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p arı ak tezahilrat hazırlanıyor Hitler ve. lVlussolini, karşı
Bay Celil B~y;.r bu akşam - lıklı . söylevler verdiler 

- ........... . 
hareket ediyor . T~na meselesi, dünk~ mü~a~erel~rin en mü-

,----~---------------- hım mevzuunu · teşkil etmıştır. Hıtler, Alman 
Dü.n yeni şilepte verilen çayda ve genç Tıbbiyelile· hududlarınm Alplerde . olduğunu söylemiştir 

rin balosunda bulundu, tezahüratla kar ılandı. 
lataııbul, "l (Buıa1S mubabirio 

mizd o) - Bıı•ekilimis Bay CeJAl 
Bayar bagtlıa ı•hrl is• pldl Te 

Baydarp ca ietaıy n ela meraeimle 
karplandı. Balk. Baınklle kaqı t .. 

aaharat n b07Cik Hmpati glbtercli. 
Bıı• limi& ıenfiıae a&leden eon· 

n. Deııizyolları idareıiııiD yeni ın• 
tın aldığı Bakır ıilebiade bir çay 
siyafeti Tcrildi. Baınkil, ıllebi gez. 
di al&kadarlardıa ihtiya~ ve naiye
limil etrafında yeni mald at aldı. 

lataobul. 7 (Baeaei muhabiri· 
mizdın) - Tıp fakaltcn tarafından 
ba akta m Btylerboyi urayıada çok 
Hngin "' çok ejlencoli geçen bir 
balo nrildl. Bıı•ekilimi .. Fakfllt•li• 
lerio rioalannı kabul ile baloya da 

·geldi H ıonçlcr bu veril• llo bara• 
retli teaabGıat yapular. 

Bay Celal Bayar, yma akı•• 
..... wlr. l'L.ikLIA--1lal~ Cltevcc-
ClbCD barca.el eöo :kttr. 

Doıt •e mflttefik Yogoduyıdı, 
lrea gtızerg hında Baıvckili iı i~in 

lıcıynk tuahClut buırlq•aktadır. 

Belgrad aiyueti d~rt gnn ıtlrecek ,.. 
Bag.ekilimis, Kral Naibi Preıu Pol 
tarafuıdao kabul edilecektir. 

lıtaobuJ, 7 ( A.A. ) - Baevokil 
Celll Bayar, Barlciy:e Vekili Dı. 

Aru "' maiyetlerindeki • Tat ile 
birlikte bu eabah Ant.ara ekeprealn 
ba~lanan huıaıl ngonla ıebrimiıo 
gelmiıler •• iltuyonda Tali n be· 
lodiyc reili O ııtG.adağ, lıtaabal ko· 
muntıaı, tüm komataoı, merkez ko· 
mutaın, emniyet clirekUirO, •aU ve 
lktuadt md u .. oıer direktörleri, 
Yugoelnya general konıoloıu ve 
konıoloıbant erkanı TC daha lıir 

1 ~ok anıt tara&Dd•n karııt.nmıı· 
lardır. 

Baot• muzıka olmak Ciaere bir 
ıık rl kıta •e bir poliı kıtan selim 
2 .. mini ifa etmiı, iıtaeyoa •e nhtım 
Clzerinde duran halk Baıvekili barı. 
reıle alkıallmıotar. 

Bııvekil H Hariciye V kili Hay• 
darpadan Akaym Burgas npurile 

" Yozgat ve Kırfehir 
Felaketzedeleri 

iane liatesi 
Ôdemia aymakb ilkokulu Lira K. 
öğrencileri 0 YeniA11r elilc• 9 30 
Baytar müduriytıi memur 
•e milatahdemiai u 17 
Ticaret oda ı memur n 
ınfiltabdemioi ıs SO 
Uaaan Buri 2 
Mahmut Safgill 5 
ErkekLiıeıi uoıf4 l.öırencileri l 2S 
Dr. Mehmduh S.y 10 
l>r. Memduh Say lllboratu• 
Vın müıtabdemtcri S 
j. Benca}a \'e oAlu jak 10 
Nefi Akya11h c j.C. Hemıi 15 
Urıa itkeleıi gümrük mu· 
hafaıa talim bölGğG ıubay 
"e erleri 21 56 
hftıdafaııi Hukuk ve Güzolyalı 
oktı1Jarı 6ğreociJeri 33 62 
:E°:nıllik: ve Eytam baaka11 
bit rnur Te mChtalıdımini 
O.ti okulu ağrcncileri 
Bugan toplaoao 
l>Gnkft yek.On 
Urııomi yılı. tiaı 

18 55 
25 ıs 

183 10 
16127 05 
J63ıo ıs __________ ./ 

Başoekilimizin son ıegalıatlerintlen bir intiha 
Tophane rıhtımına {;itmiılar ve cloı• ı Celil Bayar te Dr. Atas yarı 
~uca .Peıa 1a11 miılerdir. akıam Bılguda re ıt tct lerilir • 

Pazarh usLilü tari
he karışıyor. 

Ankara, 7 (Ouıud • Tel onli) .... EJ1• otıııoda pazarlık aıolGafin 
kaldmlarıık muayyen f iat ooldiaia tatbiki hakkında hazırlaoao kanon 14• 
yibııeı, Bılydk Mıllet Mecliiinc nrihaek Gzeredir. 

Dahiliye Vekaleti, hayat pabalılıgı ite mücadele monua Oıeriiıde Tilio 
yetl "nlr ıamim öndererek, ucu&lak davaıınıo bir nizam ahını abama• 
aıoı, •il4ycthrio ub loıioc dıııen l•aaifcyi hatulatmı~, maliyet fiatleriai 

cudat ık • ayni ıamaada daba kolay, daha ç•bııık vkiyata medar ol• 
mak iizere, İltıb~al •o iıtibU.k yollımnıa bağlaamımoı ve bunnn için do 
icab eden ineaatın yapılmaunı bildirmiotir. 

r 
Sah günü başhyor 
Amiral Nelson 

Büyük deniz adamının emsalsiz 
hayat ve gönül maceralarL 

Ba bir hagal malısula def il, tanınmış, şöhretini dBn· 
gaga gagmış gaman bir deniz kıırdunıın hagatının t8.' 
kendisidir. Ve bıı eseri, tam bir hegecan ve alifca ile 
takip edeceğinize hiç şüphemi% yoktur. 

Salı günü ''ANADOLU,, da 
okuyacaksınız. 

Roma, 7 (Radyo) - Hanların, 
llagOD çok yağmurla olmaıı miina• 
'°betile Sautamarınollada yapılman 
auata11ner böyClk aııkeri maJtHH• 
lula dört yClı bombardıman tayy•• 
reainln Forb11ada yapmau mOkarrer 
uçuılar, yarına talik odilmiıtir. 

Bitler, buadan iıtifade ederek 
lıütlin mtıaeleri gezmiı Te iaahat ıl· 
dıktaa ıonra, Buciya traçanndan 
a&DD mtlddet; Romanın paooromuını 
ıe1r lemittir. 

Bitl~r, 6~1ıden ıonra. Muaaolioi 
ile tekrar mfisakerolere baolamıııır. 
Ba mliukereler, eo ıdyade Tuna 
mcaıleıine inbi.ar etmit ••çok an• 
1GrmQ11flr. 

Muuollai bugtlnlr.fl mlaakereler• 
dı; Bitlerin, biltun eiyad mHeloler 
etrafındaki fikrini ualamalc iıtemiıtir. 

Bitler, yana Villl Madaaada 
Hariciye Naun Kont Ciano tarafın• 
da verilecek ıiyıfett• hasır bulu • 

duktaa .. ' Jİr • ikiclı 
IG-l•"'•·aoı:•;İ -.eyr•d~ '\'e mıaeıa.uı1,1eıı 
Romadın aynlacıkıır. 

Bitler, budadlara kadar Muuo
liai tarafından u&arJuacalr.tır. 

Roma, ı (A.A.) - Bana ıjınıı· 
aın ubabiri bllditiyor: 

iyi bir membadan ö~rtı:ıildiğine 
g6ro dün aıteden eonra Kapi• 
tulu zlyarotlerindeo evel yaptıkları 

gôrllımeler eıınuıoda Dıaçe ile füib· 
'"2 pek aasilc bir me1tle ol n Atta• 
pa ın cenubi ıırkiıinde İtalyan Tc 
Alman n fuı mıntıkaları mesoJeaini 
tellr.: ık ctm~e baılamııllrdır. 

Mut101ini boı vakitlerini Ciauo 
Te Hariciye Nezaretinin ckeperlerile 
birlikte gilnOo baobcn meaeleıiai tet• 
kike tabela etmckto •e bu mftddet 
zarfında etiket icaplnnnın mtiıaadoti 

oiııbetinde Bitleri kral ile yalaız hı· 
rakmıktadır • 

Mekteplerde 
imtihanlar 

Yazılı yoklama uıulii 
kalkıyor mu? 

Maarif Veınli B. 'Sauef' Ar1."an 
Ankara, 1 (Buıud muhabirimiz. 

deu) - M•arif Vckllatiıaia, gtçOD• 
lercle yazılı imtihan ıaalleriaia ta• 
lehe tarafından 6ğrenilmiı olm11ı 
me•aua Gurind• yaptı&ı tetkiklerdca 
•• g6rdago aararetlerden ilham ala• 
ıak ytai bir ttkll ıradıtı •• yanlı 
yokla•a aıallDGıı kaldıralacatı a6y• 
leni yor. 

r'----------------. En büyük ser-
vetimiz, vücu

dumuzdur. 

Emin bir hal yan mcmbaıadau ha• 
hır 'erildiğio• gurc İtalyan u Al· 
mao devi t adamları Tuna H Balkan 
meteleloriui ıtıkça konuımaktadırlar. 
Maltim olduğu Teçhile 1talya Roma 
protokollarına tevfikan A•usturya ve 
lacoriatana ikbudi meofıatler tc• 

mio ctmiı idi. Bu menfaatler tekrar 
f6Eden seçirileccktir. CdııkO İtalya, 
Almaoy licndiline eeulı imtiyaz• 
Jarda bulunmıığa razı olmedıkça ATueo 

turya7a •erdiği imtiyazlara bilhHN 
Triye11e 1io.J1oındın iıtifade etmek 
hakkını Almınyava eelltetmiyecektir. 

Diğer cihetten İta' yaıı·Almau 
mftıakerc'eri eınatunda Cckoılo•akya 

me elceiue temas edileceği öğrenil• 

mi~tir. 
Roma, 7 (A.A.) - Sabahtanberi 

durmadan ve ıiddeıli bir aurette ya• 
ğau yağmurlar dolayıı·ıc bugilnkCl 

- Sonu 6 ı111:ı sahi/ede 

lngiltereden 10 milyon 
sterlinlik bir kredi. 

Bir Londra telgrafı, böyle bir 
mutabakat hasıl olduğunu 

bildiriyor. 
Lta al. 'l (Baauı mDb irhabdea: Telefonla) - İııgilterede aôt•• 

lif IHVZalar Clurin de tetkik H temular yapaD bankacı beyetimis hakkı. 
da gelen · bir Loodra telgrafı ıa malGmatı vermektedir: 

Beyetimide İngiliz mali 111fieı ı~Jcri araaında, Ttırkiy•y• on ailJ .. 
ıtorliolik bir kredi açılman e1&11 kabat edilmi~tir. 
· ANADOLU - (10) ail7on ıterlia, bilfm paramıala •ı•Aı yukarı ts 
milyon Törk liraeı dır. 

Ankara maçında 

Alsancak takımı 
3-2 mağlup oldu. 

9 kiıi ile· oynamak mecburiyetinde kalan 
Alsancak oyunun sonuna kadar kalelerini 

muvalfalıı,etle müdafaa ettiler. 

MıılıaJızgücii takımı 

Ankara, 7 (A.A.) - Tele· Oyuna lzmir baılacıt. Fakat 
fonla: Alsancak, bugün Muha· bu akın Muhafızgücü tarafın" 
fazgücii ile yaptığı ilk karşılaş· dan durdurularak iade olundu. 
mada 2-3 mağlup olmuştur. Dakikalar ilerledikçe Alaancalc 

Hakem Galatasaraylı E.,refin takımının ık sık Muhafız kale· 
daveti ile sabaya evveli At11n· ıine indiki görülüyordu. Beıin· 
cak ve biraz sonra dı Muhı· ci dalcilcada soldan yaptıtı bır 
hıgücü çıkarak alkıılandılar. hücumda Alaancalc Basrinin 
Mutat meraaimden ıonra ta· ay ğile ilk ıayıııoı kaydetti. iki 
kamlar karııhklı olarak ıu oe· dakika sonra gene bir Al· 
kilde 11ralandılar: sancak hücumunda Saimin Mu· 

Mubafızgücü: Fuat, Saffet, hafız kalesine uzaktan attığt 
Salih, Lütfi, Hüsnü, Ahmet, havaleli bir şütü Fuad blolce 
Naci, lızet, Rıza, İbrahim, edemedi ve elındcn kaç . rdı. 
Şahin.. Sağaçık Sait yetişerek ikınci 

Alsancakı Hilmi, Cemil, Ali, lzmir sayısını da yaptı. 
FetM, Enver, Necmi, Hakkı, Bu ikinci golden sonra mu-

ari, Saim. llyaa, Sait. - ona 6 ıncı ah!/ dt -
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19 Mayıs 
hareket bayramı 

••••• 

lzmırde koyun eti 25 ku-
ruşa satılabilir. 

Mayıs 8 

Taze yemişlerin renginden 
ve asitlerinden manikürlü tar· 
naklarınızı korumak isterseniz 
ellerinize ince lastik eldiven 
takınız. 

Manikür, reçel ve şurup 
yapmağa mani değildir. 

İnunlığın umumi ltrib1 u ht~ 1ah11n kendi buau.S bayıl tarihi birçok 
4jeıb lerın hilı:iyesioden ibareuir. Eo agır bir tıtkik ve 4ıliibun ciddi hü· 
.,iyetioin mıksesi olan tarih yıprıJı:lıraodan tut ta gueteleria yirmi dört 
11atlik: ömre sabip cılan ıiltonlarına nrıncaya kadar tarih kokuıu kokan 
bftUlo yazılarda hep jeıllerio mıakıbeıini göriirilz. Gerek balklarıa mukad• 
dft'atıaı idare ~dealerdı guek Jı:eııdi ferdt bayatınıa alnıını tanzim ıt• 

m•'• uğUfanlarda olıun jllt yapmak keyfiyeli, hayali, biraz ela qiio 
ile kanıtı rmık meyline kar@ılık veren . bir iç alem duygoıudar. Ülkeler 
bybtden lıir htUı:ümdar, kendi ugrana binlere• inıanın hıyatını yok etti• 
l••İ g6rmelı: 11abını utan bir kral, Hptılliği diyarların bir anda elinden 
gftti«ioi gören bir Hk.İ Fatih hiçbir iıısao gônlüailo hıcmiae 11&mıyıcık 
oba ırtıubını yerinde yaphğı bir jestin mauevi teselU.i ile antor. Tahh0 

••• pırlak •lm11larıa1, bu Jı:aıa ve kfll la sencir haliDde boyııuoa gıçmfı 
Jllren ma~lılp bir tacidu mağlGbiyetiu bOUin acıuaı, galibine Jı:aıp yapuğı 

bir j•ıtin teıiri ile gideımıge uğrapr. Tam yerinde yaptığı bir jeıt ile o 
mağ'tlp tacidar Jı:e.diıine galip geleni kahredici bir manevi darbe ile sara· 
tıgını aaoneder. Vo bu un oau anık esir göDlllnüu pir dolu bir tesellisi 
olu. 

Kızılçullu sahaaında 
yapılacak 

Ulusal ekonomi ve artırma 

Yaptırdığımız tedkikler bu neticeyi \.. kurumu ..1 

verdi, alakadarların mütaleası. l .... z_m_i_r....._ ____ _ 19 Mayıı hareket bayramı 
için mühim hazarlıklar yapıl· 
maktadır. Bütüa Jımir balkanın 
büyük bayrama iıtiraklerini te· 
min için jimnaıtik şenliklerinin, 
bu gibi bayramlar için dır olan 

Ferdi hıyaıım11da da birçok gıipl.ıimiıin lı:arşılı&ı olıralı; chiç ol• 
•auı töyl• yaptib cli7e ifade ottiğimis jeıtlerimiai güeteririz. 

· Alsancak ştadyomu yerine Kızıl· 
çullu koşa sahasında ve tribün· 
lerio önünde yapılması vali B. 
Fazh Güleç tarafmdan emredil· 
miıtir. Hazırlıklar ona göre ya· 
palacak, halk, hususi tren, oto· 
büı ve otomobillerle Kızılçullu 
11basıoa giderek davetiyesiz ve 
dubuliyeıiz bayramı görecek· 
lerdir. 

jHt; bHaa, durgun gönlömhflıa aaııl bir hamuet deııauı yazabilcc•• 
&ini. b11110 herk.ete g6re çılgın arsularıo dolaıtığı kafımızıa 01111 ıooıoz 
f•rajıtlerdo bulııııabilecolini g6ıtorir. 

Zenginin bOtila ibıaoları, kadretinin b6Ubı 11.&uflerl, btlytl~tlJI bütila 
himıy•leri fakire, sayıf ı, kGçige klqı yak.ek hiılerle yapıhnıkla beraber 
bitu da badi kendini bir jeaı·n maııed bazı ile meaut etmek duyguıile 

71pılır. Fakiria Hngino kafa ıutuılarmda, uyıfın kendi boynunu kopu• 
••kta elaıa kudrete Jı:uıı ityıamda, kClçQgiln; kencliıini Hm•&• kalkan 
biytl&la korkunç 7ilaüııe haykırıılarında da kendi acidetlui bir anda or• 
tadaa ailea te cıtı11 n mabt•t•• bir jHlia nrece&i ae'fki ııtmak iJıtira.a 
palidir. 

Fuar hazırlıkları 
Atlıspor kaliibii KüL 

t'iirparka alındı 
Ba maunt H•kin rakipıiı tadı il• kendimin doldardoğam111 samıa• 

taı çok del• o H•k karııh&ı maddi gaiplere htlanmığı mecbur kalır11. 
Faklı huH da 7eriade bir joıı hlıe, muHffd:ıyet hpılırınıo kdtlft 
k•aatlarıDı birden çuirea bir kudret l• getirir. GörGnmeı kanatları ile 
6aflml!Sdea uçm•ktı olaa kGtilk fakat tehlikeli bir fır1aıın ao4ode yapılan 
ue•or bir jeıt biıi, o kapıdan içeri hir munffak olmaı ıdımıo fdcadftıı• 

Jeki bayıl kudreti iJe ıokar. Taıibto blyilk roller oyaamıı ldm•elerhi ba· 
1•tıa1 laatırlamık fçio baldkate11 hayle olctaıuoa anlamamıaa k4ff4ir. 

Fuar madalyalara altın ve gir 
müş olmak üzere Almanyada 
imal ettirilmektedir. Bir ay ıon· 
ra madalyaların fuar komitesi· 
ne gönderilecej'i haber alın· 
mıştır. 

je1ti yapanlar kadu ODU ••pecle.nlu ae mfttthHIİJ olur. Bele bn j .. t 
iiir fertjatı11 blytUı: .bir hı1ktldeki sih1 bfltb laıtları ••ili ifadeli ıek• 
lt.cle 1eıılltr edene. Kültürparktaki hayvanat bah· 

çeıi zengialeıtirilecektir. Muh· 
telif yerlerden birçok hayvanlar 
getirtilecektir. iki giyik yeniden 
Atin alınmıştır. Giyikler için 
ıazdan hususi bir kulübe inşı 
ettirilmiıtir. Bunun bir kıımı 
athıpor ıbırlarma tahıiı olun· 

Nikotinin zararı olmadıQı 
•nlaşıldll 

Amerikada •İiara ıarfiyıtı. 
dikkate ıayaa bir balde çot.
lı1or. 

1936 MIHl•d• ıünde 120 
milyon ıigara aarfeden Amerika, 
1938 aenesinin ıonuaı kadar 
bu mikdara 153 milyara çıkar
mııtır. 

Y ıpıla• tetkikata ıöre, ıigıra 
aarfiyıtımn bu derece çotal· 
maıı, nikotinin detti ıigıra d~ 
maoınıa iaıaaa zarar verdiği 
vo binaenaleyh. açık havada 
içilmek ıartile, ıigaraaan, İn• 
Ha lıaiçbir zarara olmıdata hak· 
kındıki kanaatin zihinlerde yer 
bulMaaandaa ileri gelmektedir. 

Otomobil kazaları, hep 
gençlerin marifeti imifl 
Bütün dünyada otomobil ka· 

zalara hakkında yapılan umumi 
Wr iıtatiıtik, maaleaef gençler 
ale1hine aetice vermiıtir. 

Jıtatiıtilde, bütün dünyada 
wkuaıelea otomobil hidiıele
riaia Jiizde doksanı, gençler 
tarafındın idare olunan otomo· 
Wlleria marifetleridir! 

40 yaıındın yukarı olan in· 
ıaalaraG idare ettikleri otomo· 
billerdon şimdiye kadar çıkan 
kazılır, yüzde yirmi biri 

Bahri Savcı 

memektedir. muıtur. Athıpor kulübünün at-
Bu neticeden ıonra, renç in· ları ıelince Kültürpark etrafın· 

aanlara otomobil kullanmak daki tur yolunda iıtiyen genç· 
ml.aadeaı dünyanın her tara· ler atla ıozintiler yapacaklar· 
&ada yaaalc edilmeal ihtimali dır. 
çok kuvvetlidir. Fuar sahasında bir •çık ha· 
DOnyan1n en kuvvetli teles· va sinema11 vücude getirileco
kopu Amarikada yapıhyorl tini yazmııtık. Alakadarlar, bu 

Amerikada, düDyanıo en bü· ıioemanan fuar açılıncıya kadar 
yük ve kuvvetli teleakop~ ya• yetiıtirilmeai için faaliyete geç· 
pılmaktadır. Bu teleakop, o de- miılerdir. Şehir tiyatrosu, hal~ 
rece kuvvetlidir ki, farzı muhal. opereti ve ecnebi operet turup· 
kürrei arz düz olmış olsaydı, tarının oolr gün müddetle tem• 
bmir duvarlarına yapııtırılın ıiller verecekleri, fuar açık ha· 
bir afi,, bu teleıkop sayesinde va tiyatrosu da tamir edilecek, 
Mad.-gaıkardao okuaabilecektil geçen yılJ•ra nazaran daha mü· 
Şu belediye reisli§i, meğer kemmel bir hale getirilecektir. 

dünyanın her t~rafmda çok H lk . k _ı 
istenen bir işmiş! a ~~ı ~ uma oaaıı 

Şu belediye reisliği, meğer Halkeva Kıtapsaray ve yayın 
dünyanan her tar1fında gayet komite.inin Mumcu caddesinde 
tatlı bir iımiş1 a~tığı Çocuk okuma o~aıı, o 

ltalyada, belediye roİIİ ol- cı var ço~uklarının alakasını 
k b k 'dd ti a çekmektedır. Bu Odada her 

ma , er eaçe ıı e e rzu .. .. k k k 
ı d'" d b'" .. k b" gun yuze ya n çocu , çocu • 

0 unao v~ unya a, . uyu ır ları nıahıuı eserleri zevk ve 
1aıdet dıye 11yılan bır mazha· lAk •1 k kt d 
• t • ı a a a ı e o uma a ır. 
rıye mıı ------

Mussolini, ltalyada nüfuıun temin eylemiştir. 
çabuk çoğalmasını arıu ettiA'i Bu kanun, Musıolininin umı· 
halde, gençleri zorla evlendir· di fevkindo neticeler vermiı ve 
memekte olduğundan, ıon za• çünkü, günün birinde belediye 
mantarda bir kanun çıkarmış reisi olmak nimetinden mahrum 
ve bakirların, b"çbir veçbile kalmamak için, yüzlerce bekar, 
belediye reiıl ği yapmamalarını derhal evlenmeğe başl11mıştırl 

2 büyük filim ... 2 biiyük aan'atkar temaşaya deter iki eıer 
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Etin ucuzlatılması için tetkik· 
ler yapıldıtını yazmıştık. Biz de 
a1ikadarlardan tahkikat yaptık. 
Ticaret Odasında yapılan top· 
lantı ve tetkiklerde et fiatinin 
ucuzlatılması için tu neticelere 
varıldığına ötrendik. 

Et vaziyetini bugün iki nok· 
tadın mütalea zarureti vardır: 

1 - Hayvan fiatleri ilk alı
nııta, yani müıtahıil elinden 
çıkışta yüksektir, hıdirilmeai 
lazımdır. 

2 - Müstahsilden çıktıktan 
ıoora mutavassıt ellerin ka • 
zancı, nakliye masrafı, mezbaha 
reıimleri ile kabara kabara 
f atler yükselmektedir. indirme 
çarelerini bu yollarda aramak 
lazı mdır. 

Müıtahıil mantakalaran duru· 
mu göz önüne a-etirilince der· 
hal hükmedilebilir ki birinci 
nokta üzerinde durmak dof· 
ru değildir. Çüokü müıtahıil 
mıntakalarda koyun etin in ki· 
loıu vasati olarak 25 kuruştur. 
Kasabın 25 kuruşa et satması 
için hayvanı müıtahıilden bit· 
tabi daha aıagı fiatle, umumi· 
yetle kiJoıunu 1 S • 20 kuruıı 
aldıgı hesaplınıralc müıtahıilin 
sattığı hayvandan fazla bir ka • 
zanç temin etmediti belli olur. 
Bundan dolayıdır ki hayvanı 
müstahıilden daha ucuza al• 
mak üzerinde durulma11 beyhude 
bir hareket oJur. Zaten dah 
ucuza alınmak istenildtti tak· 
dirde birçok müstahsillerin hay· 
van yetiştirmekten vazgeçme· 
leri endişeıi vardır ki, bu da 
bittabi arzu edilecek bir neti• 
ce sayılmamaktadır. 

Eti ucuzlatmak için ikinci cıok
tanın ehemmiyetle tetkiki la
,zımdır. Alakadarlar diyorlar ki: 
Eıasen müstahsil mmtakalardaki 
fiatlerle müıtehlik mıntalclarda· 
ki fiatler arasındaki fark, paha
lılık sebeplerinin iki noktada 
toplandığına göstermektedir.Çün· 
kü müstahsil mıntakalarda ko
yun eti vaaali olarak 25 kuruşa 
satılırken büyük müıteblik mın· 
takaları teşkil eden lzmir, la
tan bul ve An karada vasati ola
rak 50 kuruşa verilmektedir.Bu 
iki fiıt arasındaki yarı yarıya 
farktan anlaşıla yor ki, ara yerde 
baş gösteron pahalılık en ziya• 
de nakliye maarafı, mezbaha 
resimleri ve mutavassıt ellerin 
kazancmdan ileri ielmektedir. 

Bu vaziyet önünde eti ucuz
latmak için nakliye masrafını, 
mezbaha resimlerini, mutavaasıt 
ellerin kazançlarını makul bir 
hadde indirmek ve iıi bu ook· 
tadan mlitalea ve tetkilc etmek 
gerektir. Kasaplık hayvın ticı· 
retinde aşağıdaki kııamlar ayrı 
ayn tetkik edilmelidir: 

1 - Demiryolu nakliye ta· 
rifesi, 

2 Mezbaha resimleri, 
3 Celebia, komuıyoncu-

nun kazancı, 

4 - Kınaracının, kasabın 
kazancı. 

Demiryolu nakliye tarifesi 
tetkik edilirken görülmüştür ki, 
Garbi Anadoludan lzmire re· 
tirilen hayvanlardan alınmakta 
olan nakliye ücreti yüksektir. 
Etin, ucuzlatılması için alınacak 
tedbirlerin başında demiryolu 
nakliye tarifesinde esaslı ten· 
z ı '.at icrası gelir. 

Mezbaha reıimlori de çok 
yüksek görülmektedir. Hayatı 
ucuzlatmak savaşında baş va· 
zife belediyelere verildiğine 
göre, belediyenin kendi müeı· 
seseleri olan mezbaha ve zeb· 
biye ücretlerinden tenzilat feda· 
karlıtı yapması temin olunma· 
lıdır. 

Celeb vo komusyoncunun 
kazancanı gelince, burada hay· 
van ticaretinin lzmire mabıus 
teamülleri izah zarureti vardır. 
Hayvan ticaretinde celep, bay• 
vanı müıtahıilden alan ve şehre 
getirip satan unıurdur. Kumuı· 
yonca ise, müıtahıma namına 
gönderdiği hayvanları kanaracı 
denilen b;r baılca elo satarak 
parasını hemoo alıp komus· 
yonunu ayardıktao sonra müı
tahaile gönderen eldir. Kana· 
racı ıcrmayedardır. Komuıyon· 
cudın aldıtı hayvanları para· 
1101 hemen tediye ettikten sonra 
mezbahada kestirerek kasaplara 
satar. Bu 11tıı ekseriya vere· 
ıiye yapılmaktadır. lzmirdeki 
bütün kasaplar kanarıca deni· 
len ıermayedara borçludur ve 
bunun için daima bu ele mer• 
buttur. 
Domiryohı nakliye tarifeıile 

mezbaha reaimlerinin tenzilin
den •onu ••tlam bir düzene 
konması icap eden 11fha, ka· 
naracı ile ka••P arasıadaki 

alım, ttm muameleıidir. 
lzmirdeki kasapların çotu, 

dışarıya lokanta ve aşçılara 
veresiye et verdiklerinden her 
zaman alacakh kalma"ta ve "ti 
kanaracıdan veresiye aldıkların· 
dan daima kanaracıya borçlu 
buluntililetıClırlar. Vereıiye alış 
verişlerde ihtikar ihtimallerini 
göz önüne alarak lıeanaracı ile 
kasa~ arasındaki bu hu1t11i du· 
rumun düzeltilmemi, et fiatleri 
üzerinde müesair bir rol oynı• 
yacağı kanaati vardır. Bu vazi
yetin ıslahı kanaracı denilen 
elin hayvan ticaretinden ya 
büsbütün kaldmlmaaı veya 
mümkün detilae fazla kazanç· 
(arından vaz geçirilmesi çare· 
ıini irımak 1izımd1r. 

Şimdiki halde ne kanaracayı, 
ne kaıabı veresiye vermekten 
menetmek imkinı vardır. Ka• 
naracı vızif esinin kontrol al· 
tında buıunın büyük mezbaha· 
larda ticari teşkilat yapıldıj'ı 
takdirde bunun tahakkuku müm· 
kündür. 

Bu noktanan mezbahayı idıro 
eden belediye tarafındın ayrıca 
tetkikine ihtiyaç vardır. Bütün 
bu vaziyetler karıııında fzmirdc 
hayvan tjcıret birliklerinin te· 
ıisi umulan neticeyi vermeğe 
kafi görillmemektedir. 

Et ticaretinde lzmirin bir hu· 
ıuıiyeti de ihraç iıkeleıi olu· 
ıudur. Pireye hayvan ihracata 
daha ziyade lzmir limanından 
iftpılmıldadır. Dış pazarlara 
göndertimiz hayvanların satış· 
larındaki fiat temevvüçleri iz· 
mirde et fiatleri üzerinde mü
e11ir olmaktan hali kalmamak· 
tadır. Şimdiki halde Yunaniı· 
tana lzmirdeo koyun ihraç edil· 
mektedir. Bu koyunlar, garbi 
Anadoludan götürülmektedir. 

Yunaniıtan, Türkiyeye nan· 
ra!l pahalı yirnektedir ve bir 
koyuna Pıre pazularında biç:· 
len değer her zaman, İzmir 

gümrüklerinde 
Yeni teşkildt 

ve ıslahat 
İzmir gümrüklerinde yeni teı· 

kilit ve ıslahat yapılacağa haber 
alınmıştır. lıtan bul gümrükle
rinde tatbi le edilen modern 
gümrük uıullcrioi ötrenerek 
ıehrimi~ gümrüklerinde tatbik 
etmek üzere iki ıef lstan bula 
gönderilmiştir. Bu memurlar, 
bir müddet ıonr a ıelarimiıe 
döneceklerdir. 

Yıldırım 
Bergamada gen9 bir 

kadını yakmış 
Geçenki müdbiş yatmurda 

Berııma bavaliıine de yağmv 
ve dolu düımüş, o esnada 
Bergamanıo Mahmudiye ka 
yünde oturan Çakır oğullarıO' 
Bay Mustafa Hayatinin evint 
yıldırım düşerek 28 yaıaodalcl 
karııı Bn. Ümmübıoı öldilr• 
müşt~r. 

Denizlide 
G6çmen evleri 

Denizli vilayetine iıkin edi· 
len göçmenler için yeni evler . 
inıı edilecekinden bu inıaıtta 
Acıpayam ormanlarından keıi· 
lecek kereatelerin kullaııılmaaı 
kararıaıtırılmııtar. ~ebrimız fi• 
caret odasından, hmirdcki 1c .. 
reste fiatleri ıorulmuıtur. 

Bergama kermesi 
Bergama Kermesi hazırlıkla· 

rına ehemmiyetle devam edili· 
yor. 22 Mayısta başlıyacak, bir 
hafta silrecek olan Kerme1e 
gıdecek halkan her türlü iıtira• 
batinin temini için tedbirler 
alınmaktadır. Turing kulübün 
de Kermea münasebetiJe Ber· 
gamaya bir seyahat tertip ede· 
ceti haber alınmııtır. 

inhisar memurlarının 
gezintileri 

inhisar memurları, bugün Bu· 
cınm Kozağaç mevlc:iine bir 
gezinti tertip etmişlerdir. Ora• 
da eğlenecek ve bir ktr yemeği 
yiyeceklerdir. 

piyasaaındaki de~erden yükıek· 
tir. Nakliye masrafı da dahil 
olduğu halde, Pireye gönderi· 
len bu hayvanlarda İzmirde 
yapılan ticaretten yüksek ka· 
zanç temin olunmaktidır. Yu· 
naniıtın pazarında hayvanı 
yükıek fiıte satacağına kanaat 
getiren ihracatçı, bittabi müı· 
tahsilden komuıyoncudan ona 
göre yüksek fiate mal olmak· 
tadır. 

Kazanç nerede çoksa oraya 
ıatat yapmak meıru oldutun· 
dan komusyoncularda yük1ek 
f iatle aldıklırı takdir de ibra· 
cıtçıya yapacıtı Htışı, kana• 
racıya yapacağı ntışa tercih 
etmektedir. Bu vaziyet karşı· 
ıında kanaracı da ibracatçınua 
aldıA-ı fiate hayvan almak mec.· 
buriyetinde kalmaktadır. Bun· 
dan dolayıdır ki, lzmirdeki et 
fiatleri, Pire pazara fiatlerine 
tabi olmaktadır. Şüphesiz bu· 
radaki kazanç, memleket için 
büyüktür. Memlekete döviz ge· 
tirdiği için hayvan ihracatının 
men'i bittabi mevzuu bahsola· 
maz . 
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Atina Onioerdtelileri. Etlirned• ~i 
•mimi hr11landılar 

Eclirae, 7 (A.A.)-Dia Edir
•• doat " mlttefik Yuuilta· 
ma hik&aet merkeziad• p
i• 102 laiYeniteliyi kaoakla
aalda fevkallcle •Yi•P. ıa.,.. 
.. h bir pa ,...c1ı. 

Atiaa laiv.-..iad• 96 im 
ve erkek talebe 1tq1.,.cla alb 
profeaör oldutu llalcle ••t 
12/45 ele Eaa.,. sel•it 
ve i.tuyoacla ıea•al Dirik, 
Yali. aütaYirler, mektep alcllP 
ve talebeleriyle balk ve peç· 
ilk aibaeuLleri tarafulclu ba· 
rantle ~mqtar. 

ı.t.,011da profeaör lkono
•• ve talebe adma bir paç 
llararetli nutıa klar .a,lemitlır
dlr. Hatipler ••toldanaa: 

- Yaıa•• Atatlrlr. ,... •• 
T&rkiyeL. 

Sealerile bitirmitlerclir ft ı. 
IÖll• batla aiaaflr patis ta
rlfmcla Tlrkte Glarak tekrar
laaalfbr. 
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Miafirl• ,...... -r• 
......... Kbm Dirilr, Vali, 
.......... ve ptofnlrl• old .. 

ta laalcle Erkek ......... , 
tebiai. S.U..i,.,i, ltaoırafya 
alzuiai, 0çtm"efeliJi ve Ziraat 
balaceli•i ... i...,.,. 
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Sinan Paşa, bütün süratile Kayseriye doğru yü· 
rüyordu. Bunu yalnız Y avu~ biliyordu 

Tam bu 11rada sarayda bir 
hadise oldu ve ortalık, bu hi· 
diseniD heyecana ile ideta dini 
ve ilahi hır vecde, bir hİyrete 
düştü. 

Bu, bir rüya hidiıeaiydi. Fa· 
icat bu hadiseden epeyce evel, 
divanda geçen bir münakaıa da 
vardı: 

Sinan pışa, divanın toplan• 
tısındeki müzakereler esnasın· 

da derin bir sükOta dalmııtı, 
düşünüyordu. Yavuz:· 

- Paşa ·dedi· sea ~ok dü· 
ıünüyorsun? 

Sadrıizam: 
- Beli padişahım, düıünmek 

isterim -dedi· çünkü böyle bir 
ıeferde zatı şahaneniD ıerefi, 
haysiyeti, devlet ve milletimizin 
bayat ve bekası meselesi ... var• 
dır. Ben düşünmeyim do kim 
düşünsün? 

Sadrıbam, o günlerde gene 
Yavuzun ıözüne girmişti. Eta• 
sen, onu tehdit etmekle, öldür• 
meğe kalkmakla kendi kendine 
üzülen Yavuz: 

- Söyle bakalım! ·dedi· ola 
ki, bizim babrımıza ıelme• 
miştir? 

Sinan ptfa aadece ıunu ıöy· 
ledi: 

- Vakit gelmiı midir, ıel
sıemiı midir? 

Yavuz, kimsenin müdabaleıine 
vakit bırakmadan ıu çevabı 

verdiı 
- Paşa, vakit gelmistir. Fa

kat ıana da bak veriyorum. 
Şimdi yapacatım1ı. "Y· dit
manı tehditten ibarettir. Evveli 
sen ordu ile Anadoluya geçe
cek.in. Altvale göre hareket, 
kararımız olacaktır. Yani, bir· 
denbire harbe g:rmiyoruı. 

- Şu halde mesele yoktur 
padiıahım .• Kulunuz, birekete 
hazırım .. 

Yavuz, gene başkalarının ıöı 
ıöylemeıine imkan bırakmada11 
attldı: 

- Hemen, hemen hareket 
etmelisin.. Çünkü benim file- • 
rimce, şah lsmail de te" dur 
maz olmuştur. Ona satveti kah
rı mı, lüzumu halinde tekrar 
göstermek isterim .. 

Yavuz o gün, divanda ideta 
emrivakiler yaratıyordu. O, şöy· 
le düşünüyordu: 

Hele bir kere, ordu yola 
ç ksın .• 

O.van akşamı Yavuz, Sinan 
paşayı hususi olarak çağırttı •• 
Artık eski dostlukları iyice ta· 
zelenmişti: 

- Bak paşal Şerefimi, ea· 
nımı senin dirayetine, lcahrr 
manlığma veriyorum.. Bahar 
aylarında yolculuk da iyi olur .• 
Şimdi hangi yolu tutacaksın .. 

ANADOLU 
(; 6nlük ıiyasal gazete 

tlallıb 'e ba~muhaıriri 

Haydar Rüşdü OKTEM 
(m1111>i aqriya& •e yaa itleri •Ad• 

n. bamdi ~ldıet ÇANÇAM -iDAREHANESi 
1ı u jr ll inci Beyin 10k .. 
(..Lalk .l ntili hiaua .. ele 

,-,1,raf: 1urıir - ANADOLU 
'J .ltıcn: 27i6 .. llcata kotuau: 403 

Alıone ~eraiti 
l .ılı~ı HtO, ıltı ayh&ı 809 

ı •l ıDo • tn lthtler fçln enıelik 
,}ue t.ruti 27 liradır 

& 11J.,vl.lı ~A'J bAA~il\D.4 

l.A~IU.ıl~1JH 

.-ır 

Yazan M. Aghan 
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Sinan paşa güldü: 
r- Zatı şahane merak etme· 

ıin.. Orta Anadoludan Halep, 
Marat taraflarına ineceğim .. 

- Fermanım gelmeden, ya· 
hud bizzat ben yetişmeden 
kat'iyyen harekata girişme .. 

Bu mükalemenin erteıi günü 
Beylerbeylerine, valilildore fer· 
manlar çıkarmış ve kendiler.ne 
düıen aıker hissesinin derhal 
yola çıkarılması bildirmiıti. 
Bu aıkerler, muayyen yerlerde 
buluşacak ve aadrıizamm em· 
rine gireceklerdi. 

En ileri, en büyük merkez 
Kayseri idi. Sinan paşa, Edirne 
ve lıtanbuldan aldığı kuvvet• 
l rle, fakat bütün ıürati ile 
Kayıori yolunu tutmuıtu. Her· 
kea merak içindeydi: 

Kime harp açılacaktı, tekrar 
ıah lsmaile mi, yoksa Mııır 
ıultanıaa mı? 

Saraya mensup zevat bile 
buna liyıl:ile cevap veremiyor· 
lardı. Gerçi Mısıra hücum, eaaı 
itibarile malüm olan bir ıeydi. 
Fakat Şah lamaili liyılcile or
tadan kaldıramıyan Yavuzun, 
ona karşı harekata reçmeıi de 
muhtemeldi. 

Bir akpm vakti, ıadnizamın 
ariıeaiai bimil dört ıüvari,Edir· 
aeye reldi ve huzura kabul 
edildi. Bu arizıde Sinan paşa, 
Mııır aultanıoın vaziyetinden 
ıüphelcnerelc kuvvetli bir ordu
yu .. adada Mvkettiti \aildirili
yordu. Sinan paşa, padiphın 

emri üzerine düşmana ıaldırma· 
mıı olmaktan başka, bazı f'.ııdi· 
ıoler de gösteriyordu: 

Yavuz, hiddetinden deli ola
caktı: 

dıta aşağı yukarı pek az ıörül· 
müştü. Böyle bir hal, ancak 
fevkalade ahvale delalet edebi· 
lirdi. Yavuz, itidaline bakim 
görünüyordu. Bu fevkalade içti· 
mıa, bütün alakadarlar ve sa· 
libiyettarlar davet edilmiıti. 
Padişah, beşuş bir çehre ile 
müzakereyi açtı; mevzuu iıab 
ettikten sonra: 

- işte lrao şahı, işte Mııır 
sultanı, işte vaziyet-~edi•ne dü
şünüyorsanız, gayet açık söyli· 
yeceksiniı. Fikrini gizliyen, Al· 
lahın emrine karşı gelmiş olur. 

Hersek Ahmed pafa da orada 
bızır bulunuyordı. Vezirler ara· 

ıında, en •C?n vezir olan Hoca· 
oğlu Nişancı Mehmed pafa da 
vardı. Mcbmed paşa, alim, fazıl 
bir adımdı. Padişah ona çok 
hürmet ediyordu. Esaten onun 
vezirliğe ıetirilişi do bir mühim 
bidi:o olmuıtu: 

ilim ve dinle iıtigal eclH bir 
lcöıo adama için, Vezirlij'e gel· 
mele dotru görülmüyordu. Hoca 
otlu ilk defa bu teklifi reddet• 
mişti. Fakat Yavuz ısrara var• 
mıştı. Bunun üzerine Hoca otlu: 

- Padişahım -demişti· emri 
kati liı.ım, beni, Allahın nez· 
d:nde muatep olmaktan kur· 
tarml 

Yavuz bunun üzerine yerin· 
den fırlamıı: 

- Şu bıld diye bağırmıfh· 
ben de una emrediyorum. Ve 
bununla beraber Ho"oğllla• 
bir tokat atarak: 

- Yarından itibaren vazifeye 
başlıyacaksm, ber günah bana 
aiddir 

Diye ilave etmişti. 
- Devam et/ecele 

- Köpek ·diye batırdı· ba· SarioşlıJc 
na meydan mı okur? Kemerde Sürmeli aokağında 

Ve derhal divanın toplanma· Abdullah kızı Selime, aarboı 
11nı emretti. olarak gürültü yaptığından za· 

Divanın, rece vakti toplan· bıtaca tutulmuştur. 
vw•~- ....,.. _,.............~~:;:~ .... ....,.......,,.ww wzwww ......... 

ÇiMDiKLER 

Musiki ve insanlar 
Bazı müzik parçaları vardır. Bunlar çalınırken, herkes sanki 

bir elektrik düğmesine dokuıtmıkla ayni zamanda harekete gelen 
makine parçalan im ş gibi, derhal harekete ıelir ve o parça U· 
tık. yalnız ıunun veya bunun değil, bütün dinliyenlerin mah 
olur. 

Me1eli. alaturkadan şu şarkı: 
B'z Heybelide hu gece mehtaba çıkardık 
S.aadal'anm z net'• dolar ınke dalardık 

Bu f&J'kı söylenirken, pyri ihtiyari her inıan içini çeker ve 
ıonra derin derin, biraz da melal içinde boşanır. Herkes Hey· 
beliyo aitmiş midir, herkes orada cananı, udu. ıazı alarak, ay 
ıııtında aık ve zevki tatmıı mıd r? Hayır, hayır!. Bütün bunlar 
yoktur. Var olan ıey, sadece mazi işti akiclir. Uzaklaıan, tatla, 
acı hatıralarla dolu bir mazi iştiraki.. Bir firari buıe, kalbe ıap· 
lanmıı bir çift aüzel bakış, bir çift ıöz ve bitün bunların, gelip 
ıeçmeaino muadıl, inaaadaki iıtiyakın, huretin dile ıelerek: 

- Şö1le yapardık. Bana bir akıam ıöyle demiıtj, böyle H• 

vit•iıtik, bana ıöyle bakmııtı. 
Diye mırıldanmaıı •• işte iştiralc noktası .• 
Dün Bayraklı vapurunda radyonua ötle netri1atında • Ah 

bu deli gönül. prkııı çahnmata baıladı. Birdenbir .. ibtiyu, 
genç, kadın, erkek berkeı, dudaklarını kımıldat••t•, ayaklarını 
hafif hafif wrmata baıladı. Y aai, ayıp aayılmua, laerkea ayala 
kalkıp •Ah bu deli röaül. diye batırocalc. Banda da öyle bir 
iştirak var ki, aormayın .. Çünkü herlcea, oadaa hir auip, bir 
bi11e almııtır. Ya atlamııtır, ya gülmüı, ya aevinmiftir. Baıaa 
üm tıiz ve meyua, baun zalim ve lcahbar, bazın neş'eli, merci 
ve berfeY olmuştur. 

Her insanın başı, hiç olmazsa bir kere gönül denen ba ne1De
ye çarpar. Gönül bazan bir cieli keailir, ne kuu clial•, ne 
ferman, ne akıl, ne de irade.. 

Zaman zaman, gönül ta11dıtımızclaa da ıikiyot ve iıyaa ederiz. 
Tıpkı bir şairin ıöylediti gibi: 

Gôofll elindendir feryedfl alrım 
Be nankör atkımdaa bea de biaarma 
Ruhum azid olur btlki meHrıa 
Ayak.br alıanda dömd~z olauca. 

Çlındllı 

Memleket Haberleri 
Bergamanın modern • 

cezaevı 

Mahkilmlar çahşıyor, kundu· 
ra, çorap imal ediyorlar ......... _ 

Yeni cezaevinde bedbaht insanların istirahatlerine 
azami itina göaterilmekte; ahlaki konferanslar veril
mekte, kendilerine okuma yazma öğretilmektedir. 

Bergama, (Huıuıi) - Son 
kabul edilen euılara göre 44 l 
bin lira sarfedilerek meydana 
gelen Berg 3ma cezaevinin bii
tün noksanları tımımlan•ııtır. 
Yüz on mahkOm için yapılan 
bu bina, icabında iki yüz· ld~i 
alacak vaziyettedir. Mahkum ve 
mevkuflar için daireler, yemek· 
hane ve bahçeler tamamen ayrı 
olup yekditerlerile temaılarına 
müsaade edilmemektedir. Bun· 
dan baıka laapiıbuenio ço
cuklara ve kadınlara mahıuı 
kıaımları da da vudır. 

Herkesin etY•• ayn ayrı 
yerlerde ve dolaplara yerletti· 
rilmiıtir. 

Her taraf temiı, her İf mun· 
tazamdır. MabkOmların 91lıı· 
ma11 içia tertibat alınaktadır. 
Hapiıhanecle teılilr, J>'PUO ya• 
pıldıjı tibi, bir çorap makineal 
do faaliyettedir. Mahkumların 
yapbldın iıler piyaaaya çıkı· 
nlmışhr. 

Diter taraftan bet ötretmen 
mabkOm kuralarında çah mak
tadırlar. Hiç oku•ak, yaımak 
bilmiyenler)e bilenler arannda 
ayrı ayn durulmaktadır. Bu 
auretle keDdileriae •le 11k 1ı ... 

Karapınar gü
reşleri baıladı. 

••••• 
TRAKYA 

•·e·• 
86lge lik maçlarına 

da devam ediliyor. 

&rıaaea c•~••vinde .. alıkt!mltıl'dan blrlca,ı terlik, 
pahıı9 gapıgorlar. 

feraaılar verilmektedir. aek alilcasile 65 kişilik karyola 
Hapiıbanenin uıwa korida- ve ufak tefek eşyaları koymak 

runa birçok veciz ve ahliki için ber kotuıa komodinler te-
levbalar ualmııtır. Halkevl min edilmiştir. 
tarafından temin edilen kitap- Ayrıca, -koridorda bulunan 
larla bir de mahkumlar kütüp· bfiyülc dolaplara diğer eşya ve 
UDllİ açılmııtır. pıpuçlar konmaktadır. 

ilbay Fazlı Gülecin de yük· - Sonıı 8 inci sahifede -

Manisa - Balıkesir telefon 
hattı konuşmaya açıldı. 

Manisa kupa maçları devam ediyor. 
Bir yazlık sinema yapıldı. 

Mui... (Huauli) - Hallcevi yacını tamamen karşılamı, bu-
çamlıtında güıel bir yadılc luamaktadır. Binden fazla ae• 
ainema ye!l yapılmıştır. Baıket• yirci alabilecek olan ıaba mun• 
bol ,,. .. ı. sahaları yanına zam bir •urette çiçek tarblarile 
yıpılmıı olıD ıinema yeri ıeh- bucnmiı olup gündüzün gazino 
rln bu buıuıtaki mühim ibti• ve gece sinema itletmeğe mü

--ı 

aaid bir tekilde yapılmıştır. 
Sinema ve gazinonun idare· 

sini sekiz on ıenedir bu işler• 
de çalışan B. lhsaD Otku 
deruhde etmiıtir. Sinema 19 
mayı gençlik ve spor bayramın· 
da faaliyete geçmiş buluna· 
caktır. 
Maniıa-Balıkeıir ule/on hattı 

Yapılmakta bulunan Mani11· 
Balıkesir tı)efoa hattı tamamen 
ikmal edilmiı ve mubaberata 
açılmııtır. Ekonomik bakımdan 
çok faydalar temin edecek olan 
ba hat üzerinde Balıkesir vila· 
yetinin biitün kazalarile muba-

Talcırnlu salaaga çılcaluien .• - Son 8 inci •alai/ed• -
~~1~~~-~wkT---~--~---~~~-~~-------

E•irıe•e Kurama menfaathle İre gençlerİnİD mUV&ff akJyetlİ 
tertip oluu Karap,aar bilyilk •• • 
pehlivan ,ar .. leriae dila bat· musameresı. 
lanmııhr. MGıabakalar I~ afi• 
ıilrecek, Puar ılnü fiaal 1• 
pılacaktır. Poblivaalara muhtelif 
hediyelerde11 batb fNll'li •• 
mına birer alba ... t de wrU.. 
cektir. 

Güretlerch Kırklareli 191lavı 
ŞeYket Ôdel ile Tekirdat •r 
lavı B. Raı..ı Apak ta huma• 
muıtar. 

Llk ıno~ları 
Lik maçlanna ı•çe• laalta 

devam edilmiı, 1atmar altında 
ve çamurlu Nhada oyn•mııtır. 
Yavuz·Kırkataç takımlan 1·1 
berabere kalmıılar, Edirne-Uzun· 
köprü maoı, Edirne 1-0 ıalip 
vaziyette iba yıpaaran tldde
tinclea yarıda btra1almıştır. 

Bisiklet müıabakalarıaın altnı· 
cısı da Edirne yolu üzerinde ve 
yatmur a;taada 1apılllllfbr, 

Tire, (Huauıi) - Tire Halkevi temıil kolu, (Ana) piyesini Şr 
bir ainemasında büyük bir muvaffakıyetle temsil etmiştir. Müıa· 
mere çok alakalı olmuş, 600 kişi bulunmuş, gençler alkışlan• 
mııtır. Temsil kolu ayni piyesi köylerde de temsil etmek üzere 
,.kmcla bir reziye lçıkacaktır . 
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Hitlerin zın
aan hayatı DÜNYA 

~...--~---
lngiltere, yeni bir Vaterlo 

harbi yapıyor. 
Fransız - lngiliz kardeşliği her .za· 

mankinden daha derindir. 
du, 1938 de 8. Çemberlayndır. 
1815 de üniformalı ıotuk!kaah· 
lak. 1938 de caketll ıotak kanla· 
hk. Fakat hep ayni imparator• 
l•k ve ayni ıotak kanlılık. 

Bırfinllk ıöylemek iıtedltlm 
budur: Belki ba ıazler gUntia 
dlplomıtik ve politik kontea· 
laalanaı aşar fibi görünecektir. 
Fakat llu düılncılerin umumi· 
reti itibarile, iki teaedenberi 
lnıUtereniD durumunu ifade et
tltl kaaıati•deylm. 
Şunu da ilave edecetim ki 

bu işte, Franauın oynanacak 
büyilk bir rolii vardır. Fakat 
mukayeaeye davam etmek iıte· 
•iyonm. Fııaııı·lnriliz kardel" 
litiııln her ı*manlcio;deb daha 
derin olutunu, lngiltereni n ve 
Franıanın politikalannm ayni 
oldut11au belirtmekle iktifa ede
cetim. 

iki birletik imparatorluk,miiş · 
tereken Avrupad ı 90 mil o 
•• Avrupa dııında 450 mı yo ı 
nüfuıa ıabiptirler ve AvrJp 
ile birlikte, dünyanın en g'" rt 

ikt11adi ve mali ıervetlerrn 
kontrol etmektedirler. 

Bu kudretli ıulb kuvvetine hiç 
bir millet, biç bir miıtik üıtün 
plemez. 

Lise spor bayramı 
Bugan saat 14 t• 

,apılacalc 
Starla Al.ancak uhaıında 

erkek li1eıiain atlıtiım bayramı 
yapalaoals, ıiizel bir ıpor rüal 
Pflrilecelctlr. Stadyom kapılan 
uat 12 de açılacak, ıpor b.,. 
ramı tam aaat 14 te baıby .. 
cakbr. H• aene oldatu b• 
HDe de liH atleti eri llrı•mer 
ıruplarına lyrılacaldardır. At· 
let ın1pları fibi davetlilerin de 
mor ve .. ,. roıetlerl bulu• 
calctır. 

Yapdacak mGtabakalar , ... 
lardır: 

Kotular: 100 metre ılrat, 
200 metre ıGrat, 400 metre 
sürat. 110 metre manialı, 800 
metre yarı ıürat, 1500 metre 
yarı mukavımet. 

Atlamalar: Tek adım, üt 
adım, yübek, 1111kla. 

Atmalar: Dlık, cirid, rGlle. 
aa,,ak yanıl•rı: 4x100. 

4 X l 00 Balkaa bayrak. 
Çoktuberi ötretmealeri B. 

Saidia nuareti albada t1lıtaa 
iki ırup atletlerinin kotularda 
ıeç•n seneki rekorları kıracak
lan Gmid e4il11ektedir. Bilhaı· 
.. yüz metrede ıarılardan Si· 
ler••, •orludaa lti1u ., .. 
ıındaki relı:abıt bu kanaati 
vermektedir. 200 ve 400 sürat 
sürat koıularında Fahri, Zira, 
800 yırı ıOrat ve 1 SOO yarı 
mukavemet koıuluında lbrabim, 
Mustafa tekıbeti m6ubakalarıa 
heyecanını bir kat daha arbra· 
~ktır. iki ıeıuııcleaberi takam 
halinde limemizia atletiım şam
piyonlutunu mubafaza eden 
takım, buıünkü müubakalard~ 
herhalde iyi ltir netice ala• 
caktar. 

Y anmı.)'an elektriA 
lam6aları 

lld,.. .. lik cadd•ıiad• Ulu· 
,.ı.. elelctrilc llmbalwuun 
4ört sladeaberi yaamadıtı tda• 
rebaaımile 1iki19t edilm ııtir. 
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F rankistler, bitaraf mıntaka- Hitler bu gece Ro-

ya da tecavüzde bulunuyor. _ ~~~~~ ~!~!!.~~~öy••c• 
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•· yaayaaa 7üriitecetiz. 
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bitaraf ••takada balaaaa ,.. ' •anca &G ımı '-'umtıurıye çı •••elik .. ,.... <H•b • 1•• Alplardaclır. 

l 1 J. •da Mitler .. efiae aibllıf) 
.a.ı de bollbarch••. etm•te 3· 2 mağı dp Oıua l•panya bir ziJ.ı.t Y••ittir. S.acla ıördütüm t•ekki,at 
~. klan laaber venl•ektr _ •--· 1 iaei •ld/etle _ e. IİJlfetbt, B. Hitleria refa. ltaıyaa ordU111daki iatiumla - -.. Hariei,e Nasırı L-.o.!_ bnedi ı.ava tetkilatuuzaa laa1· 

8aneloaclaa fizlerce mil kahil •icu•a ı•çea ••a&z .-.c1e ...... bltia zevat 
aakbl INl•a• dört laı liz 11 iaci dakikada luetia ayı· Parüte • uvceJ.i, ltal,. Harici1• '';!1

':;...d., Veaedik aara,. 
-..:..s ev·-•L? rila "ruL!-tJe- a.:ıe biriaci ıolleriai yaptılar. P8it. 7 (Rad10) - C.mh.. Nazın K011t Ciaao ve refikuı 
•-•• ... r' u. •· la ·ı ltal ön iade toplu .. , olaa bialer· 
l'İll tecaridDe ..... ,. Va• 811 ıol laairi tekrar buekete rİJetçİ pa•1• Hariciye Nan • • JaD Pr•111 Ye Preaıleri lerce balk, mitemadiyea teza-
,..._. 1c..,...ı .. ile •iint· ıetirditiade• ••hafız kaleaiai Alvara Delvayo, Paarteai P. 1 .. dlıe.a.I. ltal1u Ullrallan laüratta IMtlaa.., ve Maıoliai 
tebab, Loid COrca tellizle 111- • dakika kadar tazyik ettiler· al topla•Mak olıla Ula.a. • .. ,,...tlara lauar b.ıua• ile Mitler, balkoaa par.k ka-
doaatta balaamqlar ve Fraa- H de IAJI çakaramatlalar. Soıpt•i Koaae,U.de balua• ........... labahtı Mla.la ........ 
L:..1.1--:- Lra. •• -&I.~. L--.. aA. 2J İDci dakikadan itibareD mak lzere ...... BaneloladM M•llOIİai. -t 22 ele ffitt.e 7a-'-6 -L&- L-
·~ ,;:;.:dT1cı.ri hakka; lz•iria w,ikiadeo kartulaa bara1a ıel•iftir. llitab.. bir IÖJleY ..... " .;;. ... P9 ..... a.dar lir· 
• A._ ıc..aru ...w... M•llafaıpcü oyaau •itevazia ı.,..,. •liri. Nam ... fiae Ro.a,a sı,..tiad• dola,I bl- p, 
•lhlt wr•eliai rica etmir bir .. ide aekba. O.vrnia aoa· ltir li,.f.t vwmiftir. la a,.. rlk bir ••-•iyet cl.1dapaa Ala::.:: (A.A.) - Hava. 
ı.c11r. laftaa dotru lzair takı•ıada fette, Fıaaa a.p.kili Edvar be,aa ettildla .. ra ... 1arı Şi,..r ..Weller Hitln a. 
S.ıllo .. 7 (A.A.) _ Fr.. bir J•ı•l•k alii•i baı ıöı· Daladiye ile Deaiz Nuın Ka· llJ1-ifdn .. DJar•tiai• •ilaha li,aai 

ldlt _tanareleri dGa Cutelloaa termifti. Baadaa Utifade •d• penld ve clllaa bu rical Um Fillnrl ablll..aleri olmıyacafı baa-
ld cWa bo•b•clı•aa ed•ek •alaalaz ,acı aiahi bir laakimi· btd•• ...... cllr. la.l,a ile Al .. ,. .,...da atiadeclira.. Bu malafelleria 
--L-e ~.,. .... __ fala bomL- ..... _.. teliaiae muvaffak oldu. V. ~i atlı b /a akcleclilea dodlak ve itllfak ma• fi'-! ft.. 
.,...- ~ ~ Ull •- ı- tı• ~ U ..,,,,,n • uıDC9 uup aj')ebi İ•tiul •••dar. ilk lallca• •at 13te clew•i• bitmeli•• bir dakika ı •.. a edlli,Berla-Rw .U...,.ia Almu1a ile ukert bir ittifaka 

Ve Polonya Cam,....•ı 
reiai araaında te,,ıi 
olunan telpallar 
Ankara, 7 (A.A.) -Poloaf• 

milli bayramı müauebetile Rr 
iıicumhur Atatürk ile Pol011,a 
Reiaicumbara Molcicki arumM 
apj'laaki telıraflar teati 
••ıtir: 

Ekaeliaı MOICicld 
Polonya Reiaicamhma 

Vaqova 
Poloa1uıa milli ba,, .... 

btlaladıta basflade • ._. 
retli tebrikl•ri•i •e kesı ıaW 
... detlerile uil Poloa7a mila.. 
tinia refaba laaalaaclaki ... ı.ı 
clilelderimia bWlal ... ... -sc1.. ....... 

it Atat•k 
EhrMıı 1Caa11 Aa.t•k 
Tirllip R.Wea.._. 

Allh•• Milli ... ,,___ ......... 

tile Yllrl litafldr t1te1rı.•• 
c1o1a,. - .. teıılmlrı.t.ı. 
lraWlal m-......... .. ....... .. ,.. ...... ----::c:--· 20 lai tayy••li varba Razı Şılaiaclea aidatı .zammı ••e...a, lla llllletla •naa• piımetl reddedecektir. rn-1cı 

• lleriadu ----ak aatle ton11 •'" bir ıütle Alaaaıcak ilacl• etmekte • blsi •••mt b "r""•_ Em'~'- '---1..-•I -.- r- v • •ı böyle ir ittifalaa ltalyaJa ar IUIC UUlllCU 
~ bo•ba atmak ımetile bir- kaluiae aokarak beraberlill n.asanç O•r..-ıı• ...ıaat batlmaada bwetli bir filir ltalyu a.ı.,.aliJle iltih- Hiae ••netlerini 

biufan talarfp ebaiftİr• klll'dL GllftGCGi •rette batl•aktaclır. uJ ettitf fatifadeJeri kaJbettir 
Han mlcfafaa toplanaıD fide Dewre de 2-2 berabere bitti. kalya " Al...,.. ti•• •eli muhtemeldir. bata alnaafa ,,.,,. .. 
~ ıeo••li luriae llriaci devre baılar batla•az Hizmet •bala bariciacle ka• ......... clir. .. ve ı.a,.na, •• Aakara, 7 (A.A.) - 1faW 

·~ .. tawareı..i azalclq..,. Muhafız ut ü-i lbrab... --L-• lu •lkeUefln kua9 ..,. - .. IMrabw 1•lwwwAiz. A,.i maldeller Ke>11t Ciaao ~...- -ıı- ..... ...wM"' B• ı--•· ile BIODdel araaadaki - •1- alclatamu aire E.llk • Er. 
da .. t 16 ,. dotra •· laauak oyana terbtti. Fakat sileri lwiadea 2416 l&Jllı b-4Me ...... lh Fqiat llkatluı• aeticeleri melllll...ı,et la• ba&mm• ... .ı...,.... 

bs lralclmı.aita oldap ..... a,.i umaada hakem l.miria •• •llcibilace a1m .. lda olu ltaı,a ltia lllr aa•dm. Ba tle iltllau olaaaa .._ •• 
• dli .. • tanar-1 tekrar •t •91' Sahli J•Pttlı bir b- bir ~ .aiabetiadeld ikbudt lı:ana•aa litkbaı, W,... ele- :.: .. :-~:::d~ı:•::::.: blw 8 tertibi lal- ._.... 
~ 300 clea fala -w-· balaattu tlolaya oyaaclu •kardı • ......_ um••a. kuaao •• tiımi11cektir. baı ıalah lauuaadaki anuaaa tatritak lltlı•lertl• 

at.lir 1aretile .. bri 1•· •• iki tUıllida oaar ıiti kaldı. pine tebm ppd .. 11a.. Bi1, Ro•a • S.rlla at•..ıaı ıiat.clltial kıydetmekteclirler. ba lü•ıleMtı.ial ........ 
bomwcla .. a et•"1•cllr. O,.. S4 acil clakika1a bclar plea aiail ftJa yüde ıamlum teaiı ederle•• maiyi bir tarafa Ba mahfellere ıör• ltal,aaıa lıa llmafa hetlam•fbr. 

Suapa, 1 (A.A) - H~ aaWız yarı aahuında oyaaach. talaakkuldanacla ,_Jıpıklar Jft> atarak, mlla için JMİ bir ata- ayai .... da Alm•p ile ... Antalyada e.-:.ı 
Aiaaaaıa .. laabiri bildiri1on ıs nci clakikadu 10Dra lzmiria palchta ulAfll•tbr· bll&o wleade ptlrcllk. • LL .L.L ,.. .. 

Ha-•-- .L. f;d' . .. ... - ..... ıra· ..... ~._ .............. ,. __ ..... • .... . 
...._.. •••• ........ ra.- ...,,ldad• k•tlllu M....,... lılaliJe V.Wletlacl• ~ Tattata ... ,o&-. Wta. AY- nt a claracak bir laanbt ••• 1111 °"_. •• 

... T .. 1c1ee •ise U. k.liai ~=-~ 
lh 1 Jd f rap"I• PW' 1 

Lütfi Almcak kaleai önünde ••• a •ec ye "ıı 10 u o afa•ı aıaıyo· ÇekoalovU,a ••lrkl•• ili- ....a .... ••MI.: 
ı .. ria1ebillik HtiONiacle ise- m.. ,ut • ç.kolloıiak ... Gmrlk " lôiwlar Y+l'ltl 

yalı:aladıtı topu keadiıiad• uno ••ıilia• ,...... .... .... ... ....... bir uleai Jbiladea bir llatillf pk- ·-· ____...... - Wr+ ...... 
dalla aiiaaid vuiyette bama• lil..,. Jbde P•lana api ••tak irad et.il olu Hitler, bla takdirde ltaı,..lana Wt "laalk ;:::'.ile ..."=.'& • 
Rmara 199r4 Raa pk 1aJaa. 2416 a-1• W•• biriaci Romada aördill Wiıal be ...1-a.:ı. bitaraf lralaca•aı " , .... 
...1..:..- --La.:&: L.!- ..a&'I- ,... L-1...I- ...1- .. UWI•• •• ...... .-- ._ .. ,ı_ ~-··=· Ullll ,,...._: .,... ...... ._....... maclcleai •aoibiac:e ..._, •• ......... uweoe mlbılliı b. iti• t • ..aıı..-. u. 11tr111- •- - 111111 .. ""9 
_, ı:_a ı-n ı-ı;ı.;• ..;.;.ıs-• o1.a..a....8 ..L.l ... ~ı...,,_ - ... ~":' tia ı.,bderl ft &ıtllll ~ 
.... cuuuD ~ac •-~ • ._- aitlle birlikte tarla. tllaakllü -.- ..,,__ --. •et laaUii pmeldea i9t1up 
yaptı. ft taMil ettirilmeal bilcllril- ...... illve .,temlftir: wd•CifJ iiiaatiai bealemekte- nalan •dcll. 

38 aci dakikada laakemia ... •ittir. - Alman ve ltalJD millet- dirin. SGclıh• ..,,. .. 
dili bir ceza kararına itiraz ı---------- lerl, bir blok laaU..6. Yls Filllakika Büyük ~·· ~ Dl. akta• '-•W• • 
eclea Alaucalc •I Wı Necmi aabakalanaclaa Alaacak·M.. Jimi •ilyoe, laaklanaı konmü kGmeti .1 ~~ ••••• pl•ıll ~ıldea• .. 
..-.. tarafuada dqan çıka• laafızıücil maça batla lrala.,.. • ..... ,. ar.. kopaalt itia ile aeYGacl ... ı.ecleai icabab• dakwle • .,..._ .. 
nldl. lak bir •Jirci kiitlui ö•lacle ewe .......... ,....bd .... daa olu uahbidlmai tlltllak ....... ...... • ... ,.b .. 

Doku kiti ile oJDUlat• •eo. ppıldı. Birinci devre, (2·2) ,. let armda '-•le ..... Wrlk. .... riyetiacle blcla17 takdir-
._. kala lz•irliı. o,_.. berabere bitti. lkia4=i devrede tedrici ol•Uf •• 10D ..... ele laıiltenlaia Fraaaam,.. ..... taıaı.d• ltalıa • lllf 
Dilaaretiae kadar kaleleriai •a.- MalaafıııiaG tala•ı, bir ıol larda ook •ti .. t•ellere dl- amcla .. vld a1acaiuu waı.at. aueM t119Yiy• tuNI 1t1a .W 
vaffala,.tı. müdafaa ederek clalaa attL ~ firu .. iadea ,.. ...... Soa laldi•lercl. haı. bilcllrlÜftlr. olasa claftte ltal,... ... -
J•i bir .aoHia ,.pıl ... aa çaldl.. Hakem, lsmir t•mı•claa ,.c1aa ı&-411isaiiz IMllllifet Nilaa,.t 11,..ı _......., Ta• • ..-, _..i,.•linıa 
..,du YUmedikl•i ıibi M•· iki OJUDCllJ11 aalaad• t1brc:la.. c1a1.. laabrmaada W.llkbr. .. ı. ...... Wr ltal,...AI... etllektellr. 
laafazslcl kaleaiae altemadt Bir OJUD• da yaralaaarak 11ke LG111ma •aliacle bu IUll•iJ.. it blrliti .. klaacla Ro .. clu S.. .. 7 CıladJo) - tlllei 
telalibler 1arabyorlardı. Fakat •ata meobar oldu. Hakw, tia ••kabeluiai ıöetu-te ..... ,an nam1 laaberı.t tici- mı Romaclu .......... ,. 
iki taraf ta batka •JI JAP .. t• •ıatab f.dbol ajwaa. k_. lmadeyiz. c1et1e tehir " ba Wi..ıeri _,. RaJ1tas ••.Ullal eop; 
.. vaffak ola•acla. Ma9 ta ik,1• diline klflr edilclitflaclea p O.pi ltal,ama ba ..... clald alfa.... labfa cla..t ................. 
lwfl io UJI ile Malaafızpcü- lı:&yette bul•da. Halla Gepa ••W.lrcla lerll• daa lütblr .., •• ftl8"1ÜJ9• _. iracl ~ • Romı 
aiha plibi,.ei1le bitti. - Yalaalara bltlacla. O,.. ıelditıaiscle. 11...,m açakca oetl •••••da tellldd emek• ..,.ı.d ile ...,. ... ıw 

Aakua, 7 (Ha111at .. laabi- e ... liae ender .._dlf ecllleD ıöıl••elial latecliliml ...,_ tedlrl.. wi,.t •aldnacla ma _.,. 
rimlidea) - Milli kime •ii- bir ılridtl ile bitti. etmi;tbais. Biz de apl buat- S. •alafeller klçlk ltlllf ha- lalaat wnceli ı~. 

~.-... ~~---------~~~~----~~--------~----~--~~~---.imi! ..... aa-. bılmem rabat ecl• •i- Eve kadar ,.,. titdk. Slratai iJi iatib.s•da. EY, ..... beJU - e.r.., ..ıdd• b•iiML 
.. a ki•• ... ? ......... aibl ........... -. ... ... e1plaeliala bir ....... ... ...... o.•. ,_...,. ,.k•ı..-. 
,_c1e1a pliyanma.. letea•mia ..... limW.. a..w..ı.a ..,. wrmlf.. YaWllGlk. bua ,_..__.. ... 
evi cliye, içi•• ıimclidea tama ukhail. llaflf Wlf .-bet Gller bir .Ulr, blaa ki..- naclMI bir ._,. ,.......... 
.._ koka lllr •kala cllktsk. MW bir ocl&JI sW•db birik Wr Mele dellılW 

Oaa, laaaea oevap vereli• ....._ Mn~ .... $a ocla lilla o-...; ter•k 11t1Jor ,aW iclf. 
ve derlaal 1a ... b1tt911. Jiabe I• ..Wlll. ..,..., a1sr w Dedi& v .. ..-.. .... Nea., kolalla, .._, 
balda• .... .. ..,,.. ...... .... ppıaldanasa ........... 

- Mm • Maia J8W1?•? cleliliala lltlatleld .. ._ - NIQlll Gider? a. titri,_ bir cleatt.. 
G&lliriala,............ ... ..,... Wr ipi teldi. n ...... - o kite odem. ... .,. 

.. dikti. u .. ldrplkllri. laafif tu bir çaapM ... .... .... bir ....... .. .. ela am:~ ... 
tilll ,..... n,. birall• ... .. papak. bbi• .... ..., ....... •fb 
P'JGI' ibi icll. Hafif, ~ • eliler blJlk plalrlerlmisia Geaie Wr ..c& ... dea tak• Ymk. ._ •ı.w 
bir wl• cevap ••dk nlerladeld 111 .._sal ,ara. bk.. E• •IPW. bizim c1a11a &a- km. aeat bir lasıa 

- GGI•·· ,_. Kapwa 11t1ac1e.. .... ela oeclea pcl.titisaa ..,.... .... ... " Wr ............ 
Ki&catız ,aaa.e Ws-ıa peacere sibl. '-b bir kapı hlr ._•mı, bacl bal.,_. ,ar. • tlzel bir Mcli,..ıa 

..... t ed .. i,.., fakat sil.,_. clau wr. S... •bnıa lcapı. yerlqtir..._ Karısa. aıbla .. W,le bir fİtM d•ell ... !I 
Tath, ı.a,.ı doı. plilfler. O diprlar. E...ıl o ıtplds. iMI- W.. ~ lrawa--. ... 
•da pebllditi• ....... JM bir bclıa 1ödktL - Bb bll•9Jis lama •decli- bil .,_, kolllnm ....,. 
...... ~ laarelcetiae Hafifce, manita laaliade •1aot fakat '19ldifiaiz .akit, ortada fa pl•letl& w. te ••• ,a.tenaiı• ... plcliaiı. dedikte• .... o kli- otarap bllalacak bir ,., .... - ....... .,, 
htt. trfPk • .... 9'sr slllf tik lrap11 bpacb w ~ diye da.edik bulan.. ı----------filiılliıiill 
... . o,ıe ._ .. ., ... la, o ..... Gller ........ plice; 
............... ~ .. Lotl.- .. ,.ır, i...... ... .• ile ......... eler slbi ,.pts. 
" taacl ltWA"i ...... .... •• .. 

...,. ... atllll· .... alı~ 



ANADOLU 

an'at tedkikleri: 

lzmir Halkevinin dördüncü 
Bir sihirbazın 

marifetleri 
•·e·• 

resim sergisi. Gösterdiği yer· 
den petrol fııkırdı 

Gnaoboldaa bildiriliyor: Ş.la
rimize ... bur au ara)'lcılardaa 
birili geldi. Bu adam müıbet 
ilimlerle detiL fakat ıibir ile ıu 
bal•ak arzusunda bul•data 
için bütün araziyi .Uadeki kü
çük butonla pzdi. Sihirbaz, 
baza yerlerde dura7or, fıadaktaa 
mamal baıton•a toprata da· 
1ayarak oadaa kepfler iltiue 
ediyordu. 

Birçok mütecusiıler bu ada
••• budalalıtı•• laükmetmiıler 
Ye tapacata keıifler hakkında 
ıüpbeye ditmütlerdi. 

C.111 u..-• ...... 
... w.ld *"'•"'"'-= K•-• 

Likin eveJki pn M. CommM 
dearia malikiauinde ba lilair• 
bu darm .... UUD •ZllD diifia
mlf. aibayet: 

• ,... .._... .açia açım? 
8'r lk.-.roa tekaili .. ••· 
8? Bir ..... teaklcli ppıl-
aaclan ewl o .... laaklaadaki 
•••mi fikir - mitil.alan• 
ortaya koa81•• zarureti var
dır. S. itibarla dlrdiiaci relim 
...... eneli ıöu çarpu 
Nri& ...._... çiulim 

Relim •ali_. hallaa ... ·at 
ıevldal Jfibelt•• an' ata 
bqa ••-• bir allka " •vıi 
ayaadlnaak ioi• açddatau pre 
tetbir edlleoek eHrleria ••· 
laakbk -•lıte lmwetll oı ..... 
hakiki bir ... ·at kı,meti tap• 
mua lbmclar. S.ıtde ıördü
tlm e....._. .. ,..taia old•kw 
1anaa iddia etllıJOnl& Billldı 
~eriacle ook bJ18etli eaerler 
W•clutwaa baii.. Bir nrai· 

ertaya ko1mak olaaladar. Adet· 
tea siyade kıymete, keyfiyete 
elaemmifet • .,.... en b&1ta 
dltia .. k bir ... ıedir. Serıi 
clalaa llka bir kontrola tibi tu• 
llllabillrcll. Pariı Eaternuy•al 
Ar .. ıili il• re .. mdu awai 
iki reaim kabal eder. Dotn• 
da badar, cüaldl iJI bir e ... 
siDI bir kompodqoa ucak 
ve • u bir ••de •eyclana 
ıelebllir. Hia• çok relim yap-
makta dejil, • fabt loymetli 
ruha ortaya kopaaktaclır. Bir 
reame bakbtamıı ... aa Gae
liacle aaa bir çaiııma izi tap 
tlıtıaı laiuetmeliyil. 

C.W Uzel ba ••e oa parça 
_.ı. •rfiye iftirak ediyor. 
On naim •• delildir. Hatta 
pktar bile.. Cellb yalandan 
" çok eakiden taaınm. Onu 
!37 ....m Galatuaray aerıi· 
liacleld rnimı.i için o umanki 
118 mecm .... ıa 11 Atutoı 
S7 aiıll•nda a111en ıa ubrlar 
latipr etmittiı •Reuam Celilin 
e.,ı.ı -·at laiuile kalbi çar
pan bir talibi aaa'at oldutuna 
ıöaterlJor. S.'aba en bqh 
•ecleft.U.d• biri .. .,... ol· 
dat- ılr• Celilia ba ... 
&İJetl valı11r1a iJi bir reuam 
olacataaa • balür bir delildir .• 

Celil o ıa•la m'atuwa •lp
tedlli lclL Arad• oa!alb aeae 
~ •ıü• Dolmaballçe u• 
n11ada kanlan yeni nıim ve 
• .,aı mlsuiai pıccek olar
_ .. oau I~ ak•I tabloıile 
brplapr•aıa.. Şlmciİ HrlİDiD 
• pn çarpa e_. öaiiade 
cluralam: K••u. eald devirl .. 
na mitolojik paaa11rlanaa we
ıu.. ilimdir. a. rai•de çift. 
tileria mahlallerial tqlain p 
tlrdlldni ıörlJora. v .. 
.-.a.iı bir im neliı Ep .......... •• ,....,.Dl takdi• ecli,.. v ... ,. ... ,. ..... 
cta,llr, tuaplar, koyanlar p 
· • Keraea ldllik bir e._. 

maa ve çok ditiallmlt lluap
lumaı, bir kompoaiıyon var. 
Çiııil•i• kıvraklıta, mukavveı 
laatlana allenri, ıahlaa mıı aba 
Ueri7e dotru ablııı heyeti ama
mi1eye bir Jirüyüıüa, bir cu· 
hlıtın ifadesini veri7or. Tab
loda en ai1ade okr·jov ve y .. 
fil laikim. Bu iki nak C.lüin 
aon zamanlarda en çok ka
diai kaptardıfı renktir. Muma
fila oaan empreayoaiıt bir Ü• 

IOpla plıftıfa diter eserleria· P.tnl /ıılıuırbn 
de de ba renklerin hlkimiy• - itte barada bir ••Jile 
tini ıörüyoruz. Celil 1alaız brıılapcatız, demiftlr. 
kompoziıyoa Ye peyiujlari1le H•kea, ba kan toprakta ıa 
detıl, portreleriyle de bize kaY- pbaı,.cafıaı aö1lerken, onalb 
wtilıl ıa.teriJOI'· Hakla •• •*• .ı.,...n,..- aoal• .. ,... 
P•11n portreli çok •avaffak dan birdenbire IU fıtlarmata 
olunmuı bir eserdir. Renklerin başlamıştır. 
tab:iliti ve çahımadaki ıerbealt Fakat, seyirciler bu ıuyun tu-

l~ ..., bir' kWco da •••ttifiae 
ıııtanda Merıç baıtan aıatı .. bit olmuılar ve kibritle ,ak
ıiirdir. 0011 b11rada taıvire kal- takları an.ia! mayiin müthiı bir 
kıı•ak tiiri n .. • tahvil emek llll'ette iafilAlc ettijille plait ol-
olar. muılardır. 

Kadri Atamal imzaıı aeraide 811 mayi, 11f petrol oım .. 
ea kuvvetli eserler albnda ıö- mıkla beraber yanıcı bir macl
rüliiyor. Kadriyi lzmirde tını· de oldut11 buıuaunda alikadar
dam. Fakat daha evel latan· lar aoktai aızarlarını IÖylemir 
balda Galataıaray aerıiaiade lerd r. Miitece11ialer, b11 acaip 
ona •erlerile tuımıı Ye be- aibirbazı takdir ve alkıılarla 
tenmiftim. Kadri Atamal çok ıebre götürmüılerdir. 
iyi bir koloriıttir. Zaten empre- llllliı-llllliiıılll-------• 
1onizm denilince llıtıra ilk Nazmi Çeıdıye p!ioce; y•zımıa 
&ace renk ıelir. Kadri 7iiknk baı tarahada iııret ettip 
relim tahıiliai Almaayada yap- noktaları tekrar laat&rlatayam: 
b. Hocua Frederik Gaapana Az, fakat öz eHr, aahibiae da• 
telmik buıuıiyetleriai kendilin· laa çok ıeref verir .. Hiç ıüpbe 
de prmemiz pek tabiidir. yok ki Nazmi Hrrinin kuvvetli 
Saa'at öyle bir ilemdir ki o imzaları aruaada baluamakta· 

llem içeriıinde bıribirinden fikir dır. Pazar yerleriai 1Ölteren 
ve illlam almamıı, diterinin az iki tobloıu 00110 en kuvvetli 
çok teıiri altında kalmamıt bir e1erleriadendir. Reak Ye ııık 
.... atkir ıöaterilemeL Kadri ıelileıi, Hrbeıt fırça tatlan 
de parlak tve bilhaua pembe keadiıine lizımplen hüviyeti 
renklere karp olu temayülln vermektedir. Bu artilte .. a. 
bqlıca sebebi budur. Celil demki bu iıte muvaffak olu
•• kadar arı ile çıhııyoru yor• baıka ıey Iizımdetildir. 
Kadri de o kadar pembeye, Bir cami avluıuada çömezlerin 
kırmızıya kaçmaktadır. Kömür der1 okuyuıu ona alikadar et· 
kayıt , Natürmortu çok kuv• memelıdir. Bu tablonun altındı 
vetli iki eHrdir. Fakat ben Çekli imza11 olma.. kendİIİDe 
Kad iyi daha z"yıde deunl.. aid oldutuau kcatirmete imkia 
riade, paıtellerinds çok muvaf. ve ihtimal 1okt11r. •Topçular. 
fak olmuı buluyorum. Bir port- tabloıu da rüzel bir eı•dir. 
re, bir deHnin kıymeti udece Fakat üzerinde daha eıaıh bir 
aılana beazemiı olmaııadın .. kilde çalıımak lizımda. Naz• 
ileri relmez. Benzetmek daima minin farça11 bu iti batarmık· 
ikinci pliada kaLr. Halk taba- tan iciz detildir. Görülüyor ki 
ka11, aaa'attın aalamı1ular it aceleye relmiıtir. Ooun içia 
reımi fototrafilc meziyetlerile diyoruz ki bir eıer üzerinde 
ölçerler. Ve beaze1if derece- daha fazla düıiiamek, durmak, 
ıine pre ona not verirler. mülibua etmek mecburiyeti 

Sıa'at kültürü taııyanlarm vardır. Ba iH zaman meıelui• 
ölçili bu defilclir. Bir çizp dir. ihtimam Ye itina bütiia or
ain kıvnlıfJ, küçük bir plp, taya konacak eurleria birinci 
1erİDi bulmuı bir ııılc. halita ..,tadır. Şuna da uautmamak 
rumia amami abeaıi laer,.y• prektir ki bir AD'at ueriade 
den evel ıörülmeai, hi ... dil· aranılan tefeniat delil. elU 
me1i lizımrelea bir keyfiyettir. kitleler, pliatik anaurlardar • 
Kadri Atamalm portreleri iMi Şekilleria umumi ıüzellitini 
itibarla çok kuvvetli bir tebik ve •e•li bir afacan heyeti 
.. ı..alldür. içeriaiadeki abenpai 
.. , • .-.. ook ..., ~ .... 

Biraz da şaka 
Hanıi•i .;,alan 

•'ylayor 
Kazalardu biriacle •••ar

dL ~ Birbç fÜn lzia kopar• 
••k içi• miidiiriiaüa 1uıaa 
airdi. Binz mabcap: 

- Affedersiniz, dedi. Diba 
bir mektup aldım, kaz kardııi• 
..ı..i1ormq. Bana birbç aiD 
izin v•••lditiaizi rica ede
cektim. 

Müdür katlanaı çatb: 
- Sizin ıözleriaize itimadım 

yok. Bea tahkikat yapbracatı .. 
Diye cevap v•di. Memur, k .. 
derli kecl•li, odadan aynlcla. 

Oc; ıü• IOllrt •üdür meaua 
çafraralr, ıualan ıöylecli: 

- Tahkikat yaptırclam. Ka
karclefiaiz ••leamİJOl'IDUf. 

Memur kızdı: 
- Siz yalan aöyllforaaaaz. 

Diye batırdı. Ve ili•• etti: 
-Benim kız kardetim yoktur! 

Ve.znecların lıarııı 
tlefil mi,im? 

Memur - Fakat bayan; pa· 
ralana beplini topladuuz. Ban · 
lan nereye ptiirü7or1uauz? 

- A.. A.. Bana ne hakla ao
rayorauauz. Ben wzaeclana ka· 
rl• delil miyim?J • 

Arkadaıını~ arllaıa 
içindedir 

Anlan avana bayabrcla. Fmt 
en büyük emeli, anlaalan caa
lı olarak yakala•akta. Bir ... 
Afribya fitti. Bir ay IOM8 
ilk mektuba yolladı. .. .. 
pek çok diri aralan yakaladıp 
m bildiriyordu. 
Arıdan llenüz bir hafta 1999 

memitti ki, bir telrraf, ••valil
nıa ölüm llaberini ıetirdi. Al
kadaıları aralarında para top· 
laclılar ve cesedini ıetirtmep 
karar verdiler. Afrıbdaa ıöa
dwilea tabutu açt1klar1 zamıa 
aamaa doldarulmuı bir aralu 
prdiiler. Sebebini tel.,.tla 
aordular. Gelen ce vip töJle 
idi: 

- Arlradqınızı, paclerclip 
miz arılanıa içinde ..._... 
11aızl 

A.1 mı, gı!neı mi? 
iki urbot ıece yan11 evlerine -------------------

dotra yola çakıyorlar, bmlar
cla. biri arkad .. ıaa: 

- Sabaha ettik, bak paeı 
dotda, diyor. 

Her lisandan evet demeaini 
biliyormuf ... 

Diferi ıu cevabı Yeriyor: 
- Hayır, o ıüaef detiL 

aydarl. 
iki arbd.,; aydır, pa"tir, 

di1• biribirleriae riri1orlar, 
ama milaakqalara clabyorlar. 
Ba mada oradan pçen biriaini 
çatanp ıorayorlar: 
Adamcafıa ıırhotlan süzdük

t• ıoara ıu cevaba veriyor: 
- Affederliaiz. Fakat bea de 

M ... ıekete yabaacayam, bi
*8iyecetimL 

MdtH•İr oltla 
Atacaldı çok malacap, boro

la da çok piıldn ve atanmadı. 
Sokakta karşılaştılar. Alacaklı 
bal&f bir adale: - Borcu..... ..Mli .-oeli 
bir ay oldu, 

Borçlu, kqlanm kaldırdı, 1iilc- - Şu bizim Cavidede fe)'tu tiiJi mi var, nedir. Her •1ı. 
tea erketi cezbediyor. Mk aeıle fU cevabı Yerip pçti: 

- Yuaa, öyle mi; vah vali, 
çok m6tee11ir oldum. 

- Bunda ıa11lacak birıey yok. O ber liuodın (Eveti) ele 
ıini bilir. 

Şarkı 
Gen~lilin 6oı ger• ,.,...a1n 66gl•, 
Giz~l•in tli..-lc ,.1c11.. ögle, 
&üıar oltl• • /cıs çai 6alıfelereı 
a.. ••r ••ll•r•, 11Ulcıl•r ligle. 

•• • 
Göslerin 6ir •ıcalc ,...,. tlol• 
S.linll•• ..,..,... 6ir ...... lc•l• 
Ber•hr 6-ı IHı,. tııtrıp 6ir gol• 
Kırlartl• ılaliee ••iıi• ılg~. Çimtlllc 

-Lci \ ·,s··ı · ~ 
~. ··--· --- - · - Bana talak bir i,Uik 

mak İlter milia?. 
- SlphemL 
- O halde ıa köye b4ii 

atla11ver de, \ir paket ı·pra 
f.,.ıc/ci .... .., 

;_,·/' _; 
""$-
/'~·· , ." .. 
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Sanat tetkikleri Maniaa.Balılcesir te. Bergamanın modern 
Mayıs 8 -Pamuk mensucatı 1-ork - Baıı 7 inci salıi/ede - fefon /ıattı konUf· 

küçük ve lüzumsuz fırça kırın· mağa. başladı 
tılarile ihlal etmemelidir. 
Ragıb Erdemin bir köy ak· Baıı 4 ü11cü salti/ede -

tamını gösteren tablosunda ıı· bere etmek imkanı baaıl ol· 
cak vo soğuk renkler güzel bir muştur. 
kontrHt yapmaktadır. Ancak Halkeoi kaea ma,ltuı 
bu aan'atkir için düşünülecek Dört kulüp arasında yapıl· 
mesele, hangi mevzularda mu· mık üzere tertip edilen Halk· 
vaffak o!dutuAu ke1tirmelc ol· evi kupa maçları devam etmek· 

• malıdır. Ragıbın en güzel eaeri tedir. Maçlar 19 mayıı gençlik 
ıiyab ve lurmı11 armoniıini göı· ve ıpor bayramına kadar bit· 
teren portakallırıdır. Zaten r•· miı olacak kazanan kulüp ku· 
çeo ıeae de onua •o ziyade paaını bayram günü törenle 
aatürmortlan boıa gitmişti.Reı· alacalctar. 
•• bu mevzular üzeri•de ıarar Jltınisada geni Ratlgo-Ampİ• 
etmelidir. li/ik•tör • Hoparlör tesisatı 

Ve hele iaaaa lco•poıi•J•• kuralda. 
lara, fiprlere asla hevea etme- Bir buçuk ıene gibi kısa bir 
melidir. Bıkımevi bu tavıiyemi· zamandı Maniıamıza birçok 
zia ne kadar yuinde oldutunu eserler veren, ıebrimize laakkı 
iıbat etm•t• kafidir. olan modern vasfını kazandıran 

Kaaua Boyar da e• 2iyade llbıyınuz Dr. Lütfi Kırdar, mu· 
Natirmortlarda muvaffak olmak· vaffalayetleri arasana bir yeni· 
tadar. Kavua ve karpuz levha· ıini daha koymuş bulunuyor. 
ları ••rıiaia ıüıel eHrleri ara· Manisalılar, gözlerini içten 
ııadadır. güldüren parlak eaerler ara· 

Jlbami Dalmaaıa blltdn llha· sanda şimdi de kulaklarını, duy· 
mını deaizdeıa ve kayıktan al· gulanaı okııyan yeni bir tesi· 
dıtı rörülüyor. Karşıyakadan sata lcavuşmuı bulunuyorlar. 
lzmire bakıt oldukça ıaıol bir Halkeviade tesiı edilen ve 
eaerdir. Sılacılc ıabahlarını ben ıehrin dört mühim ve merkezi 
çolc iyi bildijim için aradıtım yerine konan hoparlörlerle ıeh· 
tiir ve bulyayı bu tablo da bu· rin yanııodan fazla bir kısmını 
la•aclım. EU>ere çalışalcLtı aa· intlıar sahası içine alan Radyo
lqılayor. Ampilifikatör teıiıata on beı 
Reııd Köstomia afişleri aer- günden beri tamamen . faaliyete 

SİY• bilbaıaa aeaginlik vermek· pçmiı bulunmaktadır. Tespit 
tedir. Bilhaıaa Uludai afiıi edilen program mucibince Halk
reak, ar•oai ve ko•poziıyoa evinden yapılmakta olan neşri· 
bakımından çok kuvvetlidir. Sü· yatla halkımıza günün mühim 
mewbaak valizleri afişi de ıüzol, Jııbırleri, ekonomile durum b :I· 
İDce bir zevk eaeridir. dirilmekte, radyo deıriyatı ya· 

Kadri Atamalı• afiıleri ara· pılmakta ve Halkevinde veril· 
•ada da en boıa ıidui lzmir mekte olan konferanslar, kon· 
••t•aaayooal fuan afiıidir. Te- terler, temı' ller ıelare de nık· 
reddiicbiz diyebilirim ki, bu ledilmektedir. Halkımız tarafın· 
afif ti•di1• kadar çit ve acı dan ümitlerin üstünde büyük 
re•kl•ile lz•iri lcaplayaa afit· bir ilıi ile karşılanan bu teai
Jerclea çok daha mavaffıkıyet· aatan, daha ıimdidcn geniıletil· 
lidir. mesi zarureti basıl olmuştur. 

Sizleri•• aihayet verirken Semt, semt bütün halk kendi 
reuamltlrımızdan ıeoeye daba mıntakalarmda da hoparlör ku· 
mütekimil eaerler vermelerini ralmaıı için •iiracaatta bulun· , 
bekler, lzmirde her uae bir maktadırlar. 
aanat hareketi yaratmakta ol· 
duldarı içia de kendileriai ay· 
nca tebrik ederim. 

Ziga Şölen ----
Halkevi köşesi 

1 - l:ımire gelecek aeyyah· 
lara antikiteleri göıtermek iıin· 
de terciimaahk etmek üzere 
ev:miı li11a bilen gençlerimize 
bir kura açıaağa karar vermiş· 
t r. Kura en iki konferanıtar. 
lıteklilerin iıimlerini yazdarmak 
üzere her fÜD saat 15 ten 18 e 
kadar Halkevine müracaatlara. 

2 - Evimizi• daktilo kur· 
suna 3 ay devamdan ıonra sı· 
nava tabi tutulmuı olan tale· 
lMniıa 16 şır kuruıblc pulla 
aek eteıliğe müracaatları. 

; 

Ebelerin iazan~ 
vergileri 

Ebelerin kazanç vergiıi hak
kında Büyük Millet Mecliıince 
ittihaz edilen karar, tehrimiz
deki alakadarlara gelmiıtir. 
1219 aayılı kanun mucibince 
ebeler, tababet ıubeleri mea· 
ıuplarandan aayıldıklarmdan dok· 
tor, diş tabibi ve dişcil~r gibi 
muayenehane veya ikametiib
larıoın gayrisafi varidata üzerin· 
den kazanc vergiıine tabi bulun· 
durulmaları kararlaıtmlmıştır. 
lıtiyenler, be7aaname vermek 
suretile vergiye tabi tutulacak, 
fakat gündelik kazanç üzerin· 
den vergilerinin alınması gibi 
yanlıı bir harekette bulunul· 
mıyacaktar. 

Kanii Mendil 
Cinaget, h•gecan, korku aık ve kahramanlık 

Yazan: irfan Hazar 
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Kendlıi de tekrar Mirton 'a ve 
ubte doktorun otomobi:inde 
aaklı olan maakeli aclamlara 
bakmak üzere aalonun pence· 
resin~ gilti. 

Eyvah!... 
Doktorun otomobili hareket 

etmek üzereydi.Mirton ise mat· 
m· zcl Jomini merkeze bırakıp 
e i ı vdet etmemiştı. 

Ac tba otomob I, niçin dok· 
toru almadan şatodan ayrılı· 
yordu. 

B :- şey mi hissetmişlerd . I.. 
Herhalde onlar doktor Milier· 

nin ö düğ:inü duymuş olsalar, 
elbette başka suretle hareket 
edecekler, alçakça çekilip git· 
m yeceklerd;: 

( 

Ya merkezden gelecek mo· 
tö·lüler ne olmuıtu? 

Acaba Mirton, merkeze te· 
lefon etmeti unutmuş muydu? 

Salonda ıimdi intihar eden 
doktordan kondiıine ne fayda 
vardı sanki? .. 

Asıl ip ucu ondaydı. Fakat 
o da ö müş bulunuyordu!. 

Çarünaçar pencereden çe• 
kildi. 

- Doktorum! Niçin böyle 
çarçabuk öldün? Hiçolmazııa 
üç, beş cümleden sonra terki 
bayat buyursaydınl 

Diyerek salonda geı·nmelc 
üzere idi ki. 

- Eyvıbl.. Bu benim için 
bir f~tike':ti-f .. 

·L O 8 ~ 1 & 

• 
ce~aevz 

- Başı 4 üncü sahifede -
Cezaevinde iki yataklı bir 

revir, hekim od11ında muayene 
masaıı vo bir kısım ilaçlar bu· 
luomaktıdır. 

Cezaevinin bahçesi de düzel· 
tilmekte ve bu acne kırlc kadar 
çam ağıcı dikilmiı bulunmak· 
tadır. 

Cezaevi iılerinin intizamla 
yürümeıi ve bu babt11ı ia11n· 
ların kederlerinin ıiderilmeıi 
için büyüle: bir gayret ıarf eden 
cumhuriyet müddeiumumiıi B. 
Ekrem Güaayıa moaaiıini tak· 
dirle aaarız. 

Okal te/tişi: 
· Ortaokul teftişi ıçın Kültür 
Bakanlıiı umumi müfettişlerin· 
den Bay Beıim ve Bay Nec· 
meddia Berıamaya ı•lmiı· 
ferdir. 

V 11/cı/ları tejtiş 
lzmir vakıflar (direktörü Bay 

End Serezli vakıflar işlerini 
etmek üzere Bergama)'• a-elmiı~ir. 
Vakıfların imarı, memleketan 
güzelleşmeıi bıkımandan bazı 
tedbirler alınmak üzere oldu· 
ğu haber alınmıştır. 

Yunan kralı 
Golo•a vardı ve 
büyük tezahürat 
ile lıarıılandı .• 

Atina, 7 ( R~dyo) - Yunan 
kralı ikinci Jorj, bu sabah Gp· 
loıa varmıı ve büyük tezahü· 
ratla lcarıılanmıştar. 

Kral, kiliıede yapılao bir 
ayinde baztr bulunduktan sonra 
eıki muharipleri teftiş etmiştir. 

Kral, yarm Tırhalaya ve ora· 
dan Lidisa ile Kardiçaya g ide· 
cek ve müteakaben, Ş1rki Ma· 
kedonyaya aaçeccktir. 

Kral. önümüzdeki Per~embe 

günü Selanilc:te bulunacaktır. 
Atina, 7 (A.A) - Yapılan 

komüniıt tevlcifatmdan bahse• 
den gazeteler lcomüoiıt propa• 
ganda merkezlerinde yakalanaQ 
veaikaların artık yeDi komünist 
taraftarlar tedarikinin pek ziya· 
de müşkülleımiı olduğunu gös· 
terdiğini yazmakta ve komünist· 
liğe karıı en iyi mücadele tar· 
zının Metıksaıın yaptığı gibi 
işçi ıınıfı lehine de kararlar 
vermek olduğunu kaydediyorlar. 

Aydın ve Nazilli 
postaıı 

Şehrimiz posta, telgraf ve 
telefon müdürlüğünün teşebbii· 
ıü ile her gün saat 15,30 da 
Aydın ve Nazilliye hareket 
eden trenle pazartesi gününden 
itiblren posta sevkine başlana· 
caktır. Bu ıuretlo Aydın bat· 
tında biri sabah biri öğle iki 
defa poc: ~" sevkine başlanmıı 
olacal r: 

Feryadından sonra, elindeki 
tabaocaıile Hlonları, odaları, 
dolapları deli gibi aramağa 
başladı. 

Baygın bir surette koltukta 
yatan aahte doktor Milier, po• 
lia hafiyesinin gözü önünde 
zehir içen ve ölüm ihtilacı ge'! 
çiren haydut ıimdi ortada 
yoktu. 

Ne olmuştu? 
Nasıl gidi bir kuvvet, onu 

ıalondan çekmiş, bir tarafı 
saklamıştı! 

Likin, şüphesiz ki o şatoda 
değildi !.. 
Şu halde nerede olabilirdi? 
Kançof şatonun dıı kapı sına 

koştu; 

ihtiyar kap cı nöbetttydi; 
Kançof on•, 

- Doktor Milier dışarıya 
çıktı mı? 

D ye sordu. 
Kapıcı tam bir ıükurıctle ce· 

vap verdı; 
<L 

Nöbetçi eczaneler 

Eczanelerin bir haftahk 
ntibet günlerini gösterir 
cetvel: 

Paartesi: 
~enltuada Ştra; Gbelyalıdı 

Gtlaelyalı; Tililükte B. i'aik; iki. 
çeıllielikt• Wç .. mellk; .U..acak&a 
B. EucJ. AyTaklada Balk. 

Salı: 
K:•m•albnaa Şifa; :&:uaatiucla 

B. E,ref, Kemera Kames; AIMll
Cllkla B. ümed Utfi, ifnfJ>llacla 
F.tıefpqa. 

ç.,,.,,.H: 
Baıclualtta Sdıbat; IWa&af&a 

B. Babif, Tilkilitte YMi İamir; 
Irptpuanadı Miti Glael7alula 
Afiyet. 

PerpmlHI: 
Kemeralt111d• Biltl, GIH11•h· 

dı Glselyala. Tilkilikle B. Faik; 
f.tnfpaıaila Epefpata. 

Camc: 
Kemeraltuula !ıtilıat. Giiuly• 

lıaa GGulyalı, hptpaaanada 4llt; 
İtitetmelikt. lki991aaelik; .Al,... 
cakta 8 •. faad. 

C•nıtırtesi: 
Bafdaıak&a Salala.MI Earutia .. 

da B. E,ref'; hmercl• Kamer, 
Etretp.,.da F.pefpata. 

Pazar: 
Keaaeraltuada SUAL &arau ıt• 

B. Habif, K~ecılerı:t. Yelli l.miı; 
lrrtpuarıada Aari. 

Biraz da şaka 
Kaynananın difi 
Çocuk annesine yaklaştı: 
- Anne ·dedi· baba anne· 

min ağzın da hiç dişi kalma· 
mış .. 

A ınesi d erin derin homur-
dandı : , 

- Se ı ö yle zannedersin ev
lad ı m; hslı.>uki onun dişleri 
benim iç m .:le saplı .. 

Teşbih 
• ••• Kazısında oturan Ba· 

yan Halime, oğluna bir kız 
buldu. Akşam, oğlu işinden 

dönünce ıöyledi: 
- Aman oğlum ·dedi· gör· 

me; bayılırsan; bir yanakları 

var; al al; domat gibi .. 
Delikanlı rüldü: 
- Y .ıpma ·dedi· neredeyse 

b:-buını hıyara, annesını de 
koruta benıetecekıin .. 

Cevap 
Hizmetçi, Bayanınıo genç b ir 

erkekle ıeviştiğini biliyordu. 
Bayan o gün randevuya gider· 
keo ııkı ııkı tekrar tenbih elti: 

- Aman Naciye, dikkat et, 
bey duymaıın .. 

H"zmetçi güldü, hanımını 
omuılarandan ok§adı: 

- Hayır Bayanım, merak 
etme; biz zaten buluıtuğumuı 
vakit hiç H nden babıetmeyizl 

Dedi .. 

- Evet mösyö, beş dakika 
önce çıktı. Otomobiline bine
rek gitti. 

- Otomobiliae mi? 
- Evet, laer zaman ıelditi 

otomobiline!.. 
- Fakat, yllnız bışıaa mı 

şatodan çıktı? 
- Her zamanki ıibi yıhnıı 

idi mösyö 1 
- Peki, teşekkür ederim. 
O anda Kançof, kurşunla vu· 

rulmup döndü. 
Bütün bilgisi, bütün zekisı, 

bütün hüneri bir avuç karın ~ü
neşte erimesi gibi, timdi göz.Ü· 
nün önünde eriyordu: 

- Ne yaptım? -diyordu· bu 
budalalığımın cezasını ağır bir 
surette kendi kendime vermek 
iıterd.m .. Fakat hayır.. Şimdi 
detill Şimdi, girişeceğim lcırnla 
bir mücadele var!. Bu mücade· 
lede elbette ahmaklığı mın ce
zasını çt-kcr ı m. Benim eşek ba· 
şım, doktorun k.;nai baygınlı · 

Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Mır kası Eoi aantim 36 metrelik bir topun 

satış fiatı 

4 At 85 
4 At 75 
S Oefirmen 90 
5 " 85 
8 Geyik 85 
8 n 75 
9 Tayyare 85 
9 " 15 

11 Köpekli 85 

Kuruş 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu liatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj maarah 
mülteriye aittir. 

25 toptan aptı sabılarda yukarıdaki fiatlere % 2 zam 
olunur. 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

11

üf k Anoııin şirketi 
LANZ Mazotlu Dizel tarla traktörleri. 

45-35· 2>20 beygirlik: Her hususta garantilidir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolaylalıc vardır. 

LANZ .__ Harman, biçer bağlar, 11man ve ot preıosi, 
tohum ayırma makineıi, kalbur makinıi, pata· 
tcs çıkarma makinesi ve bilumum alatı ziraiye. 

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

WOLF - Bubarh kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motôrleri. 

Her türlü fabrika tesisata . itleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mın takaaı umum acentesi TALAT KJL. 
l/OGLUNA müracaat. 

Bahçe ... TUtun ve Sebze... Fidan ve 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Trakt6r Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları 

akineleri-·~· 
ıair her cins ve ıiıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Halimağa çarşııı No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi 

direktörlüğünden: 
Cinsi Evaafı Kıymeti %7,S 

Makkap tezgahı Üzerinde alektromo Muhammen Teminatı 
törlü ve maa tefer· Lira Kuruı 
ruat. 
"6 milmden 17 miliQ.le 
kadar delik delecek. 625 4700 

Yukarı da cinı ve evaafı ve pey akçeıi yazılı bir adet mık: 
kap tezgahı satın ahnacatından taliplerin münakasa günii olan 
145·938 Cumartesi günü saat 10 da lzmir ııbbat müdürlü· 
ğünde müteıekkıl sa'an alma komiıyonuna müracaatları ilin 
olunur. 3 6 10 13 8141 

ğına karşı mukabil ilaçlarla ted· 
birler alacağını hiç düşünemedi. 
Ya; yüıüj'ündelci mayile intihar 
ettiğini bana inandarmaııl Benim 
oıelc bııımın da bu zebirlen· 
meye ve batta sahte doktorun 
öldüjiinel inanması!.. Hey Al· 
lab bin türlü beliıını versin! 
Bu ne felaket benim içini. 

Kançof, merkezle görüımek 
üzere telefonun baıına ıitti. 
Stefandür telefon başında idi. 

- Doktorun mürebbiycıi na-
sıl gidiyor Stefandür? 

- iyidir üstad? 
- Orada ne hıvadjı var? 
- Bütün arkadaılar takipte! 

mu? 

Ne takibinde Stefandür? 
Ayl Sizin haberiniz yok 

Neden?. Çabuk söyleıc· 
nize dostum. 

- N !den mi patron?. B:zim 
M r.o.1un tecavüze uğradığırıdan. 
Ş Y' P n kız ı Yasm ole birlikte 
merkeze gdırk.en ODUD mo-

tosikletine ateş açıldığından. 
Mirton yaralıdır patron. 

- Ne söylüyorsun? Y ara11 
atır mı? 

- Ağırcal 
- Ya .• Yaamin? O ne ol· 

du? 
- Şükür ki ona hir ıey ol· 

madıl Fakat siz nerdeydiniz 
patron? 

- Ben hop şatodaydım. 
- Şatoda mı? 

Evet .. 
Aman patron.. Ben bizzat 

ıize telefon ettim. Şatodan, 
bana hiç kimse cevap vermedi. 

Kaçta telef om etmiştin? 
Altyı yirmiden, yediye 

kadar! .. 
- O zamanlarda, ben, hep 

şatodaydıml Demek ki gene 
ihanete kurban gittin! 

- Ah üıtadım, biz sizin vık· 
adan haberdar olduğunuza bük• 
metmiş, hatta gizli takibi ııla• 
ıe l ıizin idare ettiğinizi san· 
m ştı k ... 

- Sonu otu -



AN4.JOLU 

ASYA FIRTINASI 
Asya hayatını canlandıran 

bir filimdir. 

Mongolistanda 
taharriyat, yer
lileT ve Avrupa
lılar, isyan ve 
aşk maceraları 
Konrad Ved, Scıü Kayakava 

Lüka Gridu ve Vigın gibi F ran· 
llZ 9İDemallDID tanıcbtı ·M·ı· 
am maceraa...,. •Tuınmıı ba· 
ialer,. •DalavHe miitebusıaları,, 
artiatl.-i "Alya fırta ... ,. ada 
birleımiı bulu•yor. 

bir müddet kalıyorlar. 
Aaya fırtanası filimi, Asya 

bıyatınl gösteren ıabnelerle 
doludur. Bu filimde Ket iımini 
taşıyan artist Konrad Veddir, 

Yüz kırbacı yiyen preas 

Kral ol...tr Utiya bir Ma
mıa macera11, b.a oyunda dU 

mevzuu teıkil etmektedir. iyi 
ıöz ıöylemesini bilen ba adam, 
Alyaan allan ve petrol bulma
ması ibtimali olan bua mec;hul 
mıatakala nada tabarriJat yap
brma11 ioin ınıin bir lordaa 

FUlmden 61r Nlı1111. 
Lingi i1e, Sesü Kayakava idi. J yıldız Mlıikı THakuın ti 
Ketin metresi rolünü oynıyan kendiıidir. 

aklıaı çeliyor. 

k.:: :ı.r.:..tt..:!. t!::.:': Eleoner Povelin yeni filimi 
ipizleriac:lea, lcopuklarandu, ma· 
cerap...-1.1ac1en iki ,az kiti Muhayyel bir Balkan devleti ve hiJ-
udar toplu1orlar ve bqlaraaa • • 
kral olmak laevesliai Ket taJİD v11efl meçhul bir sevgili .• 
olunuyor. . . 1 '-1 be b . • teıti ıya o mamam; a ra er, artiıt· 

Kot, kaaan v~ ·~~ P leria ıöıterdiji mebaret ıayanı 
~c:lea, faka~ tertıp ettili lraauaa laayrettir. Elaaor Favelin ıaa'at· 
~!~t ~~~!_91• ada•!-cleclaakdlerlll'. kiraDe danaları, birçok etlen· 
u.ua iKiiim anaa fi oe d. . . b 1 b . .. b 
aemlıket:lıe kadın pqiade kot· ırıcı 11 ne .~r, mevzu arıcı azı 
•amalarmı tiddetle ımrettiti oyunlar, gormeğe değer ıeyler• 

-tı.-._,.-...._...._.. __ .. ~ ... ·...,....,._.. dir. Çoktanberi, yüz danıöıüıı 
claaı beraberinde götürüyor. birden iıtjrak ettiği bir filim 

Olduqa yoruc11 bir yolculuk- çevrilmiıti. Bu filimde yüzden 
taa ıonrı, fidecekleri rer olaa fazla genç kız bir arada rak· 
Mongolittua · Yarıyorlar. Moa• aetmektedir. 
pliataada 1•11yan Moaıollar Kıska_n_c-lı_k_ 
,.varlak yüzlü. uki adetlere ' 
riayet •• ldmHlerdir. Maoe- v .n .1!t -' 
raperut Ket, yerlilere birkaç ı uzunaen 
hediye Yerip derlaal onların 
cloatlutua kaM11ıyor ve toprak• 
ları dahili•• kamp kuruyor. 

Ket. rerlileri en çetia itlere 
ıiir .. lc, ev.eli datlan parçala· 
hyor, ıoarakuyular Aftınyor. 
Az umaa içinde, bu adam ma• 
lptin• bir kral gibi biikmetmoi• 
baıhyor. 

Eweli, topraklarıaın iıletil; 
meli•• vatandatlın namına iti
ru eden Prenı Liagiyi; halk 
arasıada taaınmıı genç doktor 
Rojeri; adamlarınclao bazılarını; 
blll\ana, gözünden diiımeğe 
buılayan aevgiliıi Süzaaı hıpıo 
attın yor. 

Böyle olmakla beraber, tifo 
aıtmaaıu tutulan Süza111a toda· 
viıi için doktor Rojeri tayin 
ediyor. Bu ııradı, genç kadının 
hapisten kaçmuını kolaylqbr
•ak iıti7en Prenı Liar, yüz 
kamçı yemete maı.küm oluyor. 
Bu karbaçların acısına dayana• 
mıyan Liar, birden ölüveriyor. 
Fakat, büyüle bir ihtişamla gö
mülmek üzere iken, tekrar di· 
riliyor. Etrafına toplaaan yerli· 
lere ve 1abancılara oldukça 
müeuir bir nutuk ıöyliyor. Bu
nun üaerine, bütün yerliler Kete 
karıı isyan ediyorlar. 

TeblikaU Yaziyetten kurtul· 
mak iıtiyen Ket, kabahati ar· 
kadaı•arınııa üzerine yükselmek 
iç·n Linrin karıııına ~kıyor; 
ilkin, tam bu ıırada, ani bir 
lcurıan maceraperoati yere ıe
riyor. 

Reiıleri ölBnce, bütün Avru
palılar memleketlerine dönü· 
)'orlar. Yalnız Süzaala doktor 
Rojer,. Monıoliıtandıki haıta . 

Filimden 6ir görünüş 
Rozali uzun bacaklıdır, eli .. 

tiki vücudiinii iıtediti gibi eyer, 
büker. Oyun oynad ıtı zaman 
vücudiinü ıayanı hayret bir ıe
kilde tebarüz ettirir. Bu filimde 
Rozali i1mini tapyan Eleanor 
Pıveldir. Roznlinin itıkı Dik, 
uzun boylu, yakıııklı bir gençtir. 
G6r ve pıel bir ıeai olan bu 
gencin hali, etvarı gayet ağ r· 
dar. Bu oyunda O:k iımini ta· 
ııyan Nelıon Eddidir. 

Küçük balkan devletlerinden 
Romanza) kralhğmın variıi Ro· 
zali, Amerikan kollej lerinin bi· 
rinde baıka bir iıimle, tabıili· 
ne devam etmektedir. Bab111 
onu, Baıvekilin oğlu Polla ev· 
lenmeai için memleketine çatı· 
rıyor. Fakat Rozali, müstakbel 
tayyare zabitlerinden meohur 
futbolcu Dilci aeviyor. Rozali, 
Diki Roma11zaya davet ettikte11 
ıonra kalkıp memleketine ridi
yor. 

Dik, aevgiliıi gittikten bir 
müddet ıonra, Atlaı denizini 
bir hamlede qarak Romanzaya 
fidiyor. Fakat oraya varır var· 
maz, Hvgilisinin bir kral kızı 
oldujuna ve nifanlanmalc iizere 
bulundutuau ötreniyor. Bu bal 
kar11ııada ıon derece meyuı 
olan Oi'ır, yenidea vapura binip 
memleketine yollanıyor. Bu ea
aıda Rozalinin memleketin
de büyük bir iıyan kopuyor. 
Memleketini terkeden g~nç kıı, 
niıandan vazgeçerek, Ameri· 
kaya fidip Dıkle evleniyor. 

Bu filmin ıenaryosu ve Nh• 

Katil maksadile 
sildla atmak 

Evelki gece lkiçeımelikte, 
Keıtelli caddesinde, ortalığı 
velveleye veren bir ıilib aeıi 
duyulmuıtur. Kıbrııh Nuri ot
lu Muıtafa ve Nazif kızı Emi
ne, evlerinde otururken Ali ot· 
lu · Hayri, Eminenin pencereli 
önünde dolaşmağa başlamı1t 
Emine bunu görünce Hayriye 
hakaret etmiştir. Eminenin ~ya· 
nında bulunan dostu Mustafa 
da tabancaamı çekerek katil 
mıksadile Hayriye bir el silah 
atmıı ve sonra evden çıkarak 
kıçmııtır. Zabıtaca aramyor. 
Hidiıenin kııkançhk yüzün• 

den çıktığı anlaşılmıştır. 

Çocuk E. Kurumu 6ir 
ayda muhtelif yar. 
dımlarda bulunda 
Nisan ayında lzmir Çocuk 

Eıirgeme Kurumu tarafında 
Çocuk Bakımevinde 369 h11ta 
çocuk muayene ve tedavi edi· 
lerek ilaçları p1ra111 verilmit. 
yedi, sekiz ve dokuz çocata 
malik 39 aileye 292 lira yar 
damda bulunulmuıtur. 

Vera••t oe intikal 
• • 

vergııı 

Ölüm hadiselerinde verııet 
ve intikal vergisine tabi intikal 
muamelelerinin tapu memurları 
tarafından Maliye memurlukl .. 
nnı i bbar edilmesi ve bu n
retle verginin mektum blma-
11na aebebiyet verilmemesi Ma· 
liye Veklletinden ıehrimiadeki 

' bildirılm. tir, 

-3 Hikaye 
MARTI · rurkea, koltak ıaadalyeıi insa· 

aıa iiıtiiae oturuyor. Bir rahat 
naıtaıı, bir itkence ileti olu· 
Jor ve dünyada yeni ve güzel 

Gece ata91ana rüzpda hı· 
plbllaa cluilin Hliıai dayar••· 
KfioGk kardeıimia bir ku .. fibi 
clıprıdaa ııbk çaldıtmı ifitlrim. 
Y ••it yetlıtiririm. Karıa• 
aa kaderince, herkeı elin· 
dea ıeleai yapar. Birteyi 
HYer, alr•flr, yaratır. Ya· 
tadıtamız yaptıtımız bertey, 
bizim olu. Bu iki yüz llmbalık 
elektriti •lonun göbetin• koy· 
duk. Bu elektriti kullaamata 
ne hakkımız var? Biz icad et· 
medik, yapmadık, ancak para 
ile aabn alclık. Sana ıimcliye 
kadar aöylemedim; bir de beni 
medenileıtirmete çılıtbD, ... 
deniyeti, aea ba apartmaada 
topladıtın radyoyu, elektriti. 
öteberiyi aaba almaktadır ve 
yahud kuUaamaktadır mı Naa
yorsun? Bana kallrsa medeni• 
yet bunlardan daha iyisini ara• 
mak, yapmak aevriaindedir. Bu 
aevgi olmadıktan sonra dünya• 
nın en mükemmel tecbizatıaı 
etrafımıza toplaaak topladıtımız 
kad•r balkabatı ve tufeyli ol· 
dutumuzu dııyuyorum. Sana so· 
rarım; bıı yaptığımız aeye ya• 
rar? Ve haydi, ıen ıensin ve 
iıtoditin ıibi olmakta HrbHt• 
sin, fakat beni aldın diye kendi 
gözümde kendimin bir tufeyli 
oldutum inancına beni mabkiim 
ediyorsıın; ne bakla? Sen m .. 
seli. bıı apartmanın döıemeaine 
Parise ıittitia zaman orada 
görmüı "olduğun bir apırtmaaıa 
moblesini model ittihaz ettin. 
Hıai temcid pilavı gibi, tekrar 
ladıtın •Hayatta tekenür yok· 
tur., yollu lifl•ın? Mevcııd bir 
ıeyi tekrarlamata çalıııyorsun 
ya. Halbuki bir Paris var diye, 
ikinci bir Paris yapmağa kal· 
kışmak, iyi bir it delil, büyük 
bir cinayettir. 

Beace böylef Ben köylii ve 
vabıiyim. Galiba da onua için 
böyle düşlinüyorum. Sana ka· 
lak aıar da, aeaia aandıtaa ribi 
medenilqirHm, vabıet mede
nileımiyecek, medeniyet vabfi• 
leıeceld Beni burada tatup 
darmaktaa mabadıa; ıüulli
timi bir akide .. kırinia tadı ıibi 
atzıada tabaata kalkıımaktaa 
ibaret.. Acaba akide tekerialn 
kafası var mı ve diiıüaüyor ma 
ve ae dütlaüyor diye merak 
ettijin var mı? Boy11Da •ba1at 
var. hayat varl. Deyip daru
}'Oraaa. Hayat, kapkara bir lif. 
Ben o lifa ıeain lmlatın pat
layıncaya kadar 11kiz makam
dan haykırayım; ne kadar b .. 
tırıraam o kadar bayat ma olur? 
Alll muele lafta delil. fakat 
hayattan ne demek iatl~itha· 
dedir. Hayat mı ift• bu varl 

Martı •lona elilı ipret etti: 
•sana dotruıaaa ıöyliyıyim

mi; topuDd~a bıktım. Aparman, 
elbiıe, •lon, möble, miaafir, 
el'lence, ründe dört kere bkın· 
mak. Yccl.t mizi bumcdomocl.• 

Ya.zan: 
Hali kar nas 
Balıkçısı 

t miz için pua iıpirto, likör, 
[hızlı hızh konuıan Marbaın 
yiizünde reak parlıyordu) malum; 
kaç keredir, başıma vurdun! 
Babam yemek yerken ajzını 
ppırdatıyormu.. Ancak haki
kati ifade etmek iç·n yaratılmıı 
olan ıöıü ya lan söylemekte 
kullanmıyor L Hem ihtiyarladı. 
Evde yapayalnız kaldı. ihtiyar 
baıını etmiş, mütee11ir olup 
duruyordu. Marb aenia genç 
yanata apak Nkalına ae de 
yakııacak? 

Burada bir gayemiz, hakika
ten yapmakta oldutumuı bir iı 
olsa yüreğim yanmazdı bare. 
Gayemiz yok detil; var maıal
lab. [Burada Marb acı ac gül· 
dü) Gayemiz?! Gayemiz?I Ôoü· 
müzdeki iki ay için gayemiz, 
diılerimizi sıkıp, iki yüz lira 
artbrmalc. Abdesthanenin ıim· 
diki ııvasıaı kaldırtıp onun ye· 
rine krem renginde porselen 
dötetmek, çünkü baıbayatı ııva 
ayıp olurmuı. Bu iti baıannel 
iki aylık hayatımız gayesine 
ermiı olurmuı. Düıiia bir kere 
iki aylık, ilelebed geri dönmi· 
yecek bir bayat parçaaı; krem 
renginde porıelenl Yüzüme ne 
öyle ıııkın ıaıkın balcıyoraan; 
abdesthaneden bahsediyorum 
diyel Böyle ıeylerden bahset· 
mek ayıptır ha? Fakat onu 
krem renginde yapacajım diye 
bayatın iki koıkocaman ayanı 
ona hasretmek hiç de ayıp de
lil mi? lıte bu budalalıtı• 
yok mu, bana o yüz numara• 
nın içindeki piıliktoa dalaa it· 
renç geliyor. Eıede tulumbanın 
albnda, deaiıde, açıkta ııpıl 
ııpıl yıku•rdık. Y aıuınl Yüz 
numaraya varmak için kaı ol• 
ıun yaz olaun, bahçeni• ti öte· 
iri ucuna kadar, yıldıılarm al· 
tında ylrümaklll Burada yüz 
numarayla kapı lcomıuau olduk. 
Çünkii balası çirkin; fakat kendi 
rüzel ralibL Güıelae eter rü. 
zel olan karanfil ve meaekıe• 
dea babaettitimiı gibi boyaı 
ondan bahsetıek a. 

Gene bana temin ettitin kon· 
fora temaı edecekıia; yutkuaa 
yutlcuaa baklaya aa11l ajıza ve 
yüze ıftirmekte oldutuadan 
belli. Meaele, ıeain konfor d .. 
dilin ,Oya inaanı rahat ettir
mete aid ıeylore plince, yaai 
111 maıa, öteki sandalye, be
riki koltuk. Bunlar evveli ra
laat ettiriyor, ıoara da bir il• 
zum ıayri müfarik olarak in· 
sanı kendine esir ediyorlar. 
Onan eaaesinden tutuyor, her
kesin zararına olarak onu hain· 
leıtiriyoılar. insan koltuta otu· 

ne V&rM beplini fitil fitil insa
nın b111n1111daa getiriyor. Güzel 
bir grup, nemlice bir bava, 
yatmar, deniz rüzgirı birer baş 
beliaı, bir muıibet, birer bü· 
yük felaket ve haıtalılcla ölüm 
miiaebbibi oluyorlar. Koltuk ••n· 
dalyeaindea konllfmalc abestir. 
Biliyorum. Ben ki insanım! 
Ôliince ıene koltuk 11ndalyeıi, 
koltuk ıandalyeai olarak kala· 
cak. Bundan ae çıkar? Ve bun
dan bahaetmete deter mi? Pek· 
ili mademki öylel Birıeye 
fena ve iyi birteye inan11n yal 
Hakikaten ti içinden inandıtın 
birtey olN yal O inancın do· 
layıaile ıuratına tüküriilae ya! 
Y alııud ta kafanın nüvesinde 
hakikat diye bilditin birşey 
için birisinin kafasında bir ıü
rabi patlatsu yal 

Yaıadıtı•• duya duya, aeai 
görmete llapishaneye gelirdim, 
ve aana gönlümün ti derinin
den kaynayan, inaanın ve aenia 
eıia bir kadının tesellilini aa• 
na kana bu verir, ıönliim
den kopa kopa verditimi sana 
az telakki ederdim. Kendimi 
bu takdirde ayaklarının altına 
atıam bile YUifemia binde 
birini yapamamış oldutuma dö
ğanürdüm. Ve güzellitiD belki 
aeain bir müüfabn oluyur, d iye 
bir iıe yaradıjına kani olurum 
da bu kadar fiitar ıetirmeıdim. 
Amma ıen, nnain; pek i li. O 
takdirde ben de benim efen
dim; sana naaal ulatayam? Be
aim kuzu bulemekte merakım 
var. Onua gözüne bakarım, 
ona büyütürüm, oaa elimd• 
ot ve yem veririm. Yazıa ... 
cakta denize götiiriir yıkan& 
Bunu abea telikki ediyor1Ua. 
Amennal fakat senin krem por• 
ıelenli abdeatbaneai zırya te
likki etmeklitime ae karı11yor
aan? Haydi bea aeni yaratm .. 
dım. Yokaa aen mi beni yarat
bnl 

Al. Gözlerini büıbiitün aoıp 
ne afılhyoraua?. Sözlerime ,.. 
ııyoraua dejil mi? arkadaşla. 
randan leı ıibi piı ve kaba bir 
maıal da111nca çolc ıpiritueldir. 
diye, bana rece, etekleriıai 
çöıdiirerek, onu aaatlerce aa• 
latmalda bitiremiyorıua. Kendi 
kendine kablı kabla pliiyor• 
ıun. Seni kırmamak için beni 
•eveti çok tuhaf. demete mee• 
bur ediyoraun, fakat yüz au• 
mıra gibi gayet tabii birte)'• 
temas edildi miydi, veyahut 
babam hayvaalardan döl al
mak 11raaı plditindea bahsetti 
miydi, aanki havada biber tozu 
uçuyormuı gibi ağzını gözünü 
burnunu yuıpuyoraua. Ozerine 
taı serpilen ıümüldi böceii 
gibi köpüre köpüre kabutuna 
çekiliyoraun. 

lıte yüretimiaia aevgiıi, ıöa• 
lümüzün arzuaa, ilci ayhlc baya
tamızan pyelİ krem rensinde 
porselen döıemeli yüz numara 
deiil mi?. Gebeyim çocuk do
juracıtıml. Hiç onu diitünü
yor muan? Evet malGm, idet• 
tir diJe kanclıtını, hırlcaaını, ku. 
lcaletaıını saba alıp laazırladıa. 
Dünyaya yeni bir bq pliyor. 
Bu baıa kainat di1e ıenin ak
haın ve anlayı11m11 dar çev• 
reıi ve çemberiad• bqb ne 
pçirecekıia?. 

Muhavereyi kapı dıtanıındaa 
dinlemif olan iki rörümce ha· 
nım kapıdan iç•i fart.na ıibi 
daldılar. lkiıiain de göz1eri 
kıvılcımlar ıaçıyordu. Bay Şefik 
Ulualpa ikiıi birden harıl har 1 
Fran11ıcı rüldürdediler. Gö
riimceleria De deditini anlamak 
içia Marbaın Fruaızca bil~e
ı ne Jüıum yoktq.. 

- Devam edıoek -



... h A "ADOLU 

L-7. ti Nisan ayı ı"hracatı 
uzumu DO ar r·· k. Al . t• 

ilan 
lzmir ikinci Hukuk dairea.n -

TRENLER.. ur ıye - manya yenı ı- den: 38/1184 
1rmirrlen her ı;11 lı:slku tren 

rrin hareket ,Dlltleri .• 

Aydın hattı; Alsanealc: 
1'nıir·K•rak:uvu·Aııl:ın: Puu. 

, ... r. çıreambı, cum•, pazar günleri 
ıaat Zl,!i3 de. 

1ımir • !'11t2illi: Her lftD 111! 
JS,40 da 

lımir·Denizli: ~ıı'ı, rt"•embe. 
romırtetı ~ftnleri Put 6,30 rh 

1ımir·Tıre.ôdemi,: Heraabil 'ı •1'at 
'.85 de bir katar; bu •ktıın HU 

1 i,30 Ôdemiıo bır lıea, 16,30 da 
Tireye otorn. 

Af yon hattı; Basman°d•'ff: 
İ7mir·lstaobul·Anhn: Hır r 1h 

11t 7 de fpaıar, cum~. çar,ambı• 

gönleri yatakla Tagon·bifü buluııarJ 
tamir • Soma: Pazar ve puııır· 

tui ıtınleri 11at JS. 28 de 

lınnir·Bandırm•: Paur, ·~'•· M"" 
rtmbe ye çumıuteıi pınleri eababh· 
yic. eaat 7120 de muhtelit katu; 
paurt .. i, çıııroam ba. cuma (tlııleri 

ekıpreı ıHt 12 eh 
lami:..Soıaa: Pu:u Ye paaarttti 

,anleri 1Ut ]5,28 ,te 

Her zaman ldzım ola11 tel&
/on nıımaralll' 

Yınpn ihbm: 2222 • .. bir tele
forıo mllracaat numaraa: 2201) • '&o 
hirle.raruı ıelefoa mfUacaat numa• 
ruı: 2150 • rlektrilc tirketi: 20!H · 
hangaaı: 2326 • palil: 246a • i•claiı 
11hh1: 2040 • .8Hm&DO ittafyoııo: 

Ş63U • Aleaucak: iıtaııyooa: 213 t · 
l'aıaport upor iıkeleai: 285' 

~.ebit ualDJ naıtalıırınıo ••ba 1· 
leyin illı; ,. goc• · wa bı&rek"ı& 

Halleri: 

Tramvaylar: 
Uec ubab Glbel1ah1... Mıt 

bett• bir uamY•J b.,.ktl e4er. 
Bunu ua& aluda barebt ed• ikiıa
ci tramn1 ukib .der. Bwadu 
ı nra htr diki llalt.ıkad.a bir 1t•ıa-

ta7 '8rd.ır. 

Gece IOD tramvay Cüzelyahd.a 
24,5 dodiı. 

üukıao Gbelyalıya ille tn• 
tar 11bableyia 5,26 deılır. lkiıuri 
uamftJ bir na& eow:.. o,2o J. M
reket eder. 

Koaakun Gbelyalıya gece eoa 
tramny lal& bUM banke& eder. 
lkuadaıa .... ~· ............ , 

v lfplU'ltU': 

~ird• lt.upy.U,. ilk ~ 
...a 5,,5 a. Puaponaaa kalkaı. G.. 
.. ••pcu .... 11.Sf ıa. ~ 
&u lıaıobı ed-. 

Jtaqıyakadu Wairı llk ••pnı 
... ı 6,20 cı.di,t. * npuı ca. g~ 
.... J4ı d.dlt. 

Gladll 'beı yarım ... tte biı 
TefUZ Ttrdır. ~ llekiaJeQI -Olı&tA 

ecıerı.r ... le.. biJdi.ı. 

Tren kazası 
Elektrik firlıeti me

muru baıından 
yaralandı 

Dün ıaat 15 de Salhane ile 
Bayrakla arasanda demiryolunda 

bir kaza olmuı, lzmir·Karııya· 
ka havali trenile Karııyakaya 

ıitmekte olan elektrik şirketi 
..-t kontrol mımııru 8. Mıh· 
mud Oktar, treaderı düıerek 
baıından yaralaıımııtır. Kaıa • 
111n tebebi, B. Mabmudua bu· 
lunduğu kompartimanua kapı· 

ıının birdenbire açılma11dar. 
B. Mahmud, tren hareket ha· 
linde iken kapıyı kapamağ, 
çalıım1ısa da rüzgiran şiddeti 

Kapıyı ırkaıına kadar dayaııııı, 
o aarııat& il" kıpı önünde du· 
ran memur, yere dilşmDı, baıı 
tııa flrpırak yaralanmııtır. 
Yaralı, memleket baıtıhaaıliac 
kaldanlmııtır. 

GiJmriik lcaç11lıçılıtı 
Ankara, 7 (A.A.) - Goçep 

bir hafta içinde gümrük muha· 
faıa tetıkilita 57 kaçakçı, 370 
kilo gümrük kaçatı, 12 kilo 
inhi1ar kaçağı, 30 gram uyuı· 
turucu madde, 8367 defter ıi· 
tara kağıdı, bir tüfek, 276 
mermi, 3 altın lira, 28 Türk 
liraıı, 17 kesim hayvana ile 6 

kaçakçı hayvanı ele ıoç rmiıtir. 

caret muahedesi 

Frank 
müzakereleri. 
3,86 kuruştan 

ruşa düştü. 
3,54 ku-

Davacı lzmirde lkiçeşmelikte 
kalafat mahallesinde birinci 
küçük Camgöz ıokaj'.nda mu· 

kim Bekir kazı Hayriye tarafın· 
dan lımirde Dolaplı kuyuda 49 
numara!. hanede Mebmed otlu 
Muıtafa aleyhine açılan boıan· 
•• davaıana mütedair d•va ar· 

Tı..irkıyc·A manya arasında ye· 150, kumdarı 120, ıuıam 63, zubali ıuretile davekiye varaka· 
ni b r ticaret anlaşması için çalkantı 1,5, kopek 583,8, 11 müddeialeyhin ıöıteriln ad· 
iki taraf murahhasları araamda lcüıpe 640, badım 40,4, defne reıte buluomadıtıadaa babı 
15 Mayısta Ankarada müıake· yaprağı 3, tjtün 498, tütün kı· ile bili tıblit iade edilmiı ve 
relere başlanacağı haber alın· rmtııı 215, 7, pılamut bu.lisaaı zabıta marifetile yaptırılaa tala· 
mııtır. Haber aldığımıza ıöre 432 6 k k 076 7 ı 
Almanlar, yeni aniaşma müza· , , meyan ö ü 1 , • k katta müddeialeyhin ikamet· 

kerelerine Temmuzda baılan· balmqmu 7, deri 77,8, yumurta 1ibının Pltçbul kaldıtı aolafll• 
mas nı teklif etmişlerse de hü· 6,3, muhtelıf eıya 2,9, pirina mıı olmakla davacaaın talebi 
kümetim z 15 M.lyı1ta başlan· yatı 50, ceviz kütütü 14,2, ile müddeialeyh baklaada ili· 
m11ını iıtemıı, A manya. bunu bıh 1,4, zımpara 500, çöven l, nen tebliıat icraaana karar v .. 
kabul etmiştir, Murahhaa:arm kuru yemiı ı,4 to;ı, yün 945 rilerek yıvmi tabkikaba 20/5/ 

d A k l kilo. yakan a n araya gelecek.eri 938 cu1Da ıünü ıut ona talik 
J • Hayvan: 9926 kuzu, 7 oğlak, ıöy enıvor. edilerek bu baptaki dava arzu-
r. ,_ d.. .. 1641 koyun. 
rran" uıugor: hali ıuretile davetiye varakası 
Üç iÜndenberı Fransız frangı U mahkeme divanhanesine a11l· 

düşmektedir. Cumhuriyet Mer· Ür. Hehçet ~ mıı oldutundaa müddeialeyh 
kez Bankası, muntazam kurlar 
almaktadır. Bir frank 3,86 ku· Çocuk haJtalılıları Muatıfanıa yukarıda tayin olu· 
ruş iken şimdi 3,34 kuruşa mütehanısı nao pn ve aaıtta mahkemede 
düşmüııür. bizzat ve ya but tarafıaızdan 

Hast•larını 11,30 du bire k .. 
Jp. '-bo"'cskçı"lı'g"'i kursu: . AL muıaddık bir vekil ıöoderme· 

~ dar Bey'er aokatuıda ruaeD" 
Ödem· ~te açılan fpekböcek· d b J d niz alcıi takdirde hakkıaızda 7 aıatbaaıı yanın a ka u e eı. 

çiliği kursuna 86 ta'ebe devam Mu•gellelı•n• ııl•/t11t• J99#J muamelei gıyabiye icra edile• 
etmektedır. Kura, Haziran •onu· Et1 t.el•fano 2Z61 cej'i tebliğ makamına kaim ol· 
na kadar devam edccekıir. Ar ı~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~m~a~k~u~· z~ı'.!:re~ ilin olunur. 
rıca nahiyelerde açılan nümune r: 
böcclchaoeleri, halkın ziyaret 
ederek modern ipekçili~i öğren• 
meleri noktasından çok fayda· 
1 r vermektedir. 

Aylık ihracat: 
Şehrimiz Ticaret Oda11nın 

hazırlıdıtı bir rapora göre Ni· 
Hn ayı içinde İzmir limanından 
dış memleketlere yapılan ibra• 
cat ıudur: 
Üıüm 4795,4 ton, inc'r 50, 7 

t .. , luarda incır 614,1 ton, 
pamuk 104,9, palamut 2333,5, 
zeytinyağı 1147,3, arpa 1461,2, 
but<hy 500, nohud 320, çavdar 

Türk Hava Kurumu 

Büyiik Piyangosu 
· 25 inci T E R T l P P ).. A N 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı 
ı Mükafat 
1 • 
1 İkramiye 
1 
1 
l 
2 
4 

• 

• 
• .. 

(2000) 
(1000) 

Lira Sıyı 
10000 30 
20000 60 
40000 100 
ısooo 400 
12000 600 
10000 800 

4000 2000 
4000 

Lira 
ikramiye (500) 15000 

• (150) 9000 
.. (100) 10000 

• (50) 20000 

• (!O) 18000 

• (20) 16000 

203000 

' 

J.zm:.- 1.et·azım amirli~i ıtd L.r1r: 
lımir L vnım a nir.ıği satın alma komisyonundan: 

4 ... 

1 Müstıhkem mevkı kıtaatı ıçin pazarlık suretile 43000 
kilo un satın alınacaktır. 

2 ihalesi 9 Mayıs 938 pazartesi günü saat 14 te kışlada 
lzm r Levazım amirliği satın alma kom syonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Teminata kafiye alcçt.ıi 741 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnameıi komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ihale günü saatinden evvel kom syona müra· 

ca•tları. 1517 

lzmir Levazım amirliği aatın alma komısyonundan: 
1 - Poligonda aJay !carargihında mevcut 430 çift köhne 

fotin ile 70 çift ko:ıcil pazarhkla satılacaktır. 
lıtekliyer 10 Mayıs 938 sah gjnü saat 10 da poli· 

ronda alay karargibmda müteşekkil komisyona müra· 
caatları. 1518 

Kar,ıyaka 

ğftnden: 

Ortaokul direktörlü· 

Karııyaka Ortaokulunda 301 lira 75 kuruşluk keşfe göre 
yaptanlacak mordivep inşaatının ihalesi 10/5/938 sah gunu 
saat 16 da lzmir Kültür direktôrlüğündc alım satam komiı· 
yonunda yapılacaktır. lhaleıi miktarı üzerinden teminatı kat
iyeai alınacağından taliplerin yevmi mezlciirda hazır bulun· 
maları ilan olunur. 1506 

Devlet Demiryollarından: 
23151938 pazartesi günü aaat 10 da Alıancak emtiai tücca• 

riyo ambarında 10000 on bin adet eski çuval aiçık artırma 
ıuretile aablacaktır. 

Beher çuvalın muhammen kıymeti 15 · 28 kuruş arsındadır. 
Taliplerin 210 lira muvakkat teminat yatırmaları ve iıe gir· 
moj'e maqij kanuni bir h•lleri olmadıfına dair beyanpame
lerile muayyen gün ve saatte A\ııncak ambannda toplanacak 
olan satıı komiayoııuna başvurmalan lazımdır. Şartnameler 
komiıyondın parasız alınır. 8 12 1482 

Askeri Liselerine talebe alınıyor 
l ~ 938 .. 939 ders yıla için lstanbulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe aıkeri liselerile Burıa ııkeri liıeai Karıkkaledt 
bulunan aıkeri ıan'at li11ti ve Konya Erzincan aıkerl 
orta okuUarma talebe alınacaktar. Kaydükabul şartlan 
hakkında malumat aıkerlik ıubeleriDdtn ve okullarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul için müracait ıımıaı 1 · Haziran ile 25 .. 
Temmuz ara11ndadır. Talebe hınai okula girmek iati· 
yorsa bir dilekçe ile dotrudan doğruya o okul müdü. 
rüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 lcu,. k o q li tirilmi1 bulanmalı---

menıub oldutu aıkerli&t ıu boıi baba11nıo adı ve me .. 
leki ile kendı adı okudutu o"ulun iımile hangi ıınıftau 
bulundutu yabancı dil okuyor1a bang'ıini okuduğu ve 
okulundaki kayt numar•11 boyu yaşı atulıtı ve oturdutu 
yerin adresi vaıih olarak yazılmabdar. 

5 - Mekteploria buluadutu tbbirlor haricinden müracaat 
edecek talebeler ayrıcı ikinci bir dilekçe He de aıker• 
lik ıubelerine bıı vurıcıklırdır. Askerlik şubeleri sıbht 
muayenelerilo lüzumlu kaydükabul kiğıtlannı tamam· 
latbracaldar ve bir Temmuzda talebenin gireceti okal 
müdürüne yalnız kiğıtlannı gönderecekler ve talebeler 
mekteb müdürleri t•rafından çatrılmadıkça mektebe 
iÖQderilmiyecektir. 

4 - Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaıeıinden bııb 
giydirilmesi teçhizatı o\çul tarafından temin edilir ve 
her ay bir mikdar da maaı verilir. 

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

inhisarlar umum mOdOrlOğDnden: 
1 - idaremizin Çımaltı tuzlaıından ıartnameai mucibince 

ekailtilip artırılıuak üzere: 
A - Karadeniz anbırlerı için 
B - Akdeniz ve Adalar denizi anb. için 
C - Marmara denizi ve lıtanbul anb. için 

23,00o Ton 
16,000 n 

15,000 -, 
54,000 

ki cemaa 54,000 ton tuıua nakli pazarlak uıulile ekıiltmeye 
lcoamuıtur. 

2 - Pazarlık 16-5-938 tarihine raıtlıyan Pazartesi günü uat 
14 de Kabatıtta levazım ve mübayaat ıubeıindeki alam komiı· 
yonaada yapılacaktar. 

9 - Şartnameler paraıiı olarak her gün lnbiıarlar U. M. 
levazım Ne mübayaat şubeıile lımir, Ankara batmüdürlüklerin• 
deD alınabilir. 

4 - lıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün Ye 11atte 
% 1,S güvenme paralarile birlikte yukarada adı geçen komiı· 
yona gelmeleri ilin olunur. '2439 l 4 9 14 2439/1427 

Aıabiye mütehaııııı 

Dr. IsmaiJ Ziya Tregul 
Jkincibeyler sokajı Fmn karşısı Na. 25 

Telefon: 4178 Evi 

Turgutlu belediyesinden: 
Keıif bedıli 1304 lira 36 kpruıtaA ibaret yeni yaptırılıcalc 

abdutbaaı, binafının yal1Jız 750 lira ııı ktarında olan inşaatanııa 
rıpıhpı işi 3·5- 938 tarjbinden itibaren 20 gün müddetle açık 
tkailtmeye konulmuıtur. 

lbıle 2~5-938 tarihine müs,adif Pazartesi günü sa•t lS de 
belediye dairesinde yapalacaktır. 

lateldileria yevm ve 111tı JDezkurde Turıutlu belediyesinde 
bul•••ları. 7 11 1 S 1500 



ı: ra 1 e ili Sperco 

11 apar A centası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"RHEA, vapuru 12·5·38 ta· 

ribinde beklenmekte olup yü· 
ltünü tahl yedn ıon,.a BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
liman a "·na yJk a acaktı r. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

11GOTLAND,, vapufu 19 5·38 
tarih nde l nıa 1ım z :fa beklen· 
11ıekt· olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK v~ BAL TIK limanları 
içın y k alacaklar. 

~ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 9-5-38 
tarlhınde lımanım ıza gelıp MAL· 
TA, MARSILYA ve CENOVA 
li•nları t(in yük ve yolcu altr. 

illnclaki hareket tarihlerile ve 
11 ı~hanlardaki deliıikliklerden 
aceıte meauliyet lcabul etmez. 

Daha b ıla taf ıilit çia 2 aci 
kordond• FRA TEU.I SPERCO 
vapur ıcentabtına miiracaat ,.m.. rica oluaur. 
1 elefoaı •U l/4142/266S/4221 

DEUTSCHEL& 
ANTE-UNIE 
G.m. b. R 

HAMBURG 
t EUTSCHE LEVANT!· 

l INIE. A. G. HAMBURG, 
ATLAS LE.VANTE UNIE A.G. 

BRIMEN 
•ACHAIA., vapuru 25 Niaao

cll beklemyor, ROTrERDAM, 
HAMIURG ve BREMEN içia 1• ••br. 

v 
RQUMAIN 

BUCA REST 
1>UROSTOR. va 3 Ma-

QALATZ.. a 
_. .. TUNA için yiik alacaktır. 

llEN NORSKE MIDf.k 
HAVSKINJI 
OSLO 

-.AGHDAD .. vapana 15 Ma
t'~ bekleniyor. ISKENDE
IUYf.. DIEPPI ve NORVEÇ ,. . . 
JONSHON WARREN LINIES 

UVERPOOL 
,.~RE,, vam S M• 
111~.IUR VAR· 
NA. KOSTENCE. SUUNA. 
GALATZ " BRAILA içia yük ·•••k•. AMERiKAN EXPORT U· 

NBS INC. 
PiRE AKTARMASI DOGRU 

SiPERLER 
''EXCALIBUR., vapur• 6 

Ma,.. PIRldea, BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCl!.TE ROYALE HONG· 
ROIŞE DANUBE MARITIMI 

1UDAPIST., !9 .. 30 Nr 
... bekı.aiyor, PORTSAID ve 

DERiYE içia Ji1k ......... 
"DUNA., vap.. S ...,.. 

TUNA li• .... ' 
9' dk •lecıkbr. 

Olivier ve 
Şürekıisı 
lımited 

Vapur Acat•• 
E irinci kordon Reea b

Tel. 2.WŞ 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

.. POLO,, vapuru 29 Nisanda 
LONORA ve HULLden gelip 
yük çıkaracak. 

"OPORTO,, vapuru 28 Ni· 
sanda LJVERPOOL v SWAN
SEAdan gelip yük ıkaracık 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASKOW için yük ala· 
ca tar. 

•QPORTO. vapuru 7 Mayıı 
1938 LIVERPOOL için yük 
alacakt r. 

0 LESBIAN,, vapuru 17 Mı· 
yııta LlVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ı elip )'iik pkara cak. 
THE GENERAL STIAM NA VI 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS., vapuru 20 

Mayııta LONDRA için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE· UNlE. 
''ACHAIA., vapuru limanı· 

mtıda olup yBk çıkarmaktadır. 

Teknik 
Muhaaebe Baroaa 
Mustafa E. Çelebi 
K•palı Yemiıçarıuı No. 3 

Tele/on 34JS 
Muhasebeye ait bütüıa işlerinizi 

tam bir iti~t ile tevdi 
, edebilirıiaiz. 

Bü o, kanuna uyıua ıekildı ve · 
muhtelif uaullerde: 

Mulıaıebe teai• ••r 
/Alt• ,_ 

Plclllıo taUiın •der 
Jleıabıtetkii,taıfiye 
e ihti ldf ları halleder 

llareket tariWerile 
aa91ulardaid detitikllkleri••• T O .... ....a,-1saw emız. 
ıw. ,... taı•ı ~ M ~ l/J 

............ '· y ~h h alahl!! v,.a.u DER ZEE • C. N. V. .,. a .....-....,. .......... . 
............... ~ ... ...,... ... No.11 

•U.111 rica ••· Ttl.- No. 5286 ....... 2007/MI , .. _________ .. 

MD 
Ali za 
.. tamİI .... - iileri 

..... yapar. 

Yeni Kaoallar 

ANADOl.O 

ilin 
Manisa şehri elektirik teeisat bir

liğinden: 
1 - Nafia Vekaletince musaddak projeleri mucibince 

Muiu .. lariade yeaid• teli• edilecek 1,4420 lira 
ketif bedelli (Saatral mubavvilesi ve şehir dahilinde 
üc adet muhavvile merkezi ve yüksek tevettürlü yeralb 
kabloıu ve banlann montajı) ile 17422 lira keıif 
bedelli (Alçak tevettürlü elektirik ıebeke malzemesi 
ve bu malzemenin moataiı ve birlikçe miitaahbidino 
teılim edilecek olan demir direklerin dikilmeai ve 
mo ıtajı) iıleri kapah zarf uıulile ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu itlere aid ıartaame ve evrak: Eksiltme ve fenni 
ıartaımeleri mukavele ve teaiıat projelerile planlar· 
dan ibarettir. 14420 lira keıif bedelli iıe aid evrak 
72, 17422 lira keşif bedelli iıe aid evrak 87 kuruş 
bedeli •uka bil acle (Manisa ıehri elektirik teıiaat 
birliihıdeq) ve (lıtaabul Takıim Şark aputımaaaada 
birlitia koatrol milheadiıi Huaa Halet lııkptaardıa) 
alın ar. 

3 - Her iki işe aid eksiltmeler ayrı ayn olmak illere 
27 Ma)'J• 938 tarihine raahyan cuma günü Manin 
belediye daireıaınde toplanacak olan birlik encüme
nince saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 14420 liulak 
it için 1081 lira 50 lçuruı, 17422 liralık d ter iş içia 
1306 lıra 65 kuruı mava\ckat teminat vermeleri ve 
bundan baıka aşatadaki veaikaları retirmeleri lizımdir: 

A - Nafia Vekiletiadea abamıı elektirik teaiaab •ituh
bitliti veaikaaı, B • 938 MDelİne aid Ticaret oduı 
vesikaıı. 

S - Eksiltmeye ıirecelderia biuat mühendis olması veya 
btlalardu biriDia f•ıl ••ı'uliyeti albıda itin yapa
lacatıaı ve tuiaat •lddetiaoe itin b&flacla baland .. 
raçataaı teahhüt etmML 

6 - Her iki ı,. aid teklif aektapları rubrıcla 3 ün .. 
macldecle yazalı saatten bir 1&at evveline kadar ~M .. 
aiu belediye biaua dalailiade lauaaai claireliade top. 
ı-eak olan elektirik birllti nialiiia• makbu •• 
lrabiliade nrilıcekttr. Poata ile padwilecek mektup
lana llilaa,.t 3 laol macl•Me yualı uata kadar 
plmit olm• ,.. .. ı.m. .ali• ••• ile iJ!oe 
kapaaılmıı bal•u• .......... Pottacla olacak ıecilc
~ ... ...., 

1 - H•r fı t 16 T.,ri• Hl ıa 
de iıler 6lr laalde teılim oluna-
caktır. 3 6 9 12 1444 

Biltımarn plt9ilere, inair 
balı~•• ,,. hl ıalıiplerin• 

6t17li rntljdMIİS 
Mazotla miitebanik (5) bq be1ıirlik traktörl•imiz rinde 

(1 1/2) hektar Jallİ oalMt dlaii• arui IÜrer. Allortimaala 
birlikte en atar itin döaiimiinii a~i otuz klU'Ufl mal ecl•. 
DGnJ8m• her tar•cla •twdla •• ıördütii iti• boyana 
niıbetle b6Jiiklltfl ile nam ulmıı olan bu (Modsn) traktörle 
ataçhkh araaide tift ıiirmek bat ve pamuk arNi.ı.i çapalamak 
zevkini tutacabuuz. 

icabında kuyunuclao aayunuu ~ker, duter• maldneaiıi ve 
bir ldlçilk detirmeninizi Ç9!İrir. Size bir köle ıfbl hizmet eder. 
Dlrt çift lklbr,. d6rt ._ ,_... tutacak bu trakt6rlll ftatl 
de her kfltıe .ı,eritliclir. lsabat almak ve liparit ver•ek . içia 
acele ectlatz. 
/smir: Bilgile Kadlpılı lıP No. 55 de Taldı Kılcıoll• 

Dikili Sarbayhğından: 
Dikili belediyuiaia elektrik makiaeaiaia bir ıeaelik ibtiyaa 

ilan 18,000 kilo motori• ile 1500 kilo ••küae yatı bpab zarf 
uıulile milaabaaya çakanlm1~r. lıtelclilerin lzmir Berpma ve 
Dikili belediyeleria4e t1rtnameyi görebilecekleri ilin olunur. 

s 8 11 14 1468 

Şa k Sanayi kumpany ııadaa: 
. Karat 

Fener Tıp S. 90 • 832 

Bozkurt Tıp 6. 
as .. 
80 " 
75 " 
70 " 

756 
72! 
690 
657 

85 ., 7S2 
Kelebek Tıp 9. 80 ., ?Ol 

15 " 670 
70 " 639 

1 - Yukandald fiatler, fabrikada teslim ve bedeli petin 
ödeamui meput !6 metrelik bir top içia olup uıari 
1 bal;abk (J•i 25 top) .. btlua •blu•r· 

2 - Belaer balya amballj ve pre1e aurafı olarak 
kmut mifteriye aittir. 

3 - ~ODa veya •tua1a aaldiai iatiJenlercl• beta• 
Wya iti• 30 1mru1 .. ba aakliJat iic:reti alamı. 

4 - 1·24 top almak ilti1en mütteriler yakandaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukancla ıöaterilen beı fiatleri Veklletin teabit ettiti 
fiatlere uypn amballj Ye •aktife mARaflanma ela •11"'611 
oldutu tasdik olunur. 

Manisa valiliğinden: 
1 - 48709 lira SO kuruş keıif bedelli Manita Memleket 

hutaaui aılalai teıiaata kapalı zarf uiUlü •kliltmeainde 
teklif edilen fia t laaddi liyik görülmediiindeD bu İf 
28-5·938 Perıembe rünü Hat on bire kadar olan bir 
ay mlddetle içinde çıkacak ve liyik had fiat teklif 
edeoek talibiae puarhk •••tile verilecektir. 

2 - Bu ip ait tartname, plin keıif veaair evrak Ankara. 
lıtaabul, lmair Yiliyetleri Nafia ve Salabat müdürlük· 
leriacle mevcuddur. Daha fazla tafailit Maaiu Nafia 
müdürlüleriaden iateaıbilir. 

3 - Eksiltme pazarlık auretile yapılacakbr. 
4 - Talipleria 938 yıbaa ait ticaret odua Wlikalarilı oa 

bia lira cieleriade ylbek tasyikli balau kuanı teailab 
ve çamqarbueyi memauaiyet babı bir ıeldltle yap•lf 
olduldanna dair vesika ibraz etmeleri ıarttır. 

S - Pazarlık içia tatil ıüalerind• maada bir ay •iddet 
içiada her güı vilayete müracaat oluaabUir. 

s 8 1.S 22 1426 

Ege mmtakaaı 

Bağcılarına ilin 
la•ir lauiç ol••k bere ..-&ada ıll&eril•• aıalakalarH klklıd lll" 

tıp ıiraet •ukalan ıa" •• ejıalanaca hlularaada f8Ü ,... .... 
f iatJerile 7apa1Makbr. 

1ı•ire Mth ~Jlb. Barmo•a. 8aea, ~J• Torbab, Ilı-. 
Boıyeka, BllceYa. Yeaikale laman .., .. ıaa 11111,..ı.n olaa klktlrll.a. 
b..WU.i ti*eıia (l••ir4• tıpala J••lı 1111111 Ne. •l) ..... ...... 
... ,, • ..terek ktlklrlleriai Dan&•fla laf ilkele•ık5 aNlJ9•• .... o.. 
ecleceklerdtr. 

fkiaci eller UWanl... .Wapau• ltlloa .ı-1..ıara klkaıt ftl 
rilai1 ... kdr. 

S.aıı ........ 
laalr 

Ki ...... ,. ........... 
Eetlltoda k&kklleri T. A. Ş. 

ı..ıı ...... ~ kı,.a. 
Yemlt fllıpa NOl •ı • S30 kant 

Menemea llnat ._it• MO .. 
M•aiH " ,. J40 • 
Tu&•ala " " 8'5 " 
'1.alllall JSQ ti 

~ " " , ..... ,, " .. 151 .. 
AkW.• " 11 ISO • 
~·ı .. • 150 " 
So.. " .. 150 .. 
Bahkair " " .. • 
.. ,..... .. 161. 
lte•ll,...,, " llO • 
Uda " " 111 • 
Weıiltiu• " " 111 • 
ç.... " " 111 • 
0.-it " .. llS .. 
Tire • • 111 • . .. ... . 
~.. .. ... . 
.,... " " 111 • 
~Gklrdıdmia k•r11111 mllllrll (Si) .. "1elü .............. 

Çlkırılmııtır. Be7aelailel t~hrtti laa\ı Loaüda (Duiel Gnfftla) llP 
lıllllffllll .. 1, ...... lallWM k ............ ,.... 91,51 ..,.,.. 
oWlfla alapl•lflll'· 
~ ..... alık ltla - .................... ... 

......... ........ .. - - ylkaM ..... ........ 1 • _ ...... . 

UÇlBollL'lJ d&ORtl.DI 'IOB~ 
008111 şıunı 

Orta okullar alım ıabm komilyo
auodan: 

Kmlçulla öjntmea okula talebeleri için 500 •etre blUI 
mevcut niimuae evaafaaclaa tÇak ebiltme ile ilaale olaaacakbr. 
Kumqıa beher •etreai 128 ku..-r ... lana laepaiae tabmia 
edilu 1Md'1 640 liradır. Muvalcbt temiaab 47 liraclar. T.U,. 
leria kumıı nümuneaiai ve ııraitiai ıörmek illere b• ıh 
Kiltür dir.örlitii•• ve % 7 ,S '9•i• akoelerile ._._ ilaale 
pnii olu 17·5-1938 taribiae teadlf ed• Sala slal • 16 
da Kültür direktörlüti•cle toplanacak komi11-. •iir_.. 
larL 6 9 12 16 

Armutlu belediyesinden: 
Miktarı 

20 TOD motoria 
70 Teneke makine yafa 
20 Bepz gaz 

Ar•ıtl• beledi,.ı· ai• bir ... 1111 ihtiyaca iti• S ~IJ'I 938 
tuilaiadea itibaren oa bet ıü• müdcld M açak ebiltme ... 
retile alınacak olan yakanda yualı llievadclı ..,..... talip 
olaalann ilaıle ıfiai ola• • u.,.. na .... Mat 16 ya b4ar 
......... laeclel .._ 1800 lira ı..-4• • 7,S ••valdcat 
temiaat alrfeai ile bwaber Armutlu beWiye tlalreaiacloki ko-
•i.,...a müracaatlara illa oluar. 4_8_1_2_1_6 ___ _ 

Dikili Çoeuk Elirgeme Kurumu 
batkaolığından: 
Mualeketimilia .. ılztl Jtri oln ve ıönülleri açan lloe 

......,... k..ı.a ve tatl111 .._ I~ •UJu U. her aqe • 
Gok si,aretp.ri topla,.. Çaaclarlı aalaiyeıiade yeni İDf& edil m 1 
olu plll twW 19 ..,.. 9S8 tarilaiaden itibaren a~k müza. 
,.deye ~~ntmıftlr. lbale 21 maya• 938 C\lmarteıi ıüıaü D.kilı 
Çocu pme Kara••d• icra eclilecettir. Talıplerıa ıırti
aaeaeJİ Dikili • Bersama Çoc11k Eıirıeme Kura1HDda ıör .. 
bllithr. t; 8 1480 ------..... Bayındır belediyesinden: 

BtJl'ldar laelechrtli• bir .. Delik tabibe• ihtiyacı olan 30 
toa l88IOt w 4SIO kilo •aldae ,.t-ıa 11tl• almm• kapalı 
serf1a ektlıt.er• Ç.1karılmı1br • 

M.U. ... W• takriben 2898 liraclar. Miidcleti 20-5-938 
d• 1C>6-938 kadar olup ihaleıi 10.6-"8 Cuma tini saat 16 
da J8 ... a. .. iade yap 1 • Wflar 2490 •Ylh k• 
••• lalklmleri dairuiade ılaalecl" ~m .. at evel venim ı 
ve ,end#il•i olunmalıdır. Şartaa .. layıaclar beled yea nden 
.... aldır. 6 8 11 13 1467 
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Pürjen Şahap· Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi müshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti bayı arttırır. 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar vı 
Baganlıır ... 

En miitkülpe1eot mür 
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayuuı. 

Tüccar Tersi Türkpazarı 
Ibrahim Karakaş 
Bu lcere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envaiıini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mıka:ıam dahilinde açtığım terzihanemde 
hususi olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvalcar, 

.'Uvalet, gelinlik, sivil ve aılceri elbise ve k3putları 
idenilditi ve beğenilditi ıekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılar. 
3 - Bu sözlerimin dojruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı e5ki Bayraklı 

mıkaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan w pel'flande olarak hariçten siptıriş kabul edilir 

Hara~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

T cm iz, zarif eşya, elbise ihti· 
yacındao evci gelir. Herkes ken

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir sa· 
lona rahat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 

abilirıiniL Evinizin 
eıyuı bayatı zın eti· 
keti oldutunu unut
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mua. 

melesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins koıtd.mlük yeni çeşit lıumaşlar 

Yaz mevsiminin yılclaımaaı münaıebetile yeni getirdiği 
·oORMÖY" FAYN •VULEN,. ve •flŞER,. kostümlük ku· 
ponları koıtümlük ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş aıortimanları rekabet kabul ctmiyecek 
derecede aatılmaktadu. 

Elbiıe ibtiyacmızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDUlıAH ticarethanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

En sağlam, en sık ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağa· 

zadan alabilirainiz. 

Peıtemalcılar Esnaf. ve Ahali Bank2sı 
civarında eski Suraski malazasıncla N. 70 

TELEFON 269S-

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Septolin 
DİŞ 

macununu 

Mutlak 

kullanınız 

Toptan 

satış yeri 

Peştemal cı lt1rda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

EN MÜKEMl'1EL DİŞ . MACUN UOUR .. ~ 

Foto Kör o" lu 

Hamza Rüstem 

T. i8- BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplar 

lkramiı.ıe planı== 
l 4 adet 1000 L. 4000 L. 
1 8 " 500 " 4000 " 
1 16 " 250 " 4000 " 

76 ,, 100 " 7600 ,, 
80 .. 50 " 4000 " 

200 " 25 " 5000 ,, -384 " 28600 " 
Kurala lmart, lbaıiran 
1 eyliil, 1 birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan he~aplar kura· 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
a Tonay 

Bakterigoloı ue balaşıtı, salgın hastalıkları miitehuua 
(Verem ve saire J 

Basmahane Çoraklcapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefnon: 4115 

...................................... 1111ıı .... 1 -----------1: 1.•---llİlll---... -Birinci Sınıf Mutahassıs 

-Dr. Demir Ali 
Kamçı olla 

Cilt va Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler t0kağı 
Elbamra Sinemuı arkasında 

Telefon : 3479 

G .. H k. • oz e ımı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan s~ 

kaAı No. 21 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

aaat 10-12 öğleden soma 
15,30 • 17 Tele. 3434 

......................... 111 .................. ... 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Sevrole Otomobilleri 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel gev
şekliği 

olanlara 

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

en beğenilmiş otomohilleridir 

Vecdlek parça Dar 
Şifası tec-

Oldsmobil otomobilleri de her tnrln evsafı haiz, sağlam, elverişli, rnbe edil· 
güzel ve lüks makinelerdir miştir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişesi .60 kuruş 
·--------------.. o .. ı .. ·r.in .. c.i .. K_o .. rd .. o_n_T .. e .. ı .. e .. ro .. ıı_2 .. 1_0 .. 4 __ u. depo S. Ferid Şifa eczanesidit 


