümdırlır1nm Puiıi re•mea 
san kendini kaptırdı mı bir ziyaretleri ve ıonbahırd B. 
daha kurtulamaz. Löbrünün Londrayı ziyareti de 

Biilent Ü•tlindal vardır. 
------,----------- Bundan böyle, ilci hükumet 

Bek 
C ıneoreye gi tmiy•c•lı 

Varşovı, 6 (Radyo) - Po
lonya Hariciye Nazıri Kolonel 
Bek'm bu ay içinde tolanacak 
oJın Uluılar Soıyateıi konseyi• 
ne gitmiyeceti söyleniyor. 

merkezi Arasında, o kadar sıkı 
ve ıık \emaalar vardır ki, bir 
bakanlar toplantısının mutlaka 
sansasyonel mahiyeti olması 
şart de~ildir. 

B. Lavalin iıtifasındanbcri 
Fransız • lng:liz birliğindeki 
bu devamlı lı k.. enternasyonal 

politikaDın en mühim unıurlı· 
rından biri, Franaacla halk 
cephesi bukumetinin dış poli· 
tika11 lehine lcaydeclilecek na• 
dir noktalardan biridir. 

Franı z • lngiliz görüşmeleri 
devamlı ve metodik bir iı bir
liA-inia normal bir tezahürüdür. 
Anlatmak bazı fazla acayip 
faraziyeler; önlemek demektir. 
Bununla beraber B. Çember· 
lıyn, B. H•lifaks, B. Oaladiye 
ve B. Bone araıındaki ehemmi· 
yetini lcüçüksemek de doğru 
olmaz. 

Fıhakilca bu teması siyasi 
şümulünü anlamak iç n hangı 
ıartlar içınde kararlaştırılm ış 
olduğunu batırlama ıc kafi dir. 
1937 Son teşri n ndc B. Şo t an 
ve Delbos Londracla kabul 
edıld ıkleri zaman dıplomatı k 
faaliyetin ö.1 safhas nda ikı 
mesele vardı : 1 - ispanya ve 
yabancı lıkerlerin "'nisbi., şe• 
kilde geri çckılmeleri hakkın· 
dıki lng.tiz te\clıfı , 2 - Al· 
manya ve onun, Führer tara· 
fından B. Hatif aksa izah edil
miş olan sömürge taleblcn 
lngilil ve Fransız, banl.c alırt. 
ispanya hususunda lcarı$mazlı k 
)>olitiku ının devam ettırilmesi 
ve kuvvetlendirılmcs, Almanyı 
hususunda da, sömürge mesc• 
lesinin ancak Avrupadaki güç
lüklerin umumi heyetiyle bir· 
likte gôzden geçirilebileceğinde 
mutabık kalmışlirdı. 

Orta Avrupayı gelince, 1937 
ıonteşrininde yehi bir Hıtler 

•emrivalcitl i tehlikesine ina· 
nılmıyordu. B. Oelbös, Fransız 
itibarını iade ve dostluklarını 
takviye edecek olan turnesine 
çıkmak üzereydi. Bu itibarla 
Fransız bakanı, orta Avrupa ve 
bılbasaa Çekoslovakyayı karıı 
bir uzlaşma ve hüıtiüniyet me
Hj nı götürmeğe memur edil
mekle iktifa olundu. 

Bu gün umumi vaziyet ve 
güaüo meseleleri çok detiı· 
miştir. lıpan yada •gönüllülerin 
niıbi surette geri çekilmeıi. 
değil, harbin bitmes·nden bit. 
meıinden sonra yababancı ••· 
ketlerin ve teknikıiyenlerin tab· 
liyeai mevzuu bahiıtir. Almi11· 
yayı relince umumi bır hal 
teklinin imkanları sıfıra iamış· 
lerdir. Orta Avrupa üıcriade 
ağır tehditler vardır. Buna mu
kabil, lngiltere, ltalya ıle an· 
laımak: ıuretilc iki *ıde olof k 
dunya,. arasında bir kıpı ara
lamııtır. 

Altdenizde vıziytıt biraz sa 
kinlemiı görünmekte .. ir. Henuı 
ıulb teessüı etmiştir, denemezs. 
de bu çok iyi hazırlınmış 
bir mütarekcdir. 

ilk tetkik edılecek meseleler 
t11nlar olacaktır: 

•) lıbanya. lsp nyayı )'aban• 
~ı. n~f~ılar~an korumak ıçin 
ıkı hukumetın müştereken gay· 
ret ıarfetmeleri; b) Orta Av. 
rupa. Çekoslovakya ya· bir Al· 
man tec vıizünü öıılemek iç n 
diplomatik çareler ve Fransa 
tarafından askeri tedbir er; c) 
Akdenizdc ve yakın şark mem• 
leketlerinde gerginliği izale 
için İtalya ile münasebetler. 

Fransız bakanlarının t y re· 
tinden evci Londraya M !I ti r 
- Son 8 inci salıi/edc -
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sinde her sene ~ebir işleri hak
kında belediye reisinin senel k 
r porlarmı müttofjkan t svi p 
etmiş olmakl belediye icra 
işlerinin cıuliyctıne memlekete 
k r~ı iştirak etmiş olan şehir 
meclisi azaları, bila istisn her 
biri, bu meıuliycti bile bile, 
seve seve, v:cdan ve k naatlc· 
rinin en samimi duyguların 
uygun olarak ve nihayet ifti· 
h rla dcrubdeetmiştir. 

Vazife ifa ettikleri devre er 
naaand , yapılan belediye işleri 
hakkanda, her türlü teferrü tı 
ae birlikte tenvir etmiş olarak, 
belediye işlerine dair bildiğini, 
düşündüğünü, kana tini yalnız 
vicdani rand n aldıkları ilham 
ile, h rhıngi bir tesire berban• 
gi bir garaz ve ivya tabi ol· 
mak11zın meclis küraüıünde söy· 
lemiı ve söylemek mevkiinde 
bulunmaktan bir n için bile •.r 
rılmımış olan Şehir m cliıi ez • 
!arının, memlekete ve münte· 
hipleriae k rıı yüklendikleri bu 
mesuliyetten dolayı t m, pürüs
ısüz bir iıtirabati vicdan içinde 
oldukl rını öylemelde zevkli ve 
ıerefli bir h kilcati ifade etmit 
oluyorum. Bunl rı söylerken 
derhal kayd ve tebarüz ettiril· 
me i icap eden ıu nokta vardır: 

Bu sözlerimle, Şehir ve Be
lediye işlerinde Şehir Meclisine 
vazifedır olduğu dovre esn • 
ıında y pılmış olanları y pmıı 
olm k şerefini Şehir Meclisine 
atıf ve izafe etmiş olmağı batı• 
rımd n bile geçirmediA"imi der· 
h 1 ifade etmek isterim. 

Sevgili şarbayın sözlerinde 
,u busuıt ki ifadelerine mub lif 
olan bu maruzatımın, bilhassa 
şehir meclisi azalara bakımınd n 
muhik ve doğru görüleceğine 

kıniim •• 
Herkeı de takdir eder ki; ya• 

pılau işler. vücude getirilmiş 
olan eserler, icra mevkiine olan· 
' rıo işi ve eseridir. 
Yapılan işlerin bütün şerefi 

tamamen hakh olar k, onları 
en uf k teferrüatın kada?', ip· 
tidadan düşünüp hazırlayan, on· 
ları sır sına koyarak, tatbik 
mcvkiine geçirme çarelerini r • 
yıp bularak, iar ve tatbik sa· 
hasın çik ran ve ikmal eden 
bütün z manını, bütün kudreti· 
ni, bütün zeka ve dirayetini bu 
işlere basreberek işi baş rm•ş 
olan icra 111evkiindekilere aittir. 

Şehir meclisi zal rı, kendi 
devreleri zarfın d yapılan icra 
i lerinin çok iyi ve mevcut 
vasıtalarla mümkün olabilmesi 
en iyi bir tarz ve şekilde ya• 
pılmış olduğunu yakın dan gör· 
müş ve onları takdir etmiş ve 
bu vazifey iifa ettiği devrede 
memleket için çok hayırlı işler 
yapılmış olduğunu idrak etmek 
b btiy rhğına nail olmu~ bir 
mevkidedir. Şehir meclisi za
ları, belediye icra işlerinin en 
iyi bir tarzda yapılmış oldu· 
~una kanidir. Bu k n ate umum 
şehir balkının da iştirak etti· 

tine emmıı. 

Takriben 2,5 milyon liralık 
bir büdceye malik olan bele
diyenin büdcesi biç kimsenin 
hnt sı cıeri olmakıızın münh • 
sıran iktıı di ve baZl kanuni 
şartların teıiri le dokuz yüz bin 
lira gibi bir mikt ra indiği bir 
devrede, enelik taksiti üç yüz 
bin lir lık bir borç ödemek 
mevkiinde olan bir belediyenin 
neleri yap bilmek iktidarı ma· 
ltsinde bulunac ğanı düşünmek 
bile, belediye işlerini yürütmek 
mevkiinde ol nl r için cesaret 
kırıcı bir şekil arzetmekte idi. 

lst la ve yangın felaketlerinin 
elem verici harabhlc eıerlerini, 
acıklı vo zarar verici ıekildo 

A ADOLlJ ay s 

•• un ağıldı . 
e li nut 

ak· z · yaf ette • uar gazı osu 
ara 1ar irad edildi. 

ıinesinde t şıy n lzmir şehri· 
nin ihtiyacı ise eldeki va~ıta· 
lara n za1'an hududsuzdu. 

46 milyon küsur metro mu· 
r bbahk bir sahayı işgal eden 
şehrin gündelik zaruri ihtiy ç· 
Jarmı memur maaş ve ' ücret· 
leri, tenvir t ve tanzifat g\bi 
zaruri ve mübrem işlerini, sıhhi 
ıervisleri ve diğer gündelik ih· 
tiyaçlarına bile cevab vermek 
imkanını vermiyecek k dar dar 
olan bu vesaitsizlik içinde, mem· 
lekef n imar işlerine de bakmak 
ve cevab vermek ve ileri dım• 
Jır atmak zarur ti vardır. 

Aziz dinleyiciler, 
Bu mali şerait altında demin 

başkanın h lasaten rakıml rını 
verdiği işleri 

249483 metre murabbaı yeni 
yol inşası, 

77603 metro murabbaı esash 

bilen, usulünde ç hşmıyı bilen 
azimle, heyecanla, aşkla çalış· 
m k zevkini almış olan insan· 
lann, normal beşer takati bari· 
cinde k lacak bir derecede, sa· 
babın aat ltı veya yedi inden 
gecenin on ikisine kadar çah· 
şarak, iyt, temiz ve dürüst ça· 
lışaralc, fazileti ve memleket 
ıeverliğile devletin bütün teşki· 
latanın partinin ve bütün hal· 
kın ıevgi ve ıempa tisini ve mü· 
zaherctini kaz n bilmiş insan· 
1 nn mazhar olabilecekleri mu· 
v ffakiyetlerdir. 

Partinin namzed seçerek hal· 
kın intihabın arz ve halk inti· 
b bile vazife başına gelen şehir 
mecli i, seçtiği reisinde bütün 
bu haaletleri, bu kudretleri bul• 
muş olmak ve onu her zaman 
takdir ve hayranlık ile görmek 
babtiyırlığın mazhar olmuı bir 

işe k rşı olduğu gibi Belediye biz· 
met ve faaliyetler lae de candan 
en büyük yardım ve teveccühü 
göstermiş olan aziz ilbay Fazla 
Gülecin h kikaten faziletkar 

. alakalarını unutulmaz birer ha• 
tara olarak kalplerinde saklıya· 
ca lardır. 

Arkada larl 
Türlciyenin ve Akdenizin bu 

güzel incisi lzmir şehrinin daha 
pek çok hizmetlere ve himmet· 
l re layık ve hatta muhtaç ol· 
duğunu da biliriz. Gene biliriz 
ki, bu devre eao sında lımir 
şehrinin bütün hizmetleri ve ib· 
tiy çl rı tamamen tatmin edilmiş 
değildir. 

Bugün yapılan yarın daha iyi 
yapılacaktır. 

. yol tamiri mecliıtir. Şehir meclisi azalan 
56003 metre murabbaı mü· lzmir şehrinde kendisi için çok 

B. Münir Birsel, yapıl n iş· 
ler bakkanda bazı rakamlar 
saymış, neticede Büyük Ata· · 
türkün saklığı şerefine ziyafette 
bulunanı rı kadeh le ldırmağa 
dav t etmiş ve Atatürkün sağ· 
lığına içilmiştir. Sonra Vali ve 
Parti Başkanı B. F z\ı Güleç, 
şu nutku irat etmiştir: 

temadi tamir. 
93000 metre mur bbaı ba

t klık kurutma. • 
350920 metre mikap moloz 

kaldırılması ve tesviyesi işleri• 
ni y pmak. 

şerefli ve ebedi hatıralar bıra• 
kan ve Cumhuriyet devrinin 
Atatürk mkılabanın h kiki ev· 
ladl rı yaraşan şekilde vazife
sini görmüş olan doktor Bebcet 
Uzun sarsılmaz takdirkarı, onunla 
çalışmıı olmağı daima en bü
yük zevk ile büyük bir şeref 
ve gurur ile hatırlayacak ve 
d ima bu hatıralar ile ıevgi ve 
ıs ygı ve tebcil ile y d edecek· 
lerdir. Şehir mecliıi azaları bu 
faaliyet devre inde şehir işle· 
rinde belediye reisi ile birlikto 
çalııan bel diye teşkilatı uzuv
l1rının kıymetli ve mükemmel 
fa liyetlerini de daima oükranla 
anacakl rdır. 

Valinin nutka 
- Ark daılar; bayat sahne

sinde şahıslara muzaıf gibi gö· 
rülen ve dolayısile ayrılar k 
parçal n maddi mesuliyetlorin 
mütemerkiz olduğu manevi bir 
mevcudiyet, bir varlık vardır. 

O da hepinizin takdir ettiği ve 
ineıinde yer aldığı parti mev

cudiyetidir. Herbirimiz müelckil 
olduğumuz vazifeleri ifa ederken 
yalnız ş hıımızı, şihıımıza ge• 
lecek maddi meıuliyetlori dü· 

Memleketin tam ortasında 
dost ve düşm na k rşı hicab • 
ver şekilde kalmış bir harabe 
yarasını, mühim bir hastalık 

menbaını ve muazzam bir fo· 
nalık yuvasını bugünkü Kültür
park ıeklinde mamure haline 
sokup oehir için ııbhıt, zevk 
ve eilence ve fayda müesıeseıi 
haline getir!Dek ve 1936 ıeneıi 
ilk ığacı dikilen bu yeri bugün 
gördüğünüz. şekle ıokmak 
bütün memleket için şer f ve 

Nih yet şehir mecliıi z lara 
bütün işlerinde cumhuriyet hü· 

iftiharla göğüsleri kabartacak kumetinin her uzvund n ırör-
k dar iyi bir müesse e b lini düğü büyük alaka ve y rc\ımı 

ünecek kadar dar düıünceli 
değiliz. Hepinizi bundan tenzih 
ederim. Vazifemizi yaparken, 
biz m mıddi mesuliyetlerimizin 
arkaamda manevi büyü\c bir 
meauliyet taşıyan bir mevcudi• 
yet bulunduğunu, bu da halis· 

1 n, yalnız lımir oehrinin de· ve lzmirde devlet mümessili ve 
A-il bütün memleket iktiaadiy ta Parti b şkanı sıfatile, her ıyı 

.. . . •' . . • . .. ... _.-...... üzerinde çok mühim hizmetleri • 
devletçe de kabul buyrulan ve s 
nıhayet lzmir şehrineh lk için, por ve genrıı·k 
neşe ye eğlence ve hareket ve , 

gene bütün halk ile ber bcr bayramı haz rlıklar bilhaısa esnaf ve tüccar için 1 1. 
mühim bir istifade vesile ve mem-

b ı olan lzmir 
fuarını bugünkü 
mek, 

~:;~~:a•~:~ir~ Hareket günü, Kızılçullu saha
sında büyük tezahürat olacak! 

Havagazı işini deruhte edip 
bunu zararla bir iş halinden, 
istifadeli bir iş haline geçir· 
mek ve bugünkü müesseseyi 
çok esaslı vo ıhya edecek bir 
şekilde tamire teveısül etmek, 
otobüs işlerini ele lmağı te· 
şcbbüs ederek i şlettiği h tlarda 
bütün diğer müesseselerden 
d ha iyi bir şekilde halk ihti• 
yacına cevap vermek imkan ve 
v sıt larını temin etmek, ayni 
zam nd belediyenin gündelik 
serviılerin İ, idare, zabıt , sıh
hat, temizlik, ı şık vesair işlerini 
emsaline nazaran çok iyi bir 
halde yapmak ve bütün bunla
rın yanında 1,442,038 lira borç 
ödemek ve nihayet borcunu 
ödeyemez bir müessese ş ibesi 
ltıoa girmiş belediyeyi taahhüt 

ve borçlaranı vaktinde öder bir 
müessese haline koyduktan son· 
r kasaıında 375000 küaur lira 
k dar nakit para toplamak ay· 
nca d 350000 küsur lira ihti· 
y t akçası temin etmek. 

Bütün bunlar dile kolay ge· 
len, fak t her biri bol ves it 
ve para ile dahi anc k birçok 
müşkülatla yapıl bilecek olan 
birçok mesai, pek çok himmet 
ıırfına ve çalışma yolunda 
maddi ve manevi mühim bazı 
kudret memba ve vasıtalarına 
malik olm ğa mütevakkıf olan 
işlerdir. 

Bunun, ancak çalışmayı iyi 

D6n Partide Vali H Parti bao
kanı Bay Fazlı GtUecin riyasetinde 
aUkadarların iotirakile bir toplantı 

olmoo, 19 Mayu hareket g6n0ne aid 
g•Dçlik ve apor bayramı Gzeriode 
konuıulmoator. 

Bayrıım K.11ılçullo 11ha&mda 
t a'id edilecektir. j imnaetik hareket• 

leri 1600 kıs, 1600 erkek tarafından 
yapılacaktır. Muktezi hoparlOr t rti• 
batı için teaebhil1atta bulonulmua• 
tur. O güo, 1lkmekttpler de dahil, 
bii tüo mektepler kapalı olacak 
bayram, kaza ve köylerde de, hazır-

• 

!anacak bir eaa d bilinde tea'id edi· 
lecektir. 

Bu sene, duetiye uıaJQ yoktur. 
Biç kimseye davetiye nya bilet Teo 

rilmiyecek:, her nıındaı gelmekte 
eerbeıt olacaktır. 

N utulclar da orada veıiltcektir. 

Lisenin bayramı: 
İzmir Erktir. Lisesi ıletiı bay• 

ramınıo da yano ıaat 14 de Ahan• 
cak ıtadıada yapılma11 kararlaıttral• 
mııtır. Liı sporcuları, bilhaaeıı at• 
Jetlerden 600 kiıi mekteplerinin 
spor bayramına iııirak edeceklerdir. 

Fransız frangının düşürül· 
mesi, üçlü uzlaşma ah
kamına aykırı değil. 

Bundan birkaç ay evel harice kaçan mil
yarlar, tekrar Franaaya akmafa baılaclı. 

Paris, 6 (Radyo)-:- lngiltere Bundan birkaç ay evel çıkan 
Mali!e ~azırı Sir Con Saymoo, kapit ller, frangın düşürülmesi 
bugunku Avam kamarasında üzerine tekrar Fr asaya akm • 
beyın tta bulunmuş ve Franıız ğa başlamıştır. 
fr ngının fiıtten düşürülmesi p . 6 (R d ) M · 
keyfiyetin, lngiltere·Amerika ve arıs,. f a yo _ :-_ _4111° 
FranlB araımda münakid mali Nezaretı, rank duıuruldukten 
'titaf ahkamı dairesinde oldu· sonra eşya ve gıda maddeleri· 
1ğunu ve aterlinin düoürülmeıi nin fiatleri üzerine zam yapmak 
mevzuu bahsolmadığını söyle· iıtiyccckler hakkında şiddetli 
miştir. tedbirler alınmasını lazımıelen• 

Paris, 6 (Radyo) - (Finan· lere emreylemiştir. 
ıel Taymis) gezetesinin verdiği Hükumet, ıpekülitörleri ya· 
malOmata göre; dün, Fr ns ya kandan takip etmeğil kat'i 
6 milyar frank girmiotir. surette kararlaıtırmıotar. 

karımız C.H.P. olduğunu ve bu 
mevcudiyetin de Türk milletinin 
özü olduğunu elbette hatırlarız. 
işlerimizde bizi g:idcn ve bize 
eden, yalnız vo sadece maddi 
me uliyet değil; yoi zamanda 
p rtinin ve m lıetimizin şercf.ni 

korumak gibi maddi mesuliyet· 
ten üstün manevi mesuliyettir. 

Ark d şiar, ben bir omuzun· 
da v liliğin m ddi ve manevi 
mesuliyetini, diğer omuzunda 
Parti başk nlığının manevi me
ıuliyetini taştmak suretilo iki 
mesuliyet ar sında mukayeseye 
herke ten f zla ıalahiyetliyim. 
Ve bu salSbiyetle söylemek 
isterim ki, partinin mesuliyeti, 
valilik mesuliyetine nazaran 
çok büyüktür, parti mesuliyeti 
bir denizdir. V lilik meıuliyeti 
de parti mesuliyetine nazar n 
bir katredir. 

Geçenlerde bizim vilayet 
umumi meclisi vazifesini ifa ve 
ikm l ettiği sırada geıie bu 
sofra etrafında toplanmış idik. 
O zaman şehir mecliıinin vazi· 
felerini layıkile ifa ettiğini ı· 
rabatle beyan etmiştim. 

Burada arkıd.ışlarımın vuku• 
bulan beyanatından ben de 
kendime bir biısei memnuniyet 
vo ıürur çıkarıyorum. Çünkü o 
zan ve kanaatimde isabet etti· 
ğimi bir kere daha kemalih z 
ile müıahede ettim. 

Anlıyorum ki; Parti bugünkü 
tehir meclisi üyelerini halka 
namzed ol rak göstermekle İsa· 
bet etmiştir Ye i bet etmekle 
meauliyetin hakkını eda etmiş· 
tir, bunu oükranla arzetmek 
iıterim. 

Sayın arkadaşlarım; bayatt 
fi 011 aennen bırşey vardır. Hu 
şanı, lzmirde ve lzmirlilerde de 
her v rlıktan fazl mütebariz· 
dir. lzmir, her muhtaç olduğu 

zaman elinden tutacak şansa gene 
mazhar olmuş, kendiniaini kur• 
taracak yola kolaylıkla bulmuş· 
tur. Bu şansı onun ıevimliğin· 

de ramak lazımdır. 

lzmir işgal felaketine uğra• 
dığı zaman kimsenin hatırın 
çarei halis gelmiyen kara günde 
Türkiyenin Büyük Kurtarıcısı, 
milletin ruhundaki sonıuz ve 
tükenmez kıymeti sezerek mey· 
dana çıkmış, ve Türk milletini 
peşine takarak kısa bir zam oda 
lzmirin ve bütün Türkiyenin ha .. 
lisını temin etmiştir. Bu Büyük 
Kurtarıcının kmrşııında onu 
hürmetle yadetmek, şükranla 
anmak elbette hepimizin, her 
lı:mirlinin en mukaddes bor- . 
cudur. 

Sayın ark daşım Behçet Uz 
gibi bir belediye reisine s bip 
olması da lzmirin bir ş nıı, bir 
mazhariyetidir. Partimizin de 
bir muvıffakıyetidir. Behçet Uzun 
bu namzedler arasından ııyrı· 
luak meydana çıkma• 
ıı, lzmire mukadder muvaffa· 
kıyetlerin fili sabasına çıkmasını 
teşkil etmiştir. Bendon evci •Öz 
söyliyen Behçet Uz vo Münir 
Birsele naciz oahsiyetim bak· 
kında gôl&terdikleri yüksek te• 
veccühlerden dolayı teıekkür 
etmek isterim .• 

Arkadaşlarım; biz bütün v r
lığı m 1111 t .. ~=z, m~beccel Türle 
varuguun bir zerresiyız. Büyük 
Türk milletinin kıblegahı An• 
kara, büyüle kurtarıcısı Atatürk· 
tür. Onun ruhudur. Hayattaki 
bütün muvaffakıye\imiz, bizim 
maddiyetimizin değil, maddiye· 
timizi süsliyen, on benlik ve· 
ren Atatürkün eseridir. Bu mu· 
lcaddeı eser önünde ve lzmirin 
güzel t lihi karşısında hepinizi 

kadeh kaldırmağa davet ede· 
rim. Yaşa sın Atatürk, yaşaaın 

İzmirin sayın Şehir mecliıi ve 
o meclisin Başkanıl lzmirin 
Parti Başkanı sıfatile bütün lı· 
mirlilerin tekrar ayni muvaffak 
meclis azası ile reisini iş ba· 
şına getirmekte yekvücut ve 
yekfık ir olduklarını ezer ve 
bunu söylemekle zevk duyarım. 

Orgeneral /.Çalışların söylevi 
Valinin lkııl n n bu söyle· 

vini müteakib ziyafette bulu· 
nan Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
şu veciz söylevi vermişlerdir: 

- Sevgili Türkiyemizin mü· 
nevver lzmirlileri ve l%Dlirin 
Şrhir Meclisi zası arasında 
bulunmak şerefini bana bab
şettiklerinden dolayı kendim 
ve rk daşlarım namına şükra· 
nımı sunanm. Belediye reisi 
sayan Dr. Behçet Uz söze baı• 
larken ve onu t lciben ıöı ıöy· 
liyen arkadaıı b n karşı yük· 
sek teveccüh ve iltifatta bu• 
lundular. Benim, lzmire karıı 
fazla alalcamd n bahsottiler. 
izmire karşı alakası olmıya11 
hiç bir yurddaş tasavvur etmi· 
yorum İzmirin iıtitdadıodaa evel 
ve ıonra bütün Türklük lzmiro 
k rşı lakadar olmuıtur. lzmi· 
rin istirdattan ıonra en yüksek 
bir mahiyet ve şekilde vücucl 
bulması için herkes caadaa 
alaka göstermiştir. 

Ayni alaka ile çalaıın ıebir 
meclisi ile onun baıkananıD mu.; 
vaffakıyetlerini takdir ederken 
bundan bütün memleketin ... 

ref duyduğunu söylemek isterim. 
lzmire kırıı alaka bi11etmek 

benim için bir vazifedir. lzmiri, 
alevler içinde yanarken gör
müştüm. lzmiri, bu mütbiı ifa~ 
tan kurtarmak için o vakit ~ok 
çalıştık. Bir b ali e 1 ~ 
i:ll b cıen ızmırin, bugü ku 

mamur hale relmeıi için çalı· 
şan lzmirlileri takdir etmemek 
imkan ızdar. 

Daha yakın ol rak bu mın• 
tak nın ordu müfettiıi bulun~ 

duğum dört beş senedenberi 
lzmirde gördüğüm imar faali• 
yeti ve lzmirin harap vaziye
tinde basıl olan büyük değişik· 
liğin hepimizi mütehassis ede· 
cek derecededir. 

Bt1 yüksek muvaffakıyeti gös· 
teren şehir mecliıl azaaı ve o 
mecliıin değerli reisini bütün 
arkad şl rım namına takdir et• 
mekle haz d11yar1m. lzmır, Tür
kiyenin hakiki incisi mevkiini b11 
gidişle yakında alacakbr. lzmiri 
ve lzmirlileri çok ıevdilderl için 
v r kuvvetlerile çahşarak yüksek 
eserler meyd na getiren Beledi· 
ye reisini ve şehir mecliıi aza• 
sını tekr r tekrar tebrik eder• 
ken kadehimi burada bulunan• 
lırın ııhbat ve afiyetine lı:ald~ 
rırım. 

Orgener 1 İzzeddia Çalııların 
nutku, çok alkıolanmıı ve ziya
fet, geç vakte kadar samimi 
basbıballerle dev•m etml§tlr. 

Hayvanat balı9eıi 
Türkiyede ille defa lzmird: 

Kültürparkta vücude geUrilea 

hayvanat babçeıl her gün muh· 
telif yerlerden getirilen ve gön-

derilen ehli ve vahıi hayvan· 
larla zenginleşmektedir. Evelce 

hayvanat bahçesini ziyaret 
edenlerden bir ücret alınıyordu. 
Son zamanda bu ücret bldml· 
mıştır. 

Kültürparkı gezmete gidenler 
hayvanat bahçesini de gezebil· 
mektedirler. 

Bazı hayvanlar telef oldui'1t 
için bahçedeki hayvanların ba• 
kamana baytarlır tarafındın iti• 
na RÖıtcrilme~e baılanmııtır. 

E 
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Bir balık ki -dedi- boyu, Saray. 
burnundan Eyyübe kadar •• 
Yamn: lrjaa HAZAR 

Ahmedi Saliı devrinin en 
zikudret adamı Süleyman Ata, 
oturdutu ipek aedirde biraz 
gerindi. Samur kürkünün içinde 
kımıldarken: 

- El' an huzurdan bir lıa
ber relmedül 

Diye mırıldandı. 
Bu ıırada konak kapısının 

önünde atların kişnedij'i, kılanç 
ıalcırtılannın avluyu doldurduğu 
duyuldu. 

Bu ıelenler, aıray siğileri 
idi. 

Atının beklediti haber pi· 
•iıti ..• 

içeriye firen genç ve tavanı 
bir yeniçeri poıt111, Kızlarata
ıana bir name verdi .• 

Ata bu nameyi üç defa öpe• 
rek baıına götürdü. 

Ve müaareatle okudu. 
Artık memnundu. Beyaz bı· 

yaldarile bılelediti beyaz taka· 
b da ıevinçten titri1ordu. Ken• 
di kendine, - Nihayet, dedi; 
Kolayhkozu udrazam yaptıra· 
cıtıml Hünkina bugün beai 
huzura çatırm111 muhakkak ki 
aadaret keyfiyetile alakadardır. 
Göreyim 1eni atal Bu iıte de 

ehil ve idrak ıahibi bir recülü oJ. 
dutunu ıabata aiy eylel Gö-
reyim Hni.. 

• • 
O ~n lauıurda, vüzeradan 

malCll Ramili ve na o u ı· 
dıaakerleri ile beylerbeyleri de 
mevcudda. 

Söz, münhal bulunan ıada· 
ret makamıaa intikal etti. 

Bu huıuıta biç kimse ••• 
çıkaramıyordul •• 
Nuıl 1eı çıkarabilsinler? 
Karıılarındı ve H\lnkirın di· 

Zinindibinde ikinci bir ıultu, 
biitün ıevket ve ıükuhile otu· 
rap durmaktaydı. 

Devrin aaıl ıultanı Abmedi 
ıalia detil, b11 ikinci adamdıl 

Ba adam, para. zeki, deaiae, 
kla ve laaremdeld nüfuzile Kız
larıtuı Süleyman atadan bar 
ka kim olabilirdil. 

Herkeı ondan korkuyordu. 
Atıaıa bir ıöıile balaldara 

yem olmak, ıenç ve ihtiyar 
aelleri yıth kemendlerle aıkıp 
botmak, yıbud öküz kadar 
kuvvetli cellidlann kılıçları al· 
bada bayar gibi dotrıamak kü
çük ltlerdendil. 

Nihayet blnkir: 
- Niçin aüküt eylerainiz? 

Dedi, ba vadide, içinizde töze 
atız edecek, kimeane yok 
madur? - .... 

- Size ıöylerim, bu vadide 
ıöıe ltaz edecek biç kimeane 
yok mudur? 

Bir aea, berkeain tanıdıtı bir 
ıea, kurnaya düıea bımamta11 
ıibi, kubbenin altında inledi; 

- Kalaylakoz Ahmet pap 
lculunazdın maada hiçbir kulu· 
•uzu makamı aıdıreti ülyaya .•• 
Padiıab elini kaldırdı, ıor 

duyulan bir ıııle: 
- Tatvil eyleme • kellmı Sü· 

leyaaan ıtal Dedi. Kalaylıkoz 
Ahmet paıa, aadareti ıırtındı 
latayacak bir dirayettemidir der 
•iln? 

- Evet ıevketlü hünkarım, 
onun dirayeti hakkında vüze
radan, kuzzattan ve beylerbey
lerindea iatilim buyurulıunl 

Ef bak kendüsü, udareti seııiy· 
yeyi belranmibeleg doldura· 
cık iktidardadürl .• 

Kubbealb vüzerası göz uçla· 
rile biri birlerine bak talar .• 

Tekrar, derin bir ıükiit kı laç 
gibi etrafı kuıattı. 

Hiç kimıe ıes çıkaramıyor· 
du .• 

Hüalcirın hitabı, bu defa 
ıiddetli ve keskin olarak du
varlarda akisler uyandırdı: 

- Ne dersüoüzl Cümleniz 
Kızlarağaaı Süleyman Atının 
fikrinde miıünüz? Sôylesenizel 
Dillerin"zi yuttunuz mu? 

Bu ıorgudan ıonra vüzeı a, 
taavip ve takdir kararını müt· 
tefikan ve Süleyman Ağanın 
yüzüne güle giile anide \erdi. 
Tarihin en cahil, en yobaz ve 
en becerikıiz bir adamı bulu· 
nan Kalaylakoz Ahmed Pa~a, 
daima keaeaini düıünen ve ha
zinelerini doldurmaktan bııka 
birşey yapmıyan Kızlırntası 
Süleyman Aj'aaın bir lcö.esi 
olarak ıadaret makamını .iıgal 
ettL 

* • * 
Kızlarat111 Süleyman ağanın 

huzuruna kabul edilmek keyfi· 
yeti, Padiıahın huzuruna kabul 
edilmek gibi hem ıerefli, hem 
de müıkül bir itti. 

Onun Süleymaniyedeki büyük 
konağına hergün yüzlerce misı· 
M. •·'i-. aıü•ı., .. •i•ef.i• •ider· 
di. Konıtın harem ve selam· 
lık daireleri, ideta in11n kala
bılalından geçilmezdi. 

Ağa, aaraydan avdetinin ikinci 
günü Sadrıizam Ahmed Paşayı 
huıuıi dairesinde kabul etti. 

Ahmed Paşa, K1zlarağ111nı 
ayakt• kendisine muntazir görür 
ıörmez, Sadarıizamlıtını unu· 
tarak derhal yere kapandı. 

Şükür ki odada kimıe yoktu. 
Yokıa bu münasebetsizlik, 

atanın da başını bir felaket 
ıetirebilirdil.. 

Ôyl yL. Devrin 11drizamı, 
naaıl olur da bir ağının ayak· 
lanna kadar kapanır, onu 
etelderdil .. 

Kızlarat111, yeni aadrizama 
dera vermek lüzumunu hisseti.i; 
aaıızın: 

- Paıı, dedi; timdi bana 
yaptıtını, akın ba, bundan 
ıonra ne bana, ne de tevketlü 
bünkirdan maada dııarı daki vü
kelidan her kanguıuna yapmı· 
ya11n! Biz bu ihtiram ve me· 
veddıti, 11na göstermek mec• 
buriyetindeyizl Düıün ki artık 
aen, denizde kaptın detil, fı· 
kat ülkede ıadrıizamsanl Pa
diıabtan ıonra relen bir ma· 
kamı mübeccelin timaaliıin? 
Huliııten, devletin kaptanııın 
ıea pııal 

Ahmed paıı, bu ıözlerden 
ııkıldı. Himiıini, boynunu bü
kerek dioliyor, oıun her ıua· 
linl, 

- Beli efendimizi Beli efen· 
dimizl 

Nidalırile tasdik ediyordu. 
Ağı, nasihatlerini biraz dabı 

tevsik etmek istedi: 
- Yarın vüzera içtimaı var· 

dır, dedi; göreyim ıeni paşa, 
içtimada kendini göıter. Korkak 
olmal Bilmeditin bahisler mü· 
vaceheainde sana ıi mdi iıimle· 
rini vereceğim, vezirlere ıu 
yolda bit•o evJ,.~ 

A. ADULü MV!• i 

Duymadık demeyin, iskelet M. Göringin 
• 

pıyanosu ve 

ticareti de vardır! .• miralay mebus 
••••• 

Son Çelcoılovakya hidiaeleri 
münaıebetile iımi gazetelerde 
~örülen M. Hans, 1918 MDe· 
ıinde, Alman· Çokoılovık ra· 
dikal partisini kurmuştu. Erteıi 
sene mebuıluğı seçilen bu 
adam, 1933 Hneainde hapse 
atılmııb. Oaan hapse ahlmaıı 
ile, teşkil ettiti parti de gayri 
kanuni addedilerek litvedil· 
miıti. M. Hanı bir kolayını 
bulup az zaman ıonra hapiı· 
haneden kaçıyor ve Almaayaya 
sı~ınıyor. Orada evveli miralay, 
daha ıonrı mebuı olarak 
esaslı bir mevkie geçiyor. 

M. Hana Krebı bir piyano 
akortçuıunun otludur. Kendiıi 
de siyuete atılmazdan evel, 
piyano akortçulutu yapmıştar. 

Bir gün Mareşal Göriagin 
evinde bir gece etlentiıi tertip 
edilıyor. Bu etlentide .. rkı 
söylemesi için meıbur bir ıan· 
töz angaje ediliyor. Fakat, aksi 
gibi eğlentiye başlanıldığı 11ra· 
da, piyanonun bozuk oldutu 
görülüyor. 

Herkesi bir telaştır alıyor. 
Baı köşeyi iıgal eden Hanı 
Krebı, biç istifini bozmadan: 

- Bunun ne ehemmiyeti var, 
onu ıimdi tamir ederim; diye 

Kadınların stiloidleri fazla te· 
kimül edermiş. Çünkü ... 

-------
Kadınlar boşboğazmış. 

Bir yumurcak, taze iki parmağı çı· 
tır çıtır kemirmiş. 

batmyor. iskelet satıcısı N ınatalaları. 
Ve bunu ıöyler ıöylemez ce• 

ketini çıkarıyor, bir kaç penı insan baklcalhk, tavukçuluk vardır. Bunlar keadileriae ke
istiyerek piyanoyu beı dakika· veya zahire ıimsarhğı yapabilir; mik mütehauııı namına vermiı· 
da tamir ediveriyor. bunlar, mutad mesleklerdendir. lerdir. 

Bu itten memnun kalın ma· Fakat, iskelet aatıcılığa yap- Böyle olmakla beraber, bu 
reşal Göring: mak, yani hemen hemen bir isim yaptıkları iıin çirkiılitiıi 

- lıte, diyor, iıte merkezi celladın muhitinde yaşamak ha- hiç değiıtirmez. 
Avrupadaki akortlarımız 19n tıranıza relir mi? Bunlardan biri, lıkeletleri 
bize lizım olan adam. Pariste iki iskelet ıahc111 renkli kartondan kafesler içine 
•----------------------••••l~rlq~~ma~Pndan~~~ 

- •Ne buyurulur bu ııel. kendisıne baktıklarını ıörünce, elyaftan adLaler 1apar; iakelet· 
y ıbud, - Evet, dedi; lcorkadan kü· lerin korkunç ıörünüıünü 
- •Ne dınlu hareket ede- çük dilinizi yutardınızl giderir. 

lim bu mcıelede l ., içlerinden zeki ve fatin bir Mesle~ini daha ziyade ıeven 
Yahud. vezir havfühiraıla Sadrıaıama diter1, malını tabii halde tatar; 
- •Herkeai bu vad de ıöz ıordu: itinin çıplaklatını rizlımek i• 

ıöylemcte davet ederimi. - Neden korkardık ve ne• temez. 
- Anladınmı p 1şal içtimada den küçüle dilimizi yutardık Müşterek o,an cihetleri ıu· 

bu suallerle elde ettit .n fikir· efendimiz? dur: ikisi de, müşterilerinden 
Iere kendi fikrini de kor, lca· Sadrıazam, geniş göğsünü başka herkeı için sotuk ve 
rarlarını verirsin. Eğer, verile· körük gibi şiş:rip indirerek ve sevimsizdir. Lakin, böyle olma· 
cek kararları çok ehemmiyetli kahkahalarla gülerek cevar ları ticaretlerine hiçbir ıekte 
ve mucip şüphe telakki eder· verdi: vermez 
sen celseyi başka bir zamana - Neden mi korkardınız? Kemikçilikten anlayan bir in· 
tehir buyururaunl Ol vakit, ol - Evet efendimiz.. giliı muharriri, hayrette kılan 
meseleleri aramızda da istişa· - Balıktan!. 500,000 okuyucuıuna, kadın 
reler ed p el birl •ğ le halle siy - Hang: balıktan efendimiz? kafataaındaki atiloidlerin ıon 
eyleriz. Bu hususta merak bu- - Kaptanken derya yüıünde derece tekamül etmiş bir va· 
yurulmıyı.. ıördütüm bahktan.. ziyette olduğunu söyler. •Stilo· 

Sadrıizım Kslıyl koz Ahmed - Demek ki balak çok bü- idler, dilin kökündeki rabıt ke· 
pııa, tekrar yerlere kadar etil· yüktü. Ef endimizl mikleridir; bunların in kişıf et· 
mele üzere idi lci, Sü!eyman - Büyükte ne denlu lifl Siı miş oluşu, kadının fazla boı· 
atanın ihtarı aklım başına ge· deyin"z beı yüz arşın, ben boğaz olmaaından ileri gelir. 
tirdi. Ve tam bir devlet ıad· diyeyim bin ırıın, arkadaş lngilizin tetkikat yaparak bu 
nizamı gibi ıtamn köşkünden desin bin beş yüz arşı n, öteki hakikati öğrend ği yer, insana 
azametle, ikballe ve ıevketle arkadaşta desin iki bin arşın, pek öyle alay ilhamı verecek 
ayrıldı. iıte bu uzunlukta alamet mi 1 bi değildir. Bu· yer, yani is· 

* * • ıli~et, bir afet mi bir afet, an· kelet ticaretharıesi, dar ve loş 
Hem yeni aadrıazamı tebrik, 11110 karıımıza çıkıverdi. bir sokaktadır. Küçök bir ka· 

hem de birilcen itlerin biran Sıdrıizam hazretleri pençe- p111 vardır. Kapının üstünde 
evel tedviri zımmında, kubbe reden işaret ederek sözünü (Düran, kemik mütehassısı) Jev· 
altına bütün vezirler erkenden kuvvetlendiriyorduı bacıtı asılıdır. 
gelmişlerdi. . - Nah iıtel Balığın uzunlu· Karanlık bir merdiven, dok· 
Nıhayet aadrıcedid de vücut· tu Sarayburnundan Eyip'e ka· tor Kaligarinin çalışma odasına 

larile kubbeyi ıereflendirdi.. dar vanrdıl Bizi görüp de çıkar. Buraıı, hayret verici bir 
Tebrik çok parlak oldu. denize battıtı vakıt yelkenlileri• dekorla tezyin edilmiı, sihirbaz 
işler, Süleyman ağanın ver- m.zle beraber tam bir buçuk inine benziyor. 

diğı reçete mucibince anide ve ıaat fırtına çektik. Canavar Burada berıey mevcuttur. 
kat'iyetle hallüfasl edilmekteydi. deryayı öyle çalkattı, öyle çal· Camı yeşillenmiş petrol lam· 

Lakin.. kattı ki... bası, örümcek ağlar•, üstü toz· 
Evet, lakin mesele bahriyeye Bu nutuk kırk dakika kadar lanmıı gayet büyük kitaplar, 

intikal edince Kolaylıkoz Ah- ıürdü.. içtimadan çıkın vezir· k•fatası parçaları, bacak ke-
med paıı hiçbir teenniye ve lerden birisi diğerine ıunu ıöy· mıkleri, kürek kemiklerinden 
hiçbir tedbire lüzum görmeden ledi: • ehramlar. 
derhal ayağa kalktı. Elhak, kap· - Kırk bin kere maıallıh, Muharrir diyor ki: 
tanlıktaki ve denizcilikteki ib· nazar detmes"n!.. Tam ilim, Tezyinat sanki kasten bu ıe· 
tiaası herkesçe müsellemdi. fazıl ve dirayetli bir Sadrı aza• kilde yapılmıı. Bir iskelet satın 

Bunun için, ağır atlr lcöıkün ma kavuımuı bulunuyoruzl Al· almak için gelen Kari Oteycr 
pençerelerine doğru yürüdü. lah devlete, millete va Kızlara· isminde bir müşteri, rikkate 
Uzun uzun oradan denize bak- ğası Süleyman ağaya zeval ver- gelip atladı. Bu ırada satıcı 
b. Sonra ıüldü. Bütün vez"rle- mesinl. ona ıunları söylüyordu: 
rin gözü devletlu aadrıizamda Kama taşımak Üç bin frank vereceksiniz 
idi. Ansızın ıadrıazam, Keçecıler caddeıinde Antal· amma bay gayet muhteşem bir 

- Küçük dilinizi yutardınız, yala Aüdi oğlu Abmedin üze· iıkelet satan alacaksınız. 
diye batardı. rinde bir kama bulunmuı ve Başhca müteahhidi resmi ve 

Vezirlerin hayretler içinde zabıtaca müsadere edilmiştir. fakirler hastanesı olan M. Oü· 

raaıD •ticaretbaaeli,, itte w,le 
bir yerdir. 

Bu aibi laaıtıbanelerde alea 
ve üç pn zarhada akrabalan 
tarafından kaldınhmyu zayaJb 
baıtalann ölüleri, Fer4 M111-
ıokataadaki teıbiı aceDtalanaa 
aabhr. 

Bir operatörün meıletiaia 
laer laımını ötrenip yap--. 
pek tabiidir. Bahuaua iıka ..... 
da batuı Nyılu bir bzaat • 
lur1L 

Bu itlerle meıpl olu .. 
ratörler, ceaeddea 1J11daldlra 
kemikleri, kilme laaliacle .,.... 
let aatıcıııaa teıli• ed•ler. la· 
kelet ubcaıı onlan be7ulat• 
mık için, alelide bir ça•apr 
gibi, Tavel ıuyunda yıkar. Son
ra bepıini kurutup kırdm .... 
lırına dikkat ederek, baza ,.,. 
!erinden ince delıkler deler; bu 
deliklerden teller ıeçinrek 
onları monte eder. 

Mahir bir artiıt, bir ilkel .. 
tin montajı nı ancak iki ıüade 
yapabilir. 

Herıeyi ikmal olmuı bir ia
kelet, evsafına göre, 1200 frank· 
tan 4000 franga kadardır. Bua· 
ların alıcıları; Üoiveraite alim
leri, doktorlar veya beykeltrar 
lardır. 

Mösyö Düran ıunları anla
tıyor: 

-Bir gün, heykeltraıın biri, 
model olarak kullanacatl bir 
kafatası seçiyo ·. MağJZlma rel
diti zaman yanında menfur bir 
yumurcak vardı. Bu haylaz ya-
muı cak bir an için kayboluverdi. 

Nereye gitti diye aradık. 
B r de ne rörelim; yere batdq 
kurmuş, gen ı ağızla bir ıiıeaia 
içindeki yumaııtılmıı parmak 
kemiklerini lezzetle kemiriyor. 
Sefil çocuk, tam ilci elin par
maklarını kemirip berbat et• 
mişti. 

Düran sözüne devam ed~telcr 
- Bir kere ·dedi- güzel bir 

mumyanın satılmakta oMut ınu 
öğrendim. Bu mumyayı aabn 
alm111 için eniştemi gö~d .... d m. 
Eıiştem uzun bir pozarlık vap· 
tıktan sonra pıra verııken, 
mumyamn sah bı ne: 

- B •ri içerisinden cev b r 
çı ksa, diyor. 

Bu suret1e ıst fade etsek. içe
r.sine cevahir saklı m•Jmyat.rı 

elimize g eçi recek kadar tal&bl 
olmag ~ ı mızi hiç dü~üıımüyor. 
Ma.ımızıt en fa zıl para " rf'rt 

s~vy1h ar v · >ah1nc l ı:ı r .:. 

- Son 8 znci sa 'ı ./ de -



ACYO 
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Bankaeılığılnız· Son lngili~-F ran·1a=iı=. z=u5ın=ı=0=0•0=tl=:ar!iflı'j.Jt:9sk'Le~let ·ticareti Halk evi köıesi 
Eı:rıün/ıii proaram 

lstantıul radyosu 

da bir yenİ)İk 8lZ an/asması - Baıı 1 inci ıdi/•tle- 1 - izmire ıelecek ıeyyıh-
TRENLER: Onlar fiatia fiikseldithai biç lara aotikiteleri goıter•ek işi .. 

Ölie neşrigatı: Saat 12,30 
PIAkJa Türk muaikisi - 12,SO 
Ha.aia - l ~.05 Plilda Türk 
.... kili - 13,lO Mulatelif plik 
•• J•b - 14 Soa. 

Ai,.. _,,;.- Sut 11,J(). 
$tlı H.11.vi ıa.terit kol• taraf•• Wrteluil - 19,15 K ... 
,.... Dot-t 0r... Ak,., 
(Yla .... il ı;a4e -el•ia roll 

,_19,$Jlonalaabera.t 
-ıoNı•McliaRu .. ...a-
-.11111 .... ıd• T .. •uillili 

- 20,45 ..... -··o.. ... ............. ..,..-21 
.... "•kı•ıılln taıt6••• . ,.., ......... .., ..... 

.,..) - 21,45 Owlsı•• 
- Ça;lso, ... a Slwlt IJrllr. 
- Mıılı•4lW11• W• 
- R..ltı...,ı: Ro••• 
- Rııııı Ş. le ,.,, 

aısA .............. -22.30 ........... ,.,.. .. ....... 
~ ... n-2UO Soa ... ... 

........... ,,..,. •• -2J 

••••• --·~·•.-t• ---Gece ka•aları da - .... J l11el sahifede -
aetİrtilcli Cemiyeti genel sekreteri B. 
e Avenolun ıelmiı ol•a•ı •dec. 

Aaku1, (Hu .. Q - Tirk ti- bir te•düf ... ri cletıldir. 
caret baabaı. aealeketi•iz 9 Mayııta toplaaacak olan 
banbcabk .._.,.. bir YfllWk C••we .-.. , .... iyetle • 
ol•ak rece kaaalan snrta-r~ 

C...arteai. bapa• erife&.i. Fraa111 ve laıtliz bakanla11nı 
yıllMp ,. .. ir llu•iJMi aı.. iMi tün .. , ... M•• •JBI ... 
ıünlerde, normalclea ziyada İl •lel•in tetldldae hanedılecek· 
airu .-.....ı.rı.. faaliyet tir. 
aaatleri ltanka ıtıelıri•I• ka• lııiiter.. biliatliti sibi, Ha
paadıp uatlerde• aoera da bet me"1eıiain Cenevre ruz· 
devam edea ticlrethaaelerlmiz, nam-... alıa•a11nı iatemiıti. 
o ,W.kii ıelirlsini bakaya ya- Milletler Cemiyetinin ltalyan taraa............. 1aa1,.t .. ............... ....... ta· 
.... .. ... lld .... ,..... .. ......... ltılailtlr. 
-.u,a ,a ... lilaM' lcalt ... S.a.loaa lalkO•ed, elit
~; ~-- telmitl ileri ....... k•MJi•, ·1.pa.,.,. ..................... 
ı .. tok ntW palwe•. ,.,.._ aAclaMlelerle. •tr• 
.... .._. ltearetlaı•ıllr ••••w bir bre clalaa late•itt. 

..... .at ıt .. ._ular • a Del Va10, c....,.,. ~ .. 

.. , 16 da kapa .... pn; rek u...,-. k.,....dak po· 
lllılk it .. bsler1a• ,_ litibn• ~ i.et,...ldlr. 
111•1 .. , ••laaldıalı ı•lt Wr • .... w. Gariacle Parla 
alllra slrebileeelderclir. .. ı...c1r .... sicllblı •••••• Geoe u.ı.n.. .. .,,., .... .. .. ,. ••llakbktar. iki laikle 
,..... ....... ,.ı .. .... ... c....,.,. tiacliklerl ,, ... 
IUi,.t te ..... : 8-U. Is.dl raacla • klslk •ldarcla bir 
•llttsi ..... pi le kiUtll, tetik l•Wrafta bel•••k ... ile _.._.,tok 11• w Mli• » ıtmeldeclirler. Fakat,_. w 
rlf taatalar ............. iki ...... da c. ...... ualleri 

20.ıo VI a-.l.-.IL. L~ =-=·ti~::= ft Uideeti8i ilp et .. k ilte-
Jau! '"1'911ıUllm _. - ....... mi,or ..... 8. A•eaol •• it o • 

'8rı•aı). bir uabtar kendi çantaaındaa tak.farı Pariı ve Londra bükU. 

H-ti/ le •wrlerı ::=,a.~ir ... ça~~-~=~ •Öriae realiıt politikalaranı 
1.ıe ....... 411.-zNepli • ..,._, ..... Ce 1 h .;.a lrt L 

pala .ı-.. Wr ...U., para newea • ••• n7•• .... 
( ' 15 ....... ), 13 aabibi baakanıa cLı cepbelİDe lçia forlMller 1taı • .,a ~ ...... ... ••11=: Hafif .... LI .... _ k•aa ... arkadu ........ , caa arUll'. 

( 14,lS ..... ). 17,45 Ser ollMI pce kıMllDI• ••feıiai Maale•f Ceanre içtimaaaın 
411sua: it IOH k__., açarak eliadea çaatayı atbtı ••m•iyeti hukuk il•iaia bil· 

( 18;50 clewa .. ), 18,30 Roma .... tlöqe dolaba beazer yiik devletler pol tibmnın hiz· 
•it•: ıc..1c koa..,, 19 oto•atik bir ter•ibatla bu ,.•ata, metinde mahir ~r •aeena11u 

Q11•1: Hafif _.ki. 19 Plfts ~ w- iaWur etmektedir. Kat'i karar· 
........... 19,lS Blkret: kaaaaı• içiae ditmektedir. lar IMr kere ahacltktaa ...,., 
"91111111 •••• 19,20 Praas S.. Erteli pn, para ıabibiai:ı metin mtalıldariyle ber tlrll 
ı. ........ 20, 15 fleete: • .,. padcreceti memurun lr muhalefeti• öaleamoeine çalıp· 
ftlk. --- 20,30 Mlllao- tirakile "bir heyet buzur•cla lacaktar. Fraanrlnıillı ıörlt· ..-. .. ı.,.• ••liki, 21 l•fP• _.aa ••1•••• i._lcilor • •llıri ....... iN lotl•aaa 

ı..-.. ._il• kalbe u. dqinmezler; yeter lu alacaldan de tercümaalık •l•ek uıtre 
lerin buebl ...&Jeri.. İlk let tla J 

e H m 0 ıun. evi•iz liHD bilen gençlerimize 
...,, .. lıaltıl AIMllNl:ı Fakat şehirden ıebre .-.ıt. IMr nra ... -•ta karar ver .... · 

lallirobakaJll"ARkMC P .. r. ·J • k '-ti '-da ,,_ 
itli. ....-... ca-. ,_ ....... rı ea 11 ... • ae - r sat- tir. K•r1 oa iki konferaaıbr. 
eut 21,35 .._ ... ol•• ol,_lar day.- l1teldileria ili .. eri•i yazdır•ak 

ı..a ·Namı: Bet ... ... mazlar. üzer• ber ıiiD aaat ıs ten 18 e 
HM... MaaleHf, iılcelet .,..... ucı.r Halkeviae müracıatlan. 

1..t;..n.-.:-1!. L.L ------ • t" tr 1 lh ~ - ,....,...--. smema ve ıya o •r ıava 2 - Gezi komiteıi 8 Mayıı 
c ıneııi ...._. wı UI dm •Tepib miileleri. ae rekabet Puar ıü•ü Kc;,cülllr .. .,., .. 

ı..u.nı..o..-. _.... _. ediJorlar. Bu Jlad• Wz de beraber Kilizman köyüae bir 
S,IS .. Wr Ular: ........ - L 1 le --W 
11.IO o..-.. hiı ...., 16.JO da aaata 1 ~·yoru. t•ealll tertip ebaiıtir. Bu 
nr., ..... ,. Sonn, iyi ·~- de .,,e1r. acı~,. iıtirak etmek iltiyea 

Ah•n 1-ttı: ._,.,..,., leıti. Geçen p.., b- makbul arkacl.... ai..,et 6 Marıı 
ı..u.ı...ı,.ı.A.Dbnı a. il• bir boıa ydaıu r.tirlldl. l,ıce ... sld akta••a katlar 

111 7 a. 1,_,, --. ~·•• lcamhp biilllleb .... ı.;a, lia• =-•-
__._. • cir kemiklerini rapteclea lialr- evimiz 11krettrUti• iaU...riai 
h.J:~ ~= .. ~~ leri JU•uptaeakta•. !........_ lsaJcltttirlHlidirler. 
••• ,..._. -ı ıs.11 .. yebiz Wr ifti. Çata .. icap 3 - Evi•ili• daktilo kwa• 

._.. ......... ......_ ...._ .- ec1 .. tallaab ftrlp, Nal lipa· aa üç ay de•amdaa aoara .-
..... • ~-• ...-ı ....... riıleri tulim .ı .. 19 titti& aava ._i ...... olu ıale-=-=. 1-:...= .... ·= .::: Geri clladltüıa .. ..., boıayı benia 16 fU' karatlak palla 
-.,... ... 11 .. tabata yerleıtirilmiı baldq.. aekreterlite mlracmtlan. 

=· •- Pwır .. ,..11111 Ala .. k prals, J•laa• h .. e 4 - 1·S.938 Camarteai ti-
..-- 11111 H,18 • 1 k aa dökecetiae. MU .,.. aü ... t 17 de ,.,, uat 1.S el• 
H• • .....,. ,..,,,, ela11 ,.,.. içine abp •tefte kaJNtmatta. Gölterit Komiteleriaia baftdk 

I•• ,,,,,,.,.._, Fakat ne yap.-kaın; ••alek toplantaları Yardar. 
y .... Mln: na. .... ..... i .. -~ .~.r ... teıit ıiiçlüt• katı.• ~. ı..ı·r ti. vatro•an ~a 

.... •'• ••• •-••• noe. .. " _. Y' n ., uı ....... ... ....,.. ....... ..... - •ı• 3 ı.a ..ı.i/•ıl• -
=.!!.~2~ ~ . .!:'6 Romatla ~iali bir ıekil vermiı ve ıakıhaı o 
.... 2060 • 811 UM .... ,...: bir mtı,•dkat. baJde tertip etmiftİ ki evveli 
Mal· aa-k ._,.o_ aıu · kırdı, söflerken ben lcırıamda F...,... • .,. left'lll: au.a - Baıı 1 lıtci salıi/•ıl• - beıert ibtlra11 taıahhua ettir• 

OMir Midi 991U'a.. ...,.. J•pdacak maae•ralan takip edecektk. Makbeti det 1 bizi• bir iki ... 
1..-J..~ Manenalara dGıt JOı tayyue it· ıil evellci aoftalanm1zclu ltiri• leJlıl Wl • .. MNI - tJnk eyhyM•ktir. 

ıutleri: Bitleri• fıHr ı••• tfl..4• ni görüyorum unaıada itlim. 
T,.....,1.,, ._, ... yapae8'• ....._ Wii .a... Huliaa n nıtico olarak fU 
U. ..._.. Gm1,ah.._• - •akLı ı.. .. bu o Jla Ka.tıl ç... kanaatteyim ki, eter maddeteD 

... Wr lf••ftJ lmete& .._ dol~oya ~·•rek Pıpayı •iyar11 edeo imku bulup da Makbet rolliai 

._. _. *'4la llcıek.c .._ ...._ ceıı ıabmia olunuyor. Muba o Ertutrul tcmıil etqaİf 
ei -•J ... ..._ ••• Rni1, 6 (Radyo) - Hnu •Ju• olaaydı eHr belki ora defa ela• 
- ._ '6e ""ikad. Wı ...,. .... Ro•• mah11biri yHıyor: ba faıla UZ"nardı. 
••1 •rir. Hıtler, buJilıı MaMOlıai ıle yap. 

C.. I09 ... .., GWJalMlu tıJı giali mülitauı, merked Anupı 
26.$ dedir. TUiJ .. iai ilO .. flll•fl•r• • ke\IUt• 

Kouk&aa GIHlyabya ilk in• ..autD .. , •• , ....... Çelu,.JeHls1ı 
,., ........,_ s.M didar. 1klMi moeeı.a ... kil ct•iııu. 
11-ftJ bir IUS -..... C..ıG dıA a.. Almaa ı~Deıa'.lerl. R uyıa. n mGo 
nkee eder. clabalell bıUnde lt•lyHııa al caıı 
~la GIMl:yalaJa ... '" ••aiyet te A •••yaya •IH•--ti 

ln•ft1 - ..._ llanllllll ..._ yar'-• 1Ntk~l8d• lubaı J.&e• ... rdır • 11-•· ...a iH • • ....... -N••ıa. "'-b•y• ·~•..c '-u '" 

ii.alıap belediye . .. 

•mlac. dfü .... ....... • ·--·--·,_,, s.r., ork ,....._ " pata, liililWaİla teferrDatını teabit etmek mev-
ı~ u ........ =ora.-:'.!: aatlubuaa kıydoluamıktadır. ıuu bab·ı olacaktır. v.-1err 

15 nor.t. N.... Albrt Paranın, baaka baa•ada Geriye 1•1et mühim olan in· hs , ••• K•••1•,. • ..,. 
,~ BiliMi-ll••- ••laWaia -
balı delruladı hareket oluamu RI 

d ılf'm ıt r. · , 2,. 4s 1aa1...-.. L-ı.. aabafllUI, .Y""7AD ticaret ve ..aı· F k rt :... b" 1 t • ... 5,4Sae PuaporUaa kalkar. Geoe 
~ ~ye - ••DiJel telllddleriam IMr ica- •• ıı- ran11z aı e .. ., ı .. ..,. ... u.~ .._ ~ 

-• 111•• Midi, 23.50 p... kalıyor. Bu mevza üzerlede pek au laanbl .-. 
Allllll ....... dıdar. Goce klaalan; ~!~~-- ,..ı., " .. baleıab ..,._ ya- &awa7*•... ..... • ..,.. 

o,.,.ı,,,., ..,,.U., ye banka telaalli .-... naıa 1tldL wa t.aO ..._ •..,.. • -
1 mensucalı 

9 • l ı .. la .... _..o,.. tam iDkifif baliado oldap Fraa1tı " l.ı lıı ltıkaalan- _. " ...._ 
kili, 13, 15 a-· ... memleketlerde ya palmıı, yerlee- DID birlikte tetkik edecekleri ....... - ,.... ...... itil 

...1-•,.. • 1 :...1.L ......... ...1- u_ mit Ye köldeımiıtir. eD mBhim meaele lillhlanmanın tapur ftrdaı. Aktam Mkiadta .eaı. 

Anonim ,irketi 
Kabot bezleri ıatı, fiatı 

_. ' ....... -r- ~ .,... "' ___ .. · ti" • ••erler ... ue blrdit. 
,-.., (l4.30Kaı), 20.15 lik· ıawnn " para •m•ıye 81 orgaaiza17oa• ve fia•ı•anı lt:==========::I 
Nil ........ .,.. ,.....n. ı.tvik edici ba cazip 1•niliti•; olacaktır. lagiltere ve Franaa Yanani•tanda 'se,aele 

Tip Na. Markua Eai aaatim 36 metrelik bw topun 
aabt f atı 

Kurut CMe •atliüfı iatikbaliDi ballaa pvenl gibi 1a.:-.. ıan olaı tayy81'eleri Ame-
11 bi L- x. b Al -·T•y lıtaobul, 6 (Huıuai) - Ati· 

17,11 mt.... ID9a Mlıa•: • aa am r IUIJD•aa a.... rikadu almalı düıilniiyorlar. nadaa alanın haberlere göre, 
4 At 85 717.-

Oda •ıımklll keatlll, 18 Pette: _, olaa, ltir milli banka alile Burada telmlk •e mah it birli· Yunaniıtanuı baza yerleriacle de 
4' At 75 655.-

Dlo ........ ••mlekete plmeai, tlplaeaiz laer- ti imkial.. v•dtr. zelzele olmuttur. 
5 Detirmea 90 133.-

,.,,.,, keai, ........ tüccarlanmw co'k Bir aiirü zıd ............... 
5 .. 85 79'.-

1 •15 Ro.. laaa ..a.ı-•. , _•_•_ .. _•_•_et_m_i_ftir,.· •• ~----• .. __ l'!ıkanlabilecek olan kati leaditi, anlaımaaın tam oldutu 
8 Ge,ik IS 800.-

~ -.- U1111 .. ıöylenecelctir. 1 .. 7S 730.-
Hllk -.lalan. 20 Flarau. Na· ViJ-• 23,35 lıtlaill, Ll,Pı. duae'ler MDlardaa ibar.ttir. A•rupa üzerindeki tehlikeler 9 Tayyare 85 732 

9 ,, 7S 670.-pol: $ulala a. .. , 21 V"IJIUS 11,,,,,.,llı Sanauyoael t.,ebbüalere Ye diiıüniilürıe bu kadın da mli-
....... 22 MillH. To· 19, 10 ROllll ima dal,.. n bftleameclik ai,..t detitiklik- bim bir netice aayılmahclır. 

11 Köpekli 85 722.-
ltba faatler fabrika t.limi ••tat Sata olup amballl m•arafı 

•ilfteriJe aittir. .. ...,_ .-aı.n. &.rlı Ara,.. •8llkili MtriJat, ı.e intizar eclilem~z. Fraeaz Pariı • Londra mihverinin aat-
:·M- o o .. .,_ 20,30 8-t: Tirllıoe auikili babalanaı• aynhpaclaa aoara, lamlatı, Romaya doğru r-fı· 

11.lS lerlla ... claf11M : •lriY•t. 31,15 Bm ı Raaca pariı ve Lonclra araaada iş lemeıi vadiyle birlikte, Avrupa 
2.S toptan aptı 11tatlarcla ~ fiatl•e % 2 •• 

olunur . 

1"25 P..- 23,30 Pıt·=·=2S,=30==·= ... =·=ki=li=pr=°"= ... =====~':b~ir~litf~ni~a::d=e=•a~m~etti:':ti~··:",-:nw:::i:t-;i':lt:ID~J~•ı:l:H=l~•:lt:lra,::.:''=i'~d•ır•. -r-::-::::::--::: ••• 
ili ••clilio üerıae üo d6rt d..ıa •i• arkuuulu ıoliyordu. ret etm .. ek mümkün detiL. 

Kanlı Mendil c.....,, ,,.,...,., .... • .. 1uı1ır ...... ,.~ ._ .. 

Yuuı irfan Hazar 
- 13 -

e..e -- hlade bek- - O.hal ı....r oluaaz, dedi; 
)ifJ• Ye •ukeH adamları tatı- llratle tebdW kıyafet aclenk. 

.-.oWI ele Jeriacl• .... - ...... Mkai,.. (C.A) 
,... .... k teleto. klfklaün aarbla W411dett.ld m•Yİlli• 
..... -- Miıtw kapwl o aizi ••• 

:ellrorclu? bir ,.. tötin111rtir .... 
Jllıllİllİ. .... ocl.... 8lllllcle Mbebiai IODra Miatm& 

b9ihalt bir halele .._ jaı•i• il._. kltik oda-
""91', clatctona ..... .... • •• pcll. Artt• ...... ki .. 
..... beldlJGrııh. .., bl•••tb-
.... ortada K.acofaa Dektor elM ,_.,_.. W.. 

..... belirdi; aoara o, dipdiri de idi. 
slaleri J•ri•clea farluuı Kaaçof, pae kaclife ,. •• 

llloiaa, u ortallaa cakb- aia arkulaa .. klaaclı. 
Ukl• iMi defa killr•• U. 

• chta hlzm.tçi bd• ellti1Uini 
--0,. ltir feryacl koparmak tea• , ,.edi. Yal naz eliade 

leli ki Kaacof, ona rall- beyu bir mendil vardı. Cebin· 
.. ....... klolk ...... 

an bir ma1i damllttL Doktor, tabaaCUIDI o tarafa Yürü bakala• timdi .. oda7al 
S..ra Hklecti. çevirmiıti. Sal.te tlokter odaya p.._ 
Saide clol&tor llızla .-.cere· Ukia Hl, bu defa iatikame- ialer aibi aöyleacli: 

4en da.mflt, J ... iaiD ... ._. tiai cletiltirdi. ' - Ki .... Düll •lsfl• rl
... ,., • .-&•itti. - C...buhk yeter cli1oruml ,.da -ı ıöraiıua.I F•t 

Fabl Y .,.illi •acla ,oktu. SUiluaı 7eriae koyl YobaL. riyacla -.... kolda&talaa M
Dalruca blakn bp..... Doktor, büabitüa pprmıı ,.. wdil •til. lu•111 bir 

,.1r1 ..... d.._ Miler ...... bir laalde bu defa arka1a döndü. tioeldi·· KMCli ktn-., 111-
ıeriye döadl. Lakin dönmeaile berab•, müm 1aklatıyor ,.UN, cle-

Çiblld kapı kilitli1dL burauna kapuu beyıı bir •it&i•·· 
la •ada ,.&etiıde11 .W •endilia telirile bayalmı11 iai- K•tei cloktona cl.d•klenea 

dala ••• _ .. ...,._ irap yı de Yaki old.. 4otr• yaklqta. O pa• .... ..,. 
kurealamata bAfladı. Doktor• elüade. Berabello• ler aöylüyordu. Fakat iıitil•eal 

Fakat kapira atmal• .. vıf· cliitt•L. •ii•kiia ol•uyoıdL U1111tu-
fak ola•adı. K.diai de boylubo1uu dit- rucu itiç kloroform silN dok· 

Çlakü, arkacl• ..... ; mek ilere ikeo Kaaçof oaaa tora teeir etıait. on oe •ki· 
- Arbk camMllık ,.teri Ba kol•• ,Veli: "- iti•cle bareketaiı bırabaııta. 

tanfa d6a• mlliıl - Y arclaa ed•• aaaa elek· Poliı befiJeli. Mirtoa'• av· 
HitalM, ıahte cloktona ı..m tor; d.dL Kab.Ut itende el.. elet edip •tmeditme bakmak 

ta1ırttı; hem de elini lteline till Sı•i• ılitlanadal Cebi•• içia peocereyc dotr• yaldaftı. 
ptGr .. •• " oraclu iyi bir J•leftird ı;• ldfllc tifelaria- Fuat peacereain içiadoa Wr 
b8Nbell•• ""9rank l8Iİa pi· den Wriani b zıat iberi•c&. iaua ıilpıi ıöriir ıiW old11o 
dili tarafa detr• .clratle çe- tecılbe edeyi• cl.ttl... Dotr~ Bu ıölp kimdir diye düfün• 
vir .. ı • Mbep oldL ıu Şiyap öbür diill,ıp yo I• mek Ü•reykea -..aıa .. ,,, 

Fallıılldb w. lladife pertle- aak ipa .W.tan tıeıtilM&a bay· döııdü. 

Ve dolcto·1111 biobır zahmede 
... z aa birı., koy.- Gıere 
oldat•• .... edi•• ,.. 
riadea farLach, 

- Ne yapırorıan ._...._,. 

F.,adile onan .Uae J•Pllb. 
Heylaat, it lttlil r..ıfti. Bu 

IHtlaul ... ,. par ....... i 

albD yüzükte ukJad+ aelalri 
latcle lçaiı, lllmlal lleacll .m. lauırla•ıta. 

8u aeticedH dolaJI yoaf 
tok mlteeuir oldu: 

-S.rlaram iff8 etmemek İfİll 
., .... bir lalaracla feda 
edea bu aclı•lara •••ıll •ı. 
lsaz..a. ••; tliye U.di a.di• 
ıa1a..c1L 

Ewell ltir tloktor ....... 
llz adıl. 

Derh.1 telefona titti. 
Merkez dolctorlanaclu biri• 

• •İll lllOJ• ......... .... 
- .S.na.,.,. -



ANADOLU 

Deliren bir ba-
~ıhlfe 9 

Milistaki hafriyat -2-üç günlük hikaye 
.... 

Maytı 1 
1 -

Karya medeniyetine ait banın :t~~!1klan 
k ti• 1 b 1 d 2yaııntlalıi çocafana 

MARTI uaklaştık~ da uyaaıyordu. H~ 
••n on•uaaı ötr•nmişti. kül· 
tiire latidadla olduta için, öğ
rendilderiaiD kara cibaletten ıyme ıeserer uun u. ~'~~an~~~,·-~~~~~~~~~~~~ 

cebine koymaı. · ·• 1 Bir mezar, birkaç kilise ve bazı ev
lerden milrekkep bir site 

meydana çıkarıldı. 

' 
H a/rigat sahası H ga#tMllize heganatta bulunan 

Profesör Alcul Per1on 
Milis, ( Hususi ) - Miliıın 

Geacik mevkiinde (Karya) me
deniyetin e aid eserler bulmak 
maksadile lıveç alimlerinden 
Üp11la Onıverıitesi arkeoloğu 
profesör Akael Person tarafın· 
dan bafri1at yapılmaktadır. 

Hafriyat Martta başlımıttır. 
Bu kuı, lıveç Veliahdini baş· 
kanlıtı alt nda bulunan bir bey• 
et namına yapılmaktadır. Ka· 
zıdı çok mühim eserler bulun· 

Jer, mabed taıları, yunan kita· 
belerden ibarettir. 

Bulunln mezan gördüm. Bir 
küpten ibarettir. Dişler, kırıl· 
mış kafa kemiti, kof, bacak 
kemikleri görülmektedir. lıke· 
Jetin bir eli küçük bir kabın 
içindedir. Küpün içi toprak 
dolmuştur. 

Bulunan euamn bir kıımı 
Milisa nakledilmiştir. iskelet· 
ler de Milisa nakledilecek ve 
muvakkaten bırakılacaktır. 

Terimler 
muştur. Profesörün Yerdiği ma· 
lumata göre, yalnız Karya mo· 
deaiyetiai alakadar eden eıya 
aranmaktadır. Çok nazile olan 
profeıör Aksel Parson, icazı ve Talebeye aüratle 
makaadı hakkında bana ıu ma· tSfretilecek 
IGmıtı vermek lütfunda bulundu: 1fk ve orta öğretim terimleri 

- ş·mdiye kadar Karyahlara k d K ı B '- J d 
aid bir mezar bulunmuştur. Bıı bak ın a ü tür al[an ığın an 

mezar' M'
.la"ttan ö:ı ce 1200 yı· şehrimiz Kültür d.rektörlüğüne 

· diriıa aelm&.ti.: lınr~. --ııçemm~~.......,--~~ .. 1 ,.._ma.ııuU=<ılu~ Önder Atatürk ün 
de olduğu gibi durmaktadır. 
Kazdıtımız yer küçük bir ste- yüce kurucu ve koruyucu baı· 
dir. Burada bir kilise ve milat· kanlığı altanda bulunan Türk 
tan evel 300 üncü yıla ıid bir Dil kurumunun ilk vo orta öğ· 
mabed çıkmıştir. KiliHnin için· retim ders kitaplarında geçen 
de birçok mezarlar var dır. Bu matematik, fizik, mekanik, kim· 
mezarlar milattan sonra 500 ün· ya, biyoloji, zooloji, botanik ve 
cü yıla aittir ve h riıtiyın me· jeoloji terimlerinin Türkçe, Oa· 
zarlarıdır. Maksadımız Karya manlıca ve Fransızca karşılık· 
medeniyetinin diğer medeniyet· larını havi olup muhtelif tarih· 
lerlo olan münasebabnı ara· lerde okultarımızı dağıtılmıı 
maktır. Biz, bunun için çalış• · olan broşörlerde yanlış yazılmış 
JOruz. Birçok ıeyler bulduk, olan terimlerin düzeltilmiş ıe· 
bıınlar bizi alakadar etmez. Bu· killerini, bir de sözü geçen bro. 
lunan eserlerin ekserilİ eski şürlerde bulunmayıp yeniden 
Yunanlılara aittir. iliveıine lüzum görülen terim· 

Bir de Karyalıları n Türk olup lerin Türkçe, Osmanlıca ve 
olmadıklarını anlamak için tet· Fransızca karşılıklarını havi 
kikat yapıyoruz. Kırya mede· olarak Türk D l kurumunca tan· 
niyetini iyice tetkik ettikten zim olonup Bakanlığımızca ba1 • 
ıonra buna karar vereceğiz. tırılan •Jlıc: ve orta öğretim te· 
Daha bırçok sondajlar yapa· rimleri; düzeltme ve eklemeler. 
cağız. Kazıyı yak nda bıraka· adlı broşürü Devlet Buımevin· 
catız. Gelecek yıl t~krar gele· den gönderilec ::ktir. Bll broıür· 
ceğiz. Yapılan hafriyatta Kır ler:n ilkokul öğretmenlerile orta 
yalılara kadar inilmiştir. Esra· okul, liıe, öğretmen okulları 
rın kuyruğu elimizdedir. ve meslek okullarının bütün öğ· 

Biıim bafriyatımızın eski Yu· retmenlerine ıür'atle dağıtılma· 
aanlılarla alika11 yoktur. Biz sanı rica ederim. 
bu ıördütünüz mabet ve eşya· 2 - Bu broşürler, lstınbulda 
ları bulmak için çılıımıyoruz. Devlet Baaımevi tarafından be· 
Karya medeniyetini, bu mede· şer kuruş fiatle ayrıca satılıta 
niyetin ilk zamanına ait olmaaı çıkarılacaktır. ôtretmen ve ta• 
icab eden iptidai eserlerle an· lebeye önemle tavıiye edilme
lamak iıtiyoruz. Bu ıuretle sini rica ederim. 
umum? medeniyet baklanda bir 3 - Bu broıürü eline alan 
fikir aabibi olacağız. Ru kazı her ötretmen, liir taraftan ken· 
için şimdiye kadar 70JO lira di dersine ait terimlerden dii
aarfedilmiıtir. • zeltilmeai icap edecekleri bu 

Kazı yapılan yer küçük ve broıürde yazddıtı veçbile tale-
Yeıilliklerle çevrilmiı bir ıırttır. beye düzelttirecek, öte taraftan 
Bir mabetle bir Hıriıtiyan kili· broıürde kendi dersine ait ola-
ıeıi çıkmıştır. Buralarda birçok rak yeniden yazılmıı oları te• 
lllezarlar numaralanmıı olarak rimleri bundan önceki ıenel• 
görülmektedir. gelerde izah edilditi üzere ta• 

Her mezarda iki ölü vardır. lebeye öğretecektir. 
8 rçok ta eşya bulunmuıtur. 4 - Bundan önceki ter.imler 
Bulunan eşya bir heykel, vazo· g:!:>i bu broşürde yazılı terim· 
lır, bakır ve bronz paralar, yü- lerin de talebemize biran önce 
"ülc, testi ıer, muhtel f seramik· öA"retHerek hıımettirilmeai Ba· 

Str11burgta oturan bir deli, 
iki ya11ndaki kendi kız çocu
tuna öldürmüştür. HidiH ıöyle 
olmuıtur: 

Pol Kuhn iımindeki bu adam, 
bir akşam ewiae geldiji zamaa, 
pek ıinirli imit- O ak,.., 
mutfakta yalnız kaldıtı bir •·· 
rada, orada yatmakta olaa iki 
yaflndaki kız çocujuna bird•· 
bire botmuf. Fakat, bununla 
da kalmıyaa deli katil, eline 
pçirditi bir çekiçle zavalbaıa 
kafıtaıını pırçalamııbr. 

Sonra, ölü çocatu bahçeye Şimdi Marbnın ihtiyar baba· 
götürerek, orada zavalbaıa ça· sile koauıup doat olmak ııruı 
kı ile bir ıöıünü çıkarıp yele· reliyordu. Fakat itte ba yenilir 
tinin cebine yerleıtirmiıtir. yutulur fi)' detildi. Yumruk 

Deli, bu iıleri ae11iz aeda11z kadar lokmayı herif avurdun• 
yaptıtı için, biç kimuain şüp· bktımı idi, yüzG bir yandan 
betini celbetmemiıtir. tümıeklenip katmerlcıiyor, bir 

Nihayet, Pol Kuhn, çocutu ıözii kapanıyordu. Kaynar çor· 
bezlere aarıp koltutuna alarak bayı ıoA'utmak için çanatın 
·götürmüş, ilk raııelditi haıta· içino körük gibi üflüyor, koca 
haneye ririp karşııına çıkan tahta kaııkla atııtmyor, s tır 
bastabılcıcılara ölü çocutu teı· ııpadan dem vuruyor, koca ka· 
lim etmiıtir. tarın köıneditinden ve batlı 

Bu manzara karşısında ürken bulunduğu mezariıtanda, aatrı· 
baıtabıkıçılar çocuğun gözünün ıını mezar taşlarına sürte ıürte 
ne o!dutunu sormuılardır. Deli, evliyalardan Kandilli dedenin 
bunun üzerine: koca kavuklu tqını devirdiğ: n· 

- lıte göz. den, bu yıl fidanları sıju tezc-
Deyip cebinden çıkarmıştır. ğıle değil, fakat beygir fıılnıile 
Herifin deli olduğunu anlı· g:ibreliyecoğinden babıediyor· 

yan erkek ameleler, onu yaka du. işte herifin böylesinin ya· 
paça edip zabıtaya vermiıler· nandan o nurtopu gibi Martıyı 
dir. Oradan da tımarhaneyi alıp kaçmata bakmalı idi. A 
boylamııtır. canım ihtiyarla burun buruna 1•-----------111 y•ııyacak değildi yıl. Bir iki 
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kınlıtamızca önemle miilteıem· 
dir. Bu iti bütün ötretmen ar 
kadaşlırımın çok itina ve dik· 
katle takip etmelerini kendiJe
rindeo bilbaısa bekler, bepıine 
başarılar dılerim. 

kere onunla görüımete katla· 
nıverirdi. 

N.bayet evlendiler ve Şefik 
Ulualp Martının tahliline, yani 
g:ycceği, içeceği, nasıl •Hoş 

geldinizn, ve nasıl "Safa bul· 
dunuz. diyeceti, ne edayla 
oturup kalkacağı hakkında den· 
lere başladı. Martının eti evelce 
sıcak 11cık insan eti, gövdeai 
tertemiz in11n gövdesi kokar· 
ken, şimdi tepeden tırnağa 
kremlere, pomadlara bulandı. 
Kız bir berber dükkanı gıbi 
kokuyordu. Haydi koyalım lci 
yaradılış n ötesi berisi taıbib 

edilebilir. Fakat Martı aynaya 
bak10ca artık kendi yüzünü 
tanımaz oldu. 

Bay Şefik balayında Mırtıya 
sevgisinden de uzun uzadıya 
bahıetti. Kocuı ıözünü kaydıra 
kaydıra Tamburi Lay Cemilin 
kemanda kuzu meleyişini taklid 
eden santimantal bir ıeıle ince 
sevgisine temas edince sanki 
bir cam rı cırtııı duymuş j'ibi 
sinirleniyordu. Çünkü tabii bir 
insandı. Tabii şehrin yeri an· 
cak tabii oldutu kadar olıbi· 
lirdi. Böyle uatlerce okpnmak 
ve ok,ayıp durmata mecbur 
olmak, ona, 'bir tımuhaneaede 
bir lleli ile ayai hicrede kapa• 
blmıı oldutu duyıuauu veri· 
yorda. 

Bay Şefik Ulualp hakikatte 
ODU bir uvgili av köpetf. bir 
kanarya kuıu aevdiii ıi bi ... 
viyordu. Ona köflii bilditi l~n 
aaf, budala ve rövdeıi büyü
müı bir çocuk aanıyor, hatta 
ODU inaan tellkki etmeti ona 
karp yıpılmıı büyük bli lütuf 
addediyordu. Ba du1ıulan iae 
ıayri mer'i mıvcel•le Marta1a 
vuıyor. Martı onları duyuyor. 
kanı, ne etae adama ıaanamı· 
yordu. 

Eve mi11firl1ri ıeliace, arka· 
daılarını, Martı11 apartmanına 
almıı oldutu rüzel bir mobilye 
imit fibi teıbir ediyor, ve Ay. 
t• bir ıöı ıöylerse, "bele ıör· 
dünüz mü? Benim kırmızı te
peli cici papağanım na11 I tıpkı 
inıanmıt ribi .. hotgeldiniz der,, 

Ya.zan: 
Halikarnas 
Balık ısı 

manasına olaa bir bak111, mi· 
aafirleri üzerine fır dolayı dön· 
dürüyordu. Marta iıe o anda 
çocuklutuadan beri deaiz keoa· 
nnda reçirditi rünleri hatırlı· 
yor, kumlar üzerinde dalla an
cak yürümıte baılamıt adım· 
laraa gayri muayyen izlerini bı· 
rakak, nasıl deniz kııriyesini 

topladığını, mandalin ve limon 
ataçlarının manzarasını, onlara 
aasıl budadığını, aş lıdıtmı 
hatırlardı. Hıkikaten Marb bir 
ataca bıkarken, bir ağacı ye
tiştirirken, bir insan bir ağa· 
cı mı tımar ediyor, yokıa bir 
kardeş bir kardete mi bakıyor, 
bilinmezdi. Hele koyun ve ku· 
zu beslemekte onun köyde 
bir eıi daha yoktu. 

Muta o 1Aati ıaatine ziyaret• 
lerden, iki IAat aüren miıafir
liklerden herkesin kırıısındatini 
gözden geçirerek, kırıııındı· 
kine göre ne söylemesi müna • 
ıipae onu ıöyliyerek, hiçbir in· 
aanın kendi düşündüğünü değil, 
fakat herkea:n hiçbir realiteyi 
ifade etmiyen, ortada gayrimev· 
cut hava ve cıvıdan mürekkep 
bir •münuip. e gö e, iif söy· 
liyerek zavallı m11um vaktin 
boiluğuııa, dudak ve ağız fÜ· 
rültülerile tecavüz etmesinden, 
üstelik, kendisinin de bu sahte 
baıma kalıpları ıöylemek mec· 
buriyetinde bırakılmaaından, 
usanmıı bezmiş~i. Hayatının pek 
boıuna akmakta oldutunu ta· 
mımen anlıyacak zekhile için 
için illillah diyor ve diıini ıı
kıyordu. 

Bu ciddi şeyler~en baıka 
bir de Bay Şefik Uluılpın ej'
lence dediti ıeyler vardı. Bun· 
lar Martıya bir iıkeoce oluyor· 
du. Otomobille gidilecekti. Fi· 
lim aeyredilecekti. Bay Şefik 
Ulualp aJlandıra ballandıra do· 
lu dolu atızla •Hayat efendimi. 
diyordu, baıka demiyordu. Bu 
bayatla umumi felce utramıı 
olanlara elektrik .. klarla yapı· 
laa tedavilere benziyordu. Çün· 
ki onlarm bacaklara, kolları 
kendi kuvvetlerile oynıyamıyor
du. Hareketleri bir elektrik ce. 
re7anına dokunanlar ıibi aaabi 
bir abülimıldıa ibaret ola1or· 
da. Hopla11p 11crıdıkça llare• 
ket etmiyorlar, fakat laarebt 
l•al etmit olayorlarda. 

Hayatla hareketti 1al ôliler 
laic olmaza mıurlatucla ra
hat rahat aıuırak tefeaılb 
ıdiyorludı vı tefeullal•i bir 
detiıme, bir ıGbrelea•e, bir 
hareket, bir kuvvet oluyorda. 
Buradayıa aanki berbı kedi 
nqini ıırbnda tqayorı önüne 
plene •Bu kakla mı • • oynat. 
uoal. diyordu. Martıyı, bu 
boplayıılı, ııçrayıılı, rümbürtü• 
lü ölüm etlendirm yor, üzüyor· 
du. Onu:ı için, gitgide B. Şe· 
tik Unaaiptaa uıaklııayordu vı 

beter bir ili• olmak t.Wikesi 
biç •arid delildi. Kafuaaı itle· 
tiyor ve laerteyi miiltakillea mu· 
hakeme edebiliyordu. Tıpkı 
aevditi •taçlar ribi iaki1Af edi· 
yordu. Ataçlar büyürken, da· 
vul dümbelek çalarak büyümü· 
yorlardı yal Alman imparatoru 
iae iltediti kadar trampet at•· 
ıile kıyametler kopanın, mev
ıi mi ıeliace Hlliz portakal çi· 
çeti hiç açmaktan mı vupçer· 
di? Mumıvi bir kiinat vardı. 
Mırtıaın da artık kaaıdı açıktı. 
Apartmanı dı rönlünü .. akıyor· 
dü. Tıpkı bir urnıç fibiydl. 
Pencerelerden maazara olarak 
ancık öteki 111111çlırın büa vı 
ablak •rtları, yanlara ıörünü• 
yordu. Bunların üttüate tepedu 
qatıya dizili taraçaları vardı. 
Hepsinde mutlaka çamaıırlar 
kurutulurdu. Rüzgar .. tikçe bu 
çamaıırlar sahiplerinin nıhlarile 
ruhlanıyorlardı raliba .. (Ruh bir 
rüırirdı ya) Donlar, ıömlekler, 
pantalonlar:, fanililır. 

Kafaları, elleri ayakları ke· 
ıilmiş, gebeıleıip tulumlanan 
yahud yamyauı cılızlııan mah
luklar yekditerine elıiz kollarile 
iııret ediyorlar, ayıkıız bacak· 
lırile birbirlerine alabildikleri• 
ne teleme ve çi~e atıyorlar, 
çalkalanıyorlar, kefen fibi ıar• 
kıyorlar. Gayri mer'i ve kor· 
kunç cereyanlarla kabanp fiti· 
yorlar. Sonra rüzgarın eıişine 
röre hep birden taklalar atı• 
yorlardı. Martı bunları görünce 
kendini ıokata atıverdi. Bu 
aefer de dört taraftan sipsivri 
yükaelen binalar, ıokakta ge • 
zenlerin üzerine biner g:bi olu
yordu. Her biaa, Uaanı hal ile 
•aen kim oluyorsun? Hele bo
yuma, atırhğıma bık, üıtüne 
bir otururum aeni yamya111 
ezerim. diye haykırıyordu.Köy
deki koca deniz ise ıöklere 
aer çeken koca dağ iıe ona 
bqka türlü f ıııldayorlar, ona 
•aen U.un11a. dıyorlardı. Bir 
pn ıokakta otomobil altında 
bir inaanm nilclitioi gördu. 
Kendi vatanında, güneşin o 
Türkiyesinde, fıkaralak o ka. 
dar aefıl detildi hare. Aparta• 
manında oturao Martı. cicili bi • 
cili Kütahya sak1111na dikilen 
bir çınar ağacına benziyordu. 

Zaten Martı apartımanından 
z·yade keodi Eıe kıyı11nın rÜ· 
yaıında yıııyordu. GOya bay 
Şefik ile Marb ayni dairede 
ikamet ediyorlar vı ayai yatak· 
ta yatıyorlardı. Fakat hakikatte 
hiç de biribirile münuebeti ol-
mıyan ayrı alemlerde Yatandat• 
lara idiler. 

Bu iki inıanın hakikatte hü
viyetleri iıe, ikametıllaları ve1a 
yataklarile detil. , .. adıkları 
kendi ilemleri idL Martı denız 
kenarındaki uzak vatuında •a 
aebatın ko111uncla biyi)'911 ci· 
çek ıibi a.,vüema balmaı 
açılmıftı. Oradakiler kabaaaba 
da olaalar • ba ıöıün bile yeri 
yoktu ya • hakiki inaaalardı IÖI· 
teriftea iltaret bir aıbae mu
kui detlL Du1daklarıaı la• 
clakıa,.m ıö7lü1orlard1. Ancak. 
barada 8. Şefik Ulualpıa Y• 
lancıktan komplimaaıaı dinle· 
melctenM orada yüziae karıı 
aahici bir lciifürii ititmek. ona 
~ıha kolay plirdi. Zaten bir 
ınaaa medbüzem edilebilir mi 
idi biç? Bir inaan neyae o idi. 
Ne çıkudı zemden de, medh· 
te Q de, Marhaın aevditi iı ve• 
ya itleri ve duypları yardı. 
O.ıları yapmakta oldutuna 
inandıkça cehennemde mesud, 
yapamadıkça ise cennetill gö
züne cebeanem görünürdü. Doğ. 
ruıu; attçlarını. denızdenn esen 

- Lilt/•n 9ft1İriniz -
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lzmir viliyeti Muhaıebel 8qu usiye mOdftrlft~Gndenı 
Beher .._,tre murabbaa arı•· Mııabıi Mahallesi 

~cıaneıerin bir haftahk 
nöbet o'1nlırini gij&tfr;r 
c•tvel· 

nın mubammfQ bedeli Mtltiyeıi Sokata Adası No. Cinıi 
Lira Kuruı 
1973 40 493 M, Z 35 D1t G ıi moktobi 

yanında. 
Tqrifiye ss 19,20 araa 

Paarı.11: 
&t••Hlaınd• Şira; Glaely•latl• 

GQı~lyalı; Tilil~ı~f il. f 4iki tki• 
Ç41t•elikte lkiçeı•tllki Ale.acaka. 
B 1: uad, Apuklada Halk. 

1001 l2 2~0 M.2 28 De: .. ., SS 1 ,, 
ld•r11 huıuaiye viliyete ait ol•p ykanda ~aı, •iktan meuba ve ••bammen kıymetleri ıaıılı 

buluaa• arularıa mülkiyeti ıatıl••k üıere 15 pa müddetle açık artırmaya ttkanlmıftu'. Talip 
olaalaru• prtları 6tren1111k izert her ıGa Mubaaebei Huıuıiye mldtiriyeti yariclat kale•i•• ve 
poy ı 'r•k iıtiyenlerı" de il•••• Jiiai olu ıg.s.gss Perff•be ıünJ uat 10 da araalarıa •u 
hı•••• bedelleri i••riad .. % 7,5 ttmiaat •k~rilo birlikte vi1'yet daimi encümenine •ir•-t 

Sala: 
1'tmeralbacla Şifa; Caraıa•iqtla 

B. ifr•f. Lmertle 1'ıa•es; AJaaa. 
cakaa B. AUaed !Atfa, Kı,nfpqa'1a 

Etı• pa;a. 

ef melen ilin ohı"ur. 1508 

Çarıamba: 
Baıdurakta S bbat; ı.:araıa,ıa 

a Baluf, Tilkalilm Y•.- ı. .. ııs 
lııaıpuuaada Aadi '9iMlJalAÜ 

•• •J•'· p;,,..e;J; 
l:emer-1,lQtia Bilıl, ç-.,tJabo 

4• Gii4elyıh. TilkUikle ». )'aik; 

t4r•fpatacla itref~ 

C•mtıı 
"9 .. alı11a4• ~ c-..a, .. 

l d4 G1ael7Jle. lrpıpa.-'1•4• Mcii 
W~meli.k.. tkiÇ9t••~ Aı,... 
ca& .. 8. liaacL ---C•m0ıl'l'1•İ: 

Btttlaıa~ Sılalaa&; guaa&i ... 
.. B. ~ ~ .. .,.. Luaer, 

~ ... - .... ıp.,a. 
Pazar. 
~ .. en11uac1a 8illl. &arauıw 

8. llalti( ~egeaıi&er.ı. Y..-a U.u; 
1r ... ,..... .... Atd. 

Jımır birıaci icra 1aemurlu· 
tundan: 

Hatıco Zıyaiye ver .. eıaaia 
Emlak vt Eytam benkaıuulaa 
ödüac; aldata paraya mukabil 
Bankaya ıpotık •Jltdit lımir• 
do lıueiı mıiullHin1n l~içef• 
melik cadd ııade 71, 73 ve 7S 
numarat jnadık k dükkia, U.. 
vi banuıoe m\it.orek bir yol· 
luktan g rildikte bir ıofa, kar• 
şıda bir mutfak, aolclaki kıp • 
dan dışırı ç kıldıkta bir aralak 
aralık~ bir hali v• kumpanya 
auyu, tekrar eofaya rlinerek 
merdivenle iiıt kata çıkılınca 
bir ıof •, caddeye 11aıar ilç oda 
i' lııaımda kartıl leh birerden 2 
oda ve aralıktaki halinın üı· 

tünde bir taraça• vard r, 3.500 
lira kıymetlı ıki düklcinı havi 
hanenin tamamının mülk yeti 

___________ .. , a~ık artırma ıu etile ve 844 11u· 

--B•in•.llCl•.-Suuf--Mub1•1a.· ... -,- marala Emllk ve eytam bankaıı 
kanunu mucibince bır ctefaya Dr. Demir Ali mabıus olmak tırtUe artU'ması 

I{._. oll• 9161938 P~rıombe gilnü saat 
Cilt ve Tena.W haa ... ık· 11 de cra dairem z içinde ya· 
ıa., ve elektrik t•viai y•pılmak üzere bir ay müddet· 

lmir · Biriooi beJ1ar IOkQa le ıatıl,ta konuldu. 
Elbamra Sinemua arkuıQQa Bu artırm• nc;tic~aiıdo .. ,,, 

Telefon : 3479 bodeJi her ne olursa olsuq kıy· 
met ne bakılmıyarak eg çok ar· 

D O K T O R tıranın üzeıiqe ihıleıi Y• p la· 
caktır. Sattı 844 auaaarala Em· 

jf. ,S.olıl U far ik ve Eytam b.tokuı kaauu 
D•hill hutahklar bii,üaderine ıö ta yapıJacataa· 

mutah••••• daa ikinci ar\rma yokt\ar, Sa\ıı 
lkiaci~ aolak o. 8J ,..-- para U. olap .o,te.W• 

.. ____ T•e•l•ef•o•n•N•o.-S•l.•~•I yalnız yuzde 2 buçuk dellaliye 

rlıpn, tl•eıte 't• ile ppa 
U. qrqarken, cleria ala üıerill· 
M kold krem koku-• delil. 
.. adi ıövdeli nin 11cak ve toı u 
ı,riai n, .. k iJtiyoıda. Bun· 
...... ı....tl Iİ idi. 

Bir k11 pail yat .. , penae
rel.. br111ol bir rukıisıalden 
ibaret perdeaiai c;ekmitti. Gak· 
tea anki kibu yatıyorfllu. Ot· 
tada ıalak binalud••· ıalak to
kaklardan, ıalak tramvaylardap, 
ıala 19maiyelerle örtülea, ve 
bir ıürü ı yab kaplumbıtaya 

alınır. 
ipotek .. bibi alıcalddarla di· 

al.-klalar"' ve iıtilak baJckı 
nhiplerin.ia ıeyri •••kul be· 
rindeki hıklaraaa iaQMtile Wa 
ve mastaf a dair olaa iddi.t.· 
rmı itbq ilan tarihi1adta itiba· 
ren 20 giln içinde evrakı mili· 
bitel~rite birlikte memuriyeti· 
miıe ltild'rmelvı icabeder. 

-Abi halde baklart tap11 ıi· 
cilince ma Qm olmadıkça pay· 
laşmadan bari9 kalırlar. ~Si Si 
938 ta'tilainden itibaren ..,aaa· 
m' lıerkeae a9ıktır. Tal"p ot.n· 
y • d yedı buçuk temıaat ak· 
çeıi veye milit bir banka itibar 
mektubu ve938/9Slj doaya ao· 
maruile iz•ir birioci icra me
•ur:Utuaa müracaatları ilin 
oluDur. 1509 

benziyen "lak iııanl,rdan baı· 
ka bir ıey g&ünmiyordu. Gü· 
nin, pırlıntaaı duımüı yiizük 
ııbi gözBldir olmuıtu. Martı 
•yalaa b ç olmazı a bır ay için 
ole•• cenaba fidelim de. hir 
limo• ataca altında terl'yellm 
hari. dedi. B. Şefik U.ualp 
aalonda, Paaltiden takııtle alı· ·---------
nan mobilyaya matrur bir ba-
k11 geıd1rdi. •&.araa,ı btralnp, 
deniz kenarındaki karu bada
nah. •ılcı bııçulc odah iae mi 
girebm?. Diye ceYap verdı. 
Marbm• ubn t6lcea<li. •Yaai 
burada laiç bir iıim olmıyaralc 
bu •alonaa fiydirilmi1t kaıahl· 
maı kraliçeli diye lroltuldard• 
k•alıeattm, relealerin bot lif· 
lanaa blak verec,lim· Bu ıe
lenlor, 1a yemeklerin iyi Y'fa 
yemekleri betıniyorlar, ve Jfr 
••kl•ri•i yi•ek için 191.yorJar. 
Yallut iteni b.eeaiyorlar. bua 
ıös dıki1orlar ve MDİ aldat• 
••k içın aeliyorlar. Bu •pati· 
kiM ıöze bataa bir ıe7, 11a 
daha bama ıöremeclia mi 1• 
M? Sooia kupkura badaaah 
ev declitiA feaa ma? Hiiviyet 
cüadularıada nel..-i ka7dedil. 
19it1e, yalaaa oac(an i t>.ret olaa 
bu dottlannı boa ölünceye ıs .. 
dar aaal Qekeriıa? O badanalı 
cleditia • · pencereaiad•• yr 
MIDİD w portekal kokuıu p&ir, -O...•··--

lobiıarJar Umum ModarJQğftndeo: 
1 - 11·1Y·938 terılaiade ebiltmeai tehir edilmif olan ıart· 

.... ve projıai •utPbU.çe lımirde yaptınt.cak Tatll11 Bakım 
ve iti •• evı ia,..b yeaiden kıpala zarf uıulile ekailtmeyo 
konmuftUI. 

il - Kqif b,dell 676.960 lira 83 kunaı vo muvakkat temi. 
•at 30 828 lira 43 kuruıtur. 

111 - Eks itme 20-Vl-938 tarihine reıthJM Pızartai ıiai 
Mat 16 dı Kabataıta iıvazım ve mibayaat ıube .. adeki al.m 
io•i•yo11uada yapılacaktır. Kapala ıarf l1r1A •1•• ıiiqde .
ı•ç 11•t ıs e kadar ada ıoc;oa "omiıyoıa baıkaalatana makbQ 
muk•bil•nde verilecektir. 

iV - Ştrtnaaao ve proioltr 33.85 lıra bedel mukabiliade 
fob tJrlar levezım vo müb•yaat ıubeailo Aakara ve lzmir Baı· 
müdilrlüld-ırinden almıbilır. 

V - bte~lılerin milbeocliı veya mimar olmalara veyabat ltir 
mühendis veya mimari inıuta, laitamına kadar daimi olarak 
it ba,ında bulundutacıjıo~ d•ir aralaranda teati eclilm ı No· 
terlil&çe taıd klı b'r taahhlt kitıdı ilı Naha Velciletincleo · 
ıhnmıı aaglrt 200.000 lıralık bu tibi i111aat yaptıklarım t61-
terir bir •iteabhitlik vH&kaı1na ektih• ıüıti!lc&.. • ~ 
üç gün eveline kadar lıılaiıarlır İnfaat şubeıine ibru ederelr 
•1'•~ veıikı al•lara lil••dır. 

VI - Mühüılü teklif mıktubQ•" b111111i veaaik ile S laci 
meddede yıula ekıiltmeye it,ira\t vıaikuaaa ve m11vakkıt 
...... , paraaı veya •elrtubuau ihtiva edecek .. apala 
urflafla miiaakua günü • ıeç ıaat 15 e kaper •• ,...a 
ahm kOGtiıyoau lafkaabtm11a makbuı mqkabilinde verilmiı 
olma11 llz1mctır. 7 17 27 9 2S77-1502 

Akhisar Beledi,7esioden: 
Akb 11r ıehrioin taadilc edilen proj~ıi mucibince eleldirik ıe

bekoıi inşaıı kapalı zari uıulü ile münakasaya konulmaftur. 
1 - lıin mubımmen bedeli 37813 lira 63 kurutt•ar. 
2 - istekliler bu işe ait ,.rtname, .proje v ... lr avralcı 190 

k\lrut mukabUinde Akbiaar belediyeıindeıı alabilirler. 
3 - Ekııltıae 26/Mayıs/938 tarihine raatbyan per .. lllbe ıü· 

GÜ ıaat 16 da Akbi .. r Belediye biDaaaada toplanan 
Bet.dire •ciilaeaiao ,.,.ı .. ım.. 

4 - Elcsiftmeye girebilmek rçin isteklilerin ,,~ ıf'ıda yazıh 
telll n~t YfJ vcaaiki ayni po aaat on beşe kadar 1teı .. 
diyo reiılitioo toılim etmit olmaları ll11md r. 
A - 249() ıayılı kaaunun 16 ve 17 inci maddelerine 

u~ıı.ın 2837 lıralak muvakkat tem·uat, 
B - K.anwnıra tayin ottiti vesikalar, aııart 20 ltiA li

ralık e'.cktkik iti yaptatına da r Nafıa Veklletiaia 
933 yıhu ait •üteabbitlill ,,.. ka11, 

S - Telc\if meldqp*• ibalo ıi.ioü nat oD be,e kadar mak· 
buz ıaukıbil ndo Belediye reisliğine verilecektir. PQlta 
ile söodtrı&ecek ttldıf mektuplaran11a iadeli taabbiitlü 
olrııaıı " aibay:t bu •aate kadar Eocilmene relmiı 
bulunması lizıaadır. 

Bu it b•kkında fazla zabat elmak iıtiyenl•rin Akbiı.ar Bele· 
diye reisi t nde 111üraqat eyle mele. i ilin olun"'· 7·11·1S.19 1496 

inhisarlar umt1m modarlOğiloden: 
l - lımirde ıar,nam• ve projeıı mucibince yaptır laeık 

tütüa bakım ve ifleme ovinia temel kazaklara iti U/,V/938 
tıribind• ihale edilemeditinchn yeniden kapala zarf ••lilo 
eksiltmeyo konmuştur. 

il - K.q f bedeli 8726.S lire 50 kuruf ve •aavakkat t..ai· 
natı 5613,27 liradu. 

Hl - Eıcailtme 20/Yl/938 taribioe raılıyan pazuteli ıiaü 
11at tS te Kabataıt• L•vaz•• ve •i9u•at ı•beaaa4..U alaa 
kom ıyon116da yapalıcakw. Kapala 1atftu .,- aOllde set 
aut l 4 de kadar ~ 1999• kom.ıyon bqkaabtmn• makbuz 
aokab liad• verilueklir. 

iV - Şartıaam• ve projeler 4,36 lira bedel mu~at.iW.de 
labaww Lıvu • ve •iibaya ı le Aakata w lamir 
bıımüdürlülderiadeo Q...wlir. 

V - Fttftal ı .,.,._ .. inde izah edilea onalar cllit•inde 
yapalwk o aa te•l ku•kıaı• iti Franlli, Rodlç. Stena, Sim· 
phl.Br•tad. Abo 1 oroaıı. MLll•li•, M..- VeMİf lir...._ •tal 
ve 111teıalwm• voya baGlara mümuil llatemlere ıön yapıla
taktır. Ekailtme7e ittirak •t••k iatiyea fir....,.n efoai tek
IWeri•I •ha~ı• ıilDfiadon 10 ren evvleiae kadar tetkik 
eclil••k lzere ._taıaarlar tltia ' ithıfi •i4iirlQM .., .. ri 
liza•dır, 

vı - t.t.1110.n. lair ....... ,. ..... .. ..... w,e-
but bir •iilıoadia ftJ8 mim•i iaıaabn laitamıaa kadar daimi 
olarak it batında buhaadaracatı•.Wr ...ıana tMti Mil•it 
Noterlikçe tasdikli bar taalahilt kitıdı ile Nafa• VekiletiDden 
ahnmaı ba sibi itleri Jlpbklarmı göatvir ....ı.bitlık veü
kaıını ekıiltme süaüacleD .. pç iiç pa •welia• u4" lahi· 
...... , •••• miida.lüti intaet 111belia• lbru •et aınca 
•lika timalan llz mchr. 

Vll~ - Mihlrlü teklif .. 1ctubmo, lluml ...ak ile VI laei 
~dede yatth ekailba.,. iftirak velİ-DI ft ••.uirat te
•İDat P•• vıva •eldwb•11 ilatava edeaek olao lcepelı ....... 
Jekardı Ja&ılclıtt iıer• •lailtıu ,W oa aeç 1Ut 14 ele U
JQlcucla ad ıcçeD abm komiayoeu batkulata•• IMkbu 
mubbiliade verilmiı olm;ıaa luamdır. 7 17 27 9 257811503 

bmir 2 anci icra ... .,,ıu
tundan: 

Doktor Hiiıqii vereaeıinin 

J1allk ve Eytam bıakuın ela• 
adan~ aldıtı paraya mukabil 
b•akaya ipottk oyl.&ili lımird• 
Glztepe tnmvay caddeliade 
646 vergi 840 taj No. h ban.
ala cfpbaiade cltmir parmak
lıklı bir babçeai vardır. Bu bJb
çeden blDaya garUdikte mw· 
merli bir aalon satda bir oda 
ittiıalinde ikiaci kaba •erclJ• 
veni arkada bir oda ve bu 
ocluıa utındı ki lw ve yemek 
odıaa Oat kab•a çıkıbrku ilı:i 
merdivıa ıra11ada arkaya dotra 
el yıkama mahalli ve bu ... 
halde Machk odall ve laeli lıt 
katta bir ıofa beri•cl• caddr 
,. auar bal~oat.ı iki odUI v• 
uka laıımda paif bir Nlaçui 
v• bu balapcle talltaaiai m11t· 
bah ve a.t lsıtta ••divu .... 
ballı ve ça .... rbk ve fevkui 
bir ıofa ve iki oclı11 ve b•· 
larıa lltlacl• bir tar•taJI ••be 
tevi ıkiaai Wr biaa movcudclur. 
Br hçenin mOnteha11nda dahi 
bir d ·niz baayoıu vardır. 
12000 oıa iki bin lira kıymetin· 
de olan bu ev ve m üıtemilltı· 
nan evvelce yapılın ,.tap 2280 
uyılı kl llu:aa ıöre ıeri bırakıl
dıtı baldo birinci ıcne taklit 
borcv •••yyen vadoıinde öden• 
medifinden bq hükii111 C)ftadan 
kalkarak yeniden mülkiyeti açık 
artarma auretile Ye 844 auma· 
ralı Emtik ve Eytam banbll 
kanunu mueibince bir defaya 
mahıus olm · k ıartile artıraua 
9/6/938 petıembe ıinl aaıt 
14 te icra dairemiz içinde ya
pı lmı9' Qıore 30 ala middıtle 
utılıtı konuldu. 

Ba artırma aetieende aabı 
btcleli ı.. a• oıur. oban kıy
metine bakeh•ı7aralc en çok 
artıranın 6zeriae ilaaleıi yıpı· 
lacakbr. Satıı 844 aumarab 
!mli 'c ve Eytam banka• ka· 
•- blldlmleıia• pe ,apda· 
caiıadao ıkinci arbr ma yolitur. 
Sat ı petin para ile olup mlt
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
deHiliye masrah ahnar. 

ipotek aalaibı alacaldılarla di
t•r a!llcadarlann ve irtifak 
hakkı aahiplerinin ı•yri menbl 
iizerindeki haklanaı laaı•ıle 
faiz ve masrafa dair olan ideli· 
alanaı itbu illa tarihinden iti· 
M"en Jirmi gilll içinde evtakı 
müıbitelerile birlikte mem•i~ 
timize bildirme?e i icap eder. 

Alııi halde hakları tapu ıici· 
lince mılüm olmadılcça paylaş
madaa bar.ç kalırlar. 26/.5/938 
tarihinden itibaren ..,tname 
berlceae ~ılctır. Ta'.lp olanlann 
yüzde yedi ..... teminat akçaıa 
veya milli bir banka itibar 
mıktub.t ve 381774 clôaya ... 
maraıile ilciaei icra memarl.
tan• mlracaatları ilin ol•••. 

339 1.510 

Ma ı 1 

Suvak vapuru 
Ddn latanbula 
hareket etti 

Denizbankıa lzmir • Kır§ıya· 
ise araanda iıliyen Suv•k v•· 
puru, dü11 mühim miktarda kö
mür yiikliyerek lıtanbul Akay 
işletmeai11iD lzmire gönderditı 
kaptan ve tayf alaran idareıinde 
lstanbula bereket etmiştir. 

Dcnizbank umum müdürlü
tilnfln emri üzerine lstanbula 
ıönderilea Suvak vapuru, Bo
tızioi aeferlerine tabııı olun .. 
c.ktır. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• la temlı ve ea zarif itleri 
lirade yapar. 

Yeni Kaoallar 

çarıııı No. 34 

Dr.Bebçet U:1 
Çocai lıaatalılclan 

mdte/aauııı 
Haatalarına 11.30 .dan bire kir 
et. Beyi• 10Qt.ada A.Mal 
matbua ,...ad• kabili ed•,,.......,._ ,.,.J-MO 

•• ,.,.,.. 2261 

lzmir lkiaci Hukuk mabkc· 
meıiadea; 

lzmirde Buca Ôzdemir ıoka 
iuacla 11 aayıb evde oturan vı 
Tekirdat eaki Cami maballea.t 
hane 10 cild 5 .. hife 59 da 
kayıtb Beclretti1a otlu Raif tara· 
fıadaa mahkemeye verilen arzu• 
laaldai Bılfiç ıoyadı alınmıpa 
da ötedenberi Uzua Alim otlu 
olarak aaılmakta oıdJklarındaa 

Bilı' ç toy•clıaua Uıwa Atim otı .. 
9'ırak deti§tirnmesıae k11ar 
••ilmeaini iatemit ve bilmuba· 
keme davacınan bu talebi mu
hik 1ebebe müatenit oldotu 
aalaıılmıı oldutundan kanunu 
medeninin 26 ancı maddeıi hök· 
miine tevfikan Bılr ç ıoyachnın 
Uzan Alim otla olarak deli .. 
tirilmeaine 2-2·937 tarihiade 
karar verilditi müddei meıkare 
hi\cmüne tevfikan ilan olunur, 

Baklriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her HlrliJ idrar, '811, 
6alP!R ....... ,.,,. 

lilleri ~,,.,,, 
tlraeaal yeri: 
bdacibe.yler eokak No. 25 

Telefon 3869 

Turgutlu bel~iye1inden: 
K"if bedeli 13Q4 lira 36 kurQftan ibaret yeoi yaptmlaealı: 

abdoıtbaae biaaıının yalnız 750 lira m.ktarında olan inpabnın 
ıapılma iti 3·5-938 tarilüodea itikren 20 ıü• müddetle açık 
ebiltmeye konulmuttar. 

ibate 23-5-938 tarilaiae •iiladif Pazarteai ıünü aaat 15 de 
belediye daireliade yapılacaklar. 

lateklil...U. yevm ve IUb •ezkurde Turıutlu belodiyetinde 
bul•amaları. 7 11 IS lSOO 

Izmir vilAyeti Mohasebei Hususiye 
modarlft#ftndenı 

War.ii .... ,. vil&,.to- y•ni den inşa olunan S.rpmaclaki 
ili• •vi otel olarr.k k.U•ıhaak ve idaruiai biJea bir aite
~. -~,..._ iclue ol•malr W.e bitiilı .. frueatile bu .. 
bw elektrik tuilat• M aetbak l4qaamata clabil oldutu halele 
8'ike ... ı.. tefrit eclih"- bir va.iyett. bir yd müddetle ki· 
,.,. wrilaek iwe ıs .- miiddetle açak arbrmaya çakaral-
-.U.. 

Şartlan ötreo..k iltiyealeria ... , ıi• buuai hHaplar mii-
cltri1'ti. varidat lralemia• ve kiruaDa talıp olanları11 müuyr 
4e7e iftirak eta.k iiaer• i.ıe ıüaü olaa 19-S-938 Per .. mlte 
ıijaii ... t 10 ela clepqzito makbezlarile lirlikte v.liyet da mi 
eaca.eaiat mfirac:ut e..ıeri ilia olunur, 1501 



1 l 

11
• ra1elli Sperco 

Vapur A centası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"TIBERIUS,, vJpuru e'y~vm 

1 manımızda ol p ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM ve HAM· 
B URG limanlara ıçin yük ala· 
caktır. 

"RHEA, vapuru 12-5·38 ta· 
ribinde beklenmekte ol ıp yi.r 
lcünü tahl ycdn ıo"lra BUR· 
GAS, V ARNA ve KôSTENCE 
1imaolarına yük a ac~ktır. 

S VENSKA ORIENT 
LINIEN 

0 GOTLAND,, vapuru 19·5·38 
tarihınde 1 manımızda beklen· 
mekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNJA, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanlara 
içtn yiik alacaktlr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 9·5·38 
tarihinde limanımıza aelip MAL· 
TA, MARSILYA ve CENOVA 
limanları için yük ve yolcu ahr. 

ilandaki hareket tırihlerile ve 
nıvlunlar4aki cJetiıiklilderdeo 
ıcınte me1uliyet lcabul etmez. 

Daha fazla tafaılit ıçin 2 nci 
kordonda FRATELLI SPERCO 
yapar ıcentahtına müracaat 
tdilmelİ rica olunur. 
Telefon: 4111/414"/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
' ANTE • LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LJNIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

.. ACHAIA,, vapuru 25 Niaan
da llekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içia 
Jük alacakt r. 

SERVlCE MARITlMB 
~~ fteUM1'ttf 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vayuru 3 Mı· 

yıata beldeaiyor, KOSTENCE, 
GALATZ ve GALA TZ aktar
.. ,. TUNA için yük alaeaktar. 

DEN NORSKE MIDEI,, 
HAVSKINJE 
OSLO 

•'BAGHDAD,, vapura 15 Mı· 
yııta bekleniyor. ISKENDE
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
için yll.: ala caktır. 
JONSHON WARREN LINIES 

UVERPOOL 
'

1JESSMORE,, vapuru .S Mı
yıı 'ekleniyor, BURGAS, VAR· 
NA. KOSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve BRAILA içi.o yilk 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT U
N ES INC. 

PiRE AKTARMASI DOGRU 
SEFERLER 

.. EXCALIBUR,, vapuru 6 
Mayıı PIREden, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektif. 
SOCIETE ROY ALE HONG· 
ROlSE DANUBE MARlTIME 

"BUDAPEST,, va_puru 30 Ni
•• bekleniyor, PORTSAlD ve 
ISKNDERIYE için ylik alacaktır. 

0 DUNA,, vapuru S Mayıs 
bekleniyor, TUNA limanları 
-yin 10k ılacakbr. 

ilandaki hareket tarihlerile 
ıavlunlardıki detiıikliklerinden 
ıcenta mesaliyet lcabul etmez. 

Daha fazla tafsilit almak iPii 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
W&p• ~ miiı.-.t 
teıilmelİ rica olunur. 

Telefon No. 2007 /200I 

G •• H ki • oz e mı 

Mitat Oral 
Adres: Beyler Numaa ·~ 

katı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

aut 10..12 ötledeo ıomA 
t 5,30 • 17 Tele. 3434 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

apar eenta11 
Elrincikordon Reea bU.-. 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LlNES LTD. 

11CARLO,, vapuru 2 Nisanda 
LONDRA ve HULLden gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL Jcia 7ük 
ılacalctar. 

••POLO,, vıpuru 29 Nisanda 
LONDRA ve HULLden ıelip 
yük çıkaracak. 

110POR TO,, vapuru 28 Ni· 
11nda LIVERPOOL w SWAN· 
SEAdan gelip ylik çıllaracık 
ve a_ynl zamandı LIVERPOOL. 
ve GLASKOW içia yak ala· 
caktır. 

•QPORTO. vapuru 7 Mayıs 
1938 LIVERPOOL için yük 
alacalctır. 

.. LESBli\N,, vapuru 17 Ma· 
yısta LIVERPOOL ve SW AN
SEADAN aelip Jük çıkaracak. 
THE GENERAL STIAM NA Vl-

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

Mayılla LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 

''ACHAIA., vapur11 limaoı· 
m11da olup yOk çıkarmaktadır. 

A A})Ol U 

biri 

• 

Askeri Lieelerine talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 ders yala için lstanbulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe aılceri liıelerile Buna askeri liseal Kırıldc.alede 
b.uluaan aakeri un'at liseai v.e Kouya Erıiocu aıkeri 
orta okuUarma talebe ılınacıktır. Kaydükabul şartlara 
bıkkındı malGmat aıkerlik ıubelerinden •• okallarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul iç·n müracait zamam 1 • Haziran ile 2S • 
Temmuz arııındadar. Talebe hangi okula girmek iıti· 
yor11 bir dilekçe ile dotrudan doğruya o okul müdü· 
rüne müracaat edecektir. Dılekçeye iki fototraf ile bir 
tane 6 kuruılulc posta pulu iliıtirilmiş bulunmalı ve 
measub oldutu aıkerlik şubeıi bıbaaanan ada ve me1-
leki ile kendi ada okudutu okulun iımile hanıi 11nıfta 
bulundutu yabanca dil okuyorıa bangiaini okuduğu ve 
okulundaki kayt numarası boyu yaşı atarbtı ve oturdutu 
yeria adresi vazib olarak yazılmabdar. 

S - Melctepleria bulundutu şehirler haricinden müracaat 
edecek talebeler ayraca ikinai bir dilekçe ile de asker• 
lik ıubelerine bat vuracaklardır. Aıkerlik şubeleri ııhbi 
muayenelerile lüıumhı kaydükabul kitıtlannı tamam· 
lattıracıldar ve bir Temmuzda talebenin air•ceti okul 
mOdürüne yalnız kijıtlannı gönderecekler ve talebeler 
mekteb müdürleri tarafından çatnlmadıkça mektebe 
gönderilm iyecektir. 

4 - Okullar yıtıla ve parasızdır. Talebenin iaıeainden bııka 
giydirilml'!Sİ teçhizatı okul tarafından temin edilir n 
her ay b"r mikdar da maaı verilir. 

1 3 S 7 8 11 13 15 17 19 21 22 2S 27 29 31 1415 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Bolc&riıolo• • w.,._, •1•111 hıkl8'l .. •••IH•• 
(Verem ve Mire) 

Basmahane Çorakkapı caddeıi poliı karakol11 1anında 
T •lı11i/ı 251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahta alqama 

h 
kadar hastalannı kabul eder. 

Mu asebeBarosu Tel•fn•n: "''J !._ ________________________ _.__. 

Mustafa E. Çelebi Bayındır belediyesinden: 
K•p•lı Yemişçarıısı No. 3 Bayındırda bütüa konförü ve demirbaş euaıile mevki ve 

Tele/on 34J5 manzarası müsteına ve çok kullanıılı olan belediye otel ve 
Mubı1ebey• ait bütün iılerinizl gazinosunun üç aeaelik icın açık arbrmaya çıkarılaaııtar. lıtek· 

tam bar itimat ile tevdi lilerin 6-6-938 Pazartesi saat 16 ya kadar belediyeye mürı· 
edebilirıiniz. caatları. 5 10 12 14 17 19 21 1466 

Büro, kanuna uyıun ıekilde ve 1 l D f d d 
muhtelif usullerde: ZIQİr vi ayeti e ter arlığın an: 

Muhasebe tqia eder Şekerci Mehmet Bedrinin eski yıllar kazanç vergisinden olan 
Defter tatar borcunun temini tahsili içiB mahcuz Hacı Mahmut mahaUH.nde 

Numan zade ıokağmda kain 16 eski 26 yeni ıayıh ev yeniden 
Pldnço tanzim eder takdir ettirilen 1000 lira kıymet üzerinden vilayet idare beye· 
Heaabı tetlıilı, taali ve tinin bu baptaki kararı mucibince ilan ıar;binden itibaren 21 

., gün müddetle tekrar müzayedeye çıkarılmıştır. Talip'erin 10-5·938 
oe ihti/dfları halleder Sah gümü ıaat ıs te villyet idare heyetine müracaatları. 

19 25 30 7 1179 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

1'tırk Anonin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

45-35· 25-20 beygirhk: Her huıusti ıarantilldir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolayhlc vardır. 

LANZ - Harman, biçer hatlar, saman ve ot presesi, 
tohum ayarma makinesi, kalbur makinıi, pata· 
tes çıkarma makinesi ve bilumum ali.ta ziraiye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, diıkaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörleri. 

Her türlü fabrika teıisatı iıleri deruhte edilir. 

B'/JyiJk Kardiçalı Han 55 Na. da EGE 
mın takası umum acenteai TALAT Ki 1.,,. 
l/OGLUNA müracaat. 

inhisarlar Umum MndnrlDğDoden: 
1.- idaremizin Paıababçe fabrikasında tartname ve p ojer 

mucibince yaptırılacak kirgir ve betouarme iıtinat duvarı ill 
fılitre dairHı inıaıta kapıla zarf uıulile eksiltmeye konu' 
muıtur. 

11. - Keıif bedeli 16730 lira 37 kuruı ve muvakkat temi
natı 1254. 78 liradır. 
ili. - Eksiltme 9· 5· 938 tarihine ruthyan PazartHİ ıüaüıaat 

15,30 da Kabataşta levazım ve mübayeat ıubesindeki ahm 
komiıyonunda ya pılacaktar. 

iV. - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar levazım ve mübayeat ıubesile Ankara baııaüdürlü
i6ndea alana bilir. 

V. - Ekıiltmeye iıtiralc etmek iıtiyenleria feaai evrak ve 
veaaikini inhisarlar inpat ıubesine ibraz ederek ayrıca vesika 
almaları liıımdar. 

VI. - Mühürlü teklif mektubunu kanulti veaaik ıle V. inci 
madclede yazılı ehliyet veıikaa aı ve 0 o 7.S muvakkat temi• 

aat paruı veya mektubu ihtiva ed ecele olan kapala zarfların 
ekailtme rünli en ıeç aaat 14,30 ıa kadar yukarda ada pçen 
alam komııyonu batkınbtsna makbuz mukabilinde verilm~ 
olma11 lazımdır. 2327-1357 26 29 3 7 

lzmir inhisarlar Bat mGdGrlO· 
ğcındenı 
Bornova fabrikunda mevcut 163 adet miiıtımel bidon pi• 

urlıkla •blacaktar. Beberiaia muham•e• fiab 4 teminatı 
48,90 Urad1r. JateldJleria 17·S-938 rfial ... t 15 te Bat müdür• 
lGtlmbdeki komiıyoaa •• ı .. ıarl illa olaaur. .S 7 1447 

Çünkü;ASPİRİN seneler· 
den beri her türlü . soQulcal

gınlıklarına ve .aQrılara karıı 
tesiri şaşmaz bir• iliç olduOunu' 

'°is bat, et mi~tir. 
·AS Pİ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar• 
kasına dikkat;;ediniz . 

inşaat münakasası 
lzmir incir ve ozom t.arım satış 

kooperatifleri birliğinden: 
Karapıaarda inıa edilecek paviyon, heli, yazıhane ve diğer 

müteferrik iıler kapıb zarf uıulü ile eksiltmeye konmuştur. 
inşaatın muhammen keşif bedeli 13.247 lira olup vahit fiat 

eıası üzerinden yapbrılacıktır. 
Teminat miktarı olan 1.000 lira nakit banka mektubu veya 

devlet tahvilleri olarak yahrıhr. 
Eksiltme 16·5·938 Pazartesi günü saat 15 de lzmirde 1 inci 

Kordonda it hanında genel direktörlük odasında yapılacaktır. 
Fenni evraka görmolıc iıtiyenler lzmirde 1 inci Korda.1da 

gümrük karıı11ndaki işletme hanında birlik fen muıavirıne veya 
Aydında Aydın Milli bankasına müracaat etmelıdırler. 

Mütemmim izahat yalnız lzmırde birlik fen muıaviri tarafıa· 
daA verilecektir. 



Eksir Şahap Basur ~e~e.lerini giderir, 
Kovvetı, 11Ştı hayı artbnr. 

Elbi1e ve Maato 

m .. khlarma miide 

Za6U.. S.ler • ..,,,..,_ 
Taze Temiz Ucuz Iliç 

Hertilrlil tuvalet çeşitleri 
Ea miifkilpeleat mir 
t.rileriai aaeauaaa eclea 
.. firma11 anatma1mız. 

Tdecar Tersi Tdrkpazarı 
lbrahim KaJ-akaı 

Hamdi Nüzhet an«;ar 
Ba bre Jeai •ta• matuada zeaıin 

cetitler. U..t•k, Tqyorlak, Travalwhk 
......... •••illDi. ,WU ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

• 1 - ........ dahilinde apta• terzilwaemde •-ar olarak ba)' ve bayanlar için aoa moda 
arif, 11k •nto, rop. t1nor, etek. bluz, tuvabr, Başdurak Salepcioğlu Hanı Kar1Şısında 

.. --., ... lilr, 8hıll .. ..._, elW• •• bpatlan 

..._ilcliti • bqeailclill edilde imal edilir. 
1 - il•••• ptllia .. bedi ile de yapılar. 

• ........ dultwla- aalamak için bir defa 
•kilidir. 

Ocl..psnr: 8la•t.akaa 11ktıia ealri Baınkb 
...... Nmaua 12 • Telefen !276 

•iM • ,,.,.,_,,. ellllflllı ,_iti.,. ılpaiı ia6ııl ellil 

Harac;c;ı kardeşler 
Biiyiik mobilya ve mefrupt ma

ğazaları emrinize imadeclir. 
ur:r d~ 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

s ...... 
Y• ... ..-. ralltmu •üaa1ebetile yelli ptirdati 

•DCIUIOY. PAYN •VULEN. n •FIŞER. koltiimlak ku
pa11l111 llılltln•I .. ılıal•r, pardedlilder ve he tirlit YERLi 
.. AV'&UPA •••ı awti•uluı rekabet kalMal etmırecek .......... ,, .• ,_. .... il•ı·-· ....... ÖDCI HAC ALI ZADE 
AIDUl.LAH ~i •lltlaka li,...et edıaaz. 

.. lll'la-. • •k ve •• acaz ktamatlan yalmz bu mata· .............. 
P.,,._.lcılar EınaF oa Ahali Banlı ıaı 

eioarıntla ••lıi Sııraılıi mafazaıında N. 10 
'ELEFON 2,, 

Septolin 
Dl$ 

maeanana 
:x::ııcc> 

E N ""'1 U K E M M 1 L [l ı ~ M A ::_ u N U C w rl. 

Toptan 
cahı,llr'i 

Pe,,.•lllalwa 

Latli Kro .... ,.,,._ 

Tarlı Haoa Karama - p·, u 
25 incı TER T l P PLAN 1 

Birinci kefide 11 yıstadır 
Saya Ura Sayı Ura 

1 Mükifat 10000 30 ikramiye (500) 15000 
1 • 20000 60 • (150) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • {100) tooôo 
l • 15000 400 • (SO) 20000 
ı . 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 • 4000 2000 203000 
4 4000 ı== 

Son moda yazlık elbi elik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirsiniz 

ADRES: 
Atatiirk Catldea No. 1~6 

TELEFON No. 3942 

role Otomobilleri 
a veli çok, fia • az, ma8rafı u, mukavemeti pek ço ve cihanın 

beğenilmi, otomobilleridir 

Yedek p rçalar mevc ddur 

Oldsmobil otomobilleri de er tarla evsafı haiz, ıağlam, elveritli, 
gazel ve 1 ks makinelerdir 

Izmir •e bilgesi bayii ı O UTAY 
e·ri ci Kordon Telefon 2704 

r.iSwm 
193& 

KOçül\ Ccari He&Gplar 

lkrami'i"' plana .. 
4 adet 1000 L 4000 L 

8 " 500 " 4000 " 
16 •• 250" 4000" 
76 " 100 " 7600 " 
80 " so ,, 4000 ,, 

200 .. 25 " .5000 " -.384 " 28600 " 
~alar lmart, lhaziru 
1 eylGI, 1 Wrlnciklaaa 
tarihlerinde çeldleoektir 
En az SO lira meYdaab 
bulunan beaaplar ...... 
lara dahil edilecektir. 

AN6iJ1• ıniJtelaaauı 

Dr. lsmail Ziya Tre 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kan11Z 
ittal18lz 
Verem 
isddadı 

olanlara 
Romatiz. 
mah e 

Belge • 
tekliği 

olanlara 
Şifası ı 

rGbe 
mi, tir 

Büyfik şişesi 60 kur 
U. depo S. Ferid Şifa eczane • 

Foto Kiroğla 

Hamza Rüs em 
Ea meıhar fabrikalarıa fotopaf ma•ıaeler , filim, eam. k 
kart ve bilamam fototı'afçıbkta aütamel eaalar, fotatral 

ve edeatı, font Ye 1ehpalar. 

Fotofralçılıt• mateallilc 1aer ıaeoi ,,...,. 
Zftki okwa.Jacak .._.,.. ve atraodia•"'•• emedlt ft 

iltiwblan w kopJalmrı bımal clilcklltle ,., .... 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Eıqirlmudo Pl'flll No. 28, 4. 5, f, 7, a., 

TelefOn: 2675 Telpaf: Riittea ~ 


