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lngiltere ve Sulh 
lngiltere, bir karış toprak 
vermek niyetinde değildir 

Harbiye Nazırı, liıgilterenin çok kuvvetli olduğunu ve 
Marhn 31 inde 60 gemi daha denize indreceğini söyledi 

Londra, 17 (Radyo) - Pazar-ı 
tesi günü toplanacak olan Avam ka
marasında ıiddetli münakaşalar ola
cağı tahmin ediliyor. 

Muhalefet partiıi liderleri, Çem
berlayndan mühim meı'eleler hak
kında sualler soracaklar ve Roma
ya gittiğinde, lnailterenin bir kan~ 
yer vermek niyetinde olmadığını 

:\! uasoliniye söylemeıini kendiıin

den istiyeceklerdir. 
Alakadar mehafil; lngilterenin, 

ne olursa olsun sulhun sarsılmasına 
meydan bırakmıyacağmı söylüyor
lar. 

Londra, 17 (Radyo) - Harbi
ye nazırı Hor beli,a, buiUn mühim 
beyanatta bulunmuı ve lngilterenin M. Çemberlayn 
!\!illi mü<iafi'Jl nokta11ndan çok kuv- martın otuz birinci günü lngiliz do-1 nin iltihak edeceğini beyan eylemiş 
vetli olduğunu eöyledikten sonra, nanmasına altmış yeni harp gemisi- tir. 

Ben eş 
Ve krofta divanı aliye 

verilecekler 
Prağ, 17 (Radyo) - Takib et

tikleri siyasetten dolayı devleti inki
ııaına uğıadıkları söylenen Çekoslo

vakya sabık Cumhurreisi Edvar{Be

nct) ile Hariciye Nazın Krofta hak· 
kında tahkikat yapan komisyon, dün 
raporunu vermiştir. Bu rapora göre, 
gerek Beneş ve gerekse Krofta, bir 
divan ali huzurunda muhakeme edi
leceklerdir. 

---000---
Japonlar 

/ngiliz ve Fransız mın
tak lt:ırını aç bıraka· 

caklar 
Tiyençin, 1 7 (Radyo) - japon 

askerleri İngiliz ve Fransız imtiyaz
lı mıntakalarını abloka etmekte de-

Parti V. Kongresi 
Kongre, 
mühim 

halk ve vilayetimiz için çok 
ve faydalı kararlar vererek 

mesaisini bitirdi 

vam ediyorlar. Bu mıntakalarda o- Kongreden bir intiba 

turanlarm, birkaç gün sonra aç kal- 1 C. H. P. Vilayet kongn.,,i, ıli.iıı '·•nln,,ılnıış. 80nra eskı zabıt okun r.ıK 
maları muhakkaktır. ~il eden sonra Halkevi salnııuııd:ı. I fı2zı dt•i':i ikliklerle kabul ed .mı •ir. 

japon askeri makamatı; bu mın· toplanarak memleket ve halk Pıt•- Kongren n telgrafla arzedilen tıız •n 
takalarda oturan japonların, hemen "&çlan ilzer~nde mu~telif, J!'ilhıın).ı·ıygularınn baş'''.'kil Fi.. Celil E.:ı-
ltaı · ti' l k rlilekler tesbıt etmiş, bırçok kararlar ; rla B. M .. leclı re. ı B. AbG 1-

yan ım yaz ı mınta asma ııe<;- 1 . ·ı .. k ı .. ı · · ı ı k R d d ı b 
meıerı'nı' . a mış, yenı ı yoıı uru uye erıııı ve ıa ı en a an ge en aşarı tetnen-

kendilerine tebliğ etml§- BOyilk Kurultay delegelerini eçe- •ıisi ve tebrik telgraflaı·ı okunmuş, 
!erdir. rek mesaisini neticelendirmiştir. illkı~larla karşılanmıştır. 

Kongrenin dünkil çalışma~ı. çok İzmir vilayetini ilgllendıren di-
\'erimll ıreçm:ş, biltun müzakereler. !ekler hakkında Parti genel sek • 
Halkevl komplifikliir te3isatile ho- terliğinclen gelen bir mektu'l okun-

------------'"'""".~ -----::---------------·- - --
B :ırsRlon civarı 

Bo.1; L rdıman edi'di 
Almanlar 

- _, ı»rlörlarlı. ş.alırin m nlunlarıoda ı - ın •,tur. Rıınd : DeV.innendere r • 

A • k • ı A hl Paria, 17 (Radyo) - Frankiııtler, !anım halka dinlettirilmi tlr. hiy< incle zllrradan olmıyanlara til-m erı a Si a anıyor buırün saat 10,30 da Barselon civa- Kongre müzakerelerinde Part; 1!€- tün ekimi i~ln mü aade edilmemesi, 
Meme/ ile K/apeyJayı rını tayyare ile bombardıman etmiş- n~I merkezi müşahidi sıfati!tı !.tan. ruh~atiye verilmeme.•i. alıcılar tıırafın 

istiyor lor lerılir. bul mebusu B. Sadeddin l:ı·az lıazır dan bu lıavalideki müstahsiller fakir 

Şl.md •k • h 1 J h • b • l k Eldoynu kasaba<ı da kırk tayyare bulunmuştur. '>lduklanndnn tiitilnler;ıe bir iktı-
Paris, 17 (Radyo) - Memel l i Qıae lÇ lT mem e et, ile bo b d d'l . . . Celse, kongre rei:;i \'nli B. Faz!, kendilerinden alınan çuval ve sicim-
Kı da Al 1 1 L m ar ıman e ı mış, yüz hına · d 

~ek apey mdanbaariylı e itvanya Amerı·kaı "l teh dı·a etmek cesare- yıkılmıştır. Bu ka•abada yüz kişi öl- Güleç tarafından açılınca evve_ı .. !erin ili e olunma ı. Seydiköy hava-
ııü umeti arasın a ~ yan müza- J mü•. ,.e . . yoklama yapılmıs, ~herınt olduıtu - Devamı 3 ncü Sahifede -- bırçok kımseler de yaralan- · · 
kereler, gelecek hafta içinde ıona f • • H f • k • mı~tıı" 
erecektir. Bu müzakereler, Çekos- lnl gos eremt)'eCe tlT , ______ _. • 
lovaltya ile Südetler arasında cere- Ro'.1'a, 17.(A.A)- :l!essııırero ga-

1 
Hiebir memlekeUn Amerikayı teh- işaretler.• lzmı•r zabıtasının mu••hı• 

yan.etmit ve malllm neticeye var- z~:esı Amerıkanın muaz~am hava clid etmediğine gore Lu silahlanma-
mış olan müzakerelerin aynidir! aılahları progrıu~ı'.ıdan bah.<eder~en ııııı Jutiıı Amerikıı cumhuri.vetlerillı-•••••-• b ff k 

Alman matbuatı; Litvanya- bu program mııcıbınce 1940 sene~ıne tarafından takiv edilen siyaset üze- n I k ı•r ffiUVa a ıyetı• 
1 h f 

. ind M I .1 Kla kadar 12,000 tayyare yapılacagını rinde tazyik icra etmekte ba~ka gı.- r azar tl SlZ sa-
nın, a b a ta ıç e eme ı e - 1 . b' · · · 

d Alma 'ad . .. ve bun arın ilç ınının denız ordu•u- yesi olmadığı muhakkaktır. l l 
pey ayı nyaya ı e etmeaı lu- . . tışta go··ru" en er 

d bahaed ek na ve dokuz hının de kaıa ordu:;u- Bu gazete Amerikanın demokrasi- . K ı· s·ı "k v·ı... l . d f 
ızulmunazmakan ad er uzun maka- na tahss edileceğini yazmakta ve !erle te.<anüdil dolayışile siltlhlandı- Bir kanun çıktı ve pazarlığı ya- OCaC J Ve l eCJ ı ayet erJD e aa. 
e er y t ır. k • B k k ı şunlan lilve eylemektedir. ğırıa da ihtimal vermektedir. •• ettı. u anun, o aylık ve kar. ı· b } b• 

Mısır 
Şüveyş kanalı hak· 
kında nota verdi 

Kahire, 17 (Radyo) - Mısırın 

I..ondra sefiri, bugün hariciye neza
rdine müracaatla Lord Halifaks ta
rafından kabul edilmiş ve Silveyş ka
nalında Mıaınn müsavi haklara ma
lik oldui'unu bildirerek, kanal için 
vukubulacak müzakerelerde Mısınn 
da tem.ail edilmesi 2arurl olduiunu 
beyan eylemlgtlr, 

Nablüs yolunda 
Bir bomba patladı 

Kudüs 17 (Radyo) - Nablüs 
yolunda buaün bir bomba infilak 
etmiş ve bir yolcu kamyonu hava
ya uçurulmuttur. 

Yolculardan bir kiti parçalanmış 
ve dört kiıi ağır surette yaralanmıı
tır, 

Çin de 
Sarı nehir taştı 

Paris, 17 (Radyo) - Çinde San 
nehir taşmıt ve beş yüz kilometre mu
rabbaı bir dhayı göl haline getirmif
t!r. Son haberler, iki bin kişinin bo
~ldui'unu ve pek çok kimaeleriıı kayıp 
olduiunıı bildirmektedir. 

Ziraat kongresi 
Ziraat Vekaleti, kongreye iştirak 

aza hakkın~a Vilayetlere 
tebliğ gönderdi 

edece le 

• 

Ankara orman çiftliiin den bır ııöriinllt 
Ankara, 17 (A.A.) - Ziraat Ve- •müdürlükler mümessilleri, üniversite 

kaletinden tebliğ edilmiştir: ve diğer yüksek mektepler mümessili, 
1- Birinci köy ve ziraat kalkınma matbuat ve Anadolu Ajansı mümessil

kongresi içinde bulunduğumuz birin- !eri, vilayetler mümessilleri resmi aza 
ci kiinun ayının 27 inci salı gOnü saat olarak davetlidir. 
11 de Ankarada açılacaktır. 3-- Bundan başka ziraat ve ziraat 

2- Bu lrongreye büyük ımııet Mec- maddeleri üzerine çalışan kooperıı

lisi azasi, C. H. Partisi umum! idare tifler ve mOesseselerin bu ilin tarihin-
heyeti vekaletler ve mll.ltakil umum - Devamı 3 ncU Sahifede -

tıhklı itimadı teıiı edecekti. Bu ıu- ıyette U Unan Jr esrar 
retle «pazarl!k• dediiimiz Ye muh- k k b k • 
teli~ cilv"1erin.. h .. pimizin aık sık aça çı şe e esı 
~ahıd bulunduırumuz mahud e.ki 

. aiatemi yıkacaktı .. 

Makaad, muhakkak ki 'çok ııü· 
zel ... 

Fakat kulağımıza çarpıyor ki; 
hili ve hila muhtelif mağazalarda, 
gene cizli arizli pazarlık usulü var .. 
dır. Mağaza aahipleri ile kendile
lerince tanmmıı, daimi ve eski mllı
teriler arasında bütün altı verit 
oazarlığa ve etiketteki fiat üzerin-
den tenzilata tabidir. 

Gene IÖylenenlere bakılırsa, eı
ya ve maddeleri evvelce ıu veya bu 
kadar kuruıa alan vatandaılar ıim
di ayni eıyayı, hem de etiketli ola
rak beı, on kurut fazlaya satın alı
yorlarm11. Dikkate ıayandır deill 
mi? 

Acaba, bu müeueaeler, eYVelce 
ziyana mı satıı yapıyorlardı? 

Zannetmiyoruz. 
Yoksa, filin ,eyden ekıik aldık-

lzmirden gönderilen zabıta memurları tara
fından meydana çıkarılan şebeke mensupla
rından 13 kacakcı tutuldu ve tevkif edildi 

~ .J ........ ,,,. -.,..~_,,~,,.,. 

lan beı, on kuruıu diier bil'feyin Esrar kaçakçıları 
fiatine mi zammediyorlardı 7 lzmir zabıtası, Kocaili vilayetin- !anan polis ve jandarma, pususuna 

Belki, fakat ne olursa olaun, dil- de Geyve ve Bilecik vilayetinde Os- dü~ürülmüş, hatta bunlardan Fethi 
rUst bir it detD.. manili kazaannda faaliyette bulu- Şeker adındaki elebaşı, polislerin 

lamlr belediyeainin bu huauataki nan ( 13) kişiden mürekkep bir es- üzerine atılarak tabancasını çekme
baasaıiyetini sörüyoruz ve bu iti- rar kaçakçı sebekesini meydana çı- i{e teşebbüs etmişse de polisle•, hiç 
barladır ki, serek etiketlerdeki karmı ve uzun zamandanberi esrar bir harf'kette bulunmasına meydan 
fiatler, serek .. sizlice daha ucuza kaçakçılığı yape.rak halkı zehirliyen vermemişler, kendisini yakalamışlar
satıt menuu etrafmdaki kontrolu- bu ıebekenin elebaşıları ile azasını dır. 
nu daha fazla aıklaıtınnaıını ita- yakalattırmış, tevkif ettirmi•tir. ı Esrar kaçakçıları, pusuda bulu-
ret ediyoruz.. Kaçakçılar. esrarları Osmanilijnan polis ve jand~rml'l~rdan daha ** iataıyonuna aetirdikleri ıırada hazır- - Devamı 8 ncı SahıFede -
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rFOKRA r·m -~lhlüır-~D ihfioo-h~~ırOeırü l!Sıhhi bahisler_! 
Hayır ve şer hep Al ahtand r ıliıii--~....,_---_,..,.,~.......,,.,_..----ı--~---~~• Bir saç telinin ömrü 

Asım Kültür • s Hayvanat hah- yazan: Dr. G. A. 
Yukarıya yazdığ>m cümleyi, bundan bir hafta önce, Fra.nıuz radyo. rıp a gını • d HayanlRr içiı~ saç, güzelliği tamam-çeSJll e Iıyan bir taç elemek olduğundan o • 

)arından birinde dinledijim bir konferı:ı.natan aldım. Bunda bir Fran- uun her teli pek kıymetlidir. Bir ka-
111% senerali ; c,.~ayirde, Fransız medeniyetinin ne suretle yerleştiğinj, Gu"zel pavıvon/ar 

J dm - modaya uymak için - ~açlarını 
yarım aır.ı. a"an bjr zaman içinde, Fransanm ne kadar ciddi, devamlı T• " k ı k t ld J • • • ,, rede me tep er apa 1 1 zmır ıçın ld kısa kcstirmeğe razı olsa da, o kı~a •o planlı bir f a.aliyette bulunduğunu anlatıyordu. Konferansçı bir ' .& • yapı ı 

tellerden bir taneı:ıini bile kaybetme-
al'alık: h .. v k""' I t•n emrı· gelmedı· Kültürparkta hayvanat bahçesi ğe önlü razı olmaz, meğer ki kendi 

- Daha fena olan ve en büyük güçlüg~ ü dox.uran cihet, yerli halkın e UZ e a e l kıc;mında yeni birçok inşaat yapıl-
c; eliyle iki üç tel koparıp, dünyada 

%İhnveti idi. 811 zihniyet, iyilik ve fenalıg~ ın, bereket ve bcrekebizliğin Grip hastıılıg~ ı sebebi.vle lzmirdeki ve sinemaların pazartesi günü de ka- mıştı!·· Tavus kuşhıı·ı ile Beç tavuk- 1 , baha biçi miyecek kadar kıymetJi 
tenbellik ve çalışkanlığın, gerilik ve ileriliğin bütün sebaplerini, bir mcktr.plerle birlikte umumi yerlerin, patılmıyacagı anlaşılmaktadır. 1 Iaa- ları, tav~anlar, fareler, yaban domuz bir yadigar olmak üzere vermek is-
mefhum, hariç bir müsebbibe (Allaha) bağlıyordu. Aurlar.danbe.ri bu meyanda sinern~ların on gün için mafih kapanma emrinin pazarte,c;;i gü- lan ve kuşlar için ayrı ayrı yeni pa-

l teı::in .. 
sürekli bir telkin, bütün bu evelki halkı afyon gibi uyu~tunnuş ınandır- kapatılması hakkında Sıhhat ve içti- nU ge mesi de muhtemeldir. viyonlar yaptırılmıştır. Şimdi de ça- Eski zamanda bazı geveze erkek-
mqtı•. Halkı bu dalaletten kurtarmak birdenbire gayri mfonkündü, ı maı muavenet Vekaleti nezdinde te- Tire kaza merkezinde de griı) sal- kal ve kurdlar için paviyonlar '-·ap-

J ler, bir kadın saçlarını kaybedince 
uzun zamana mütevakkıftL Çünkü o bu fikre inanıyordu. inanan bir şebbuste bulunulduğunu yazmıştık. gını buluncluğundan kaza hıfzıs:oıhha tll'llmaktadır. l\-faymunlar paviyonu 1 b 

ak ını da bera er kaybeder, derler-
.,.ır.m karıısında ne yapılabilir? Dedi. Dun Vekaletten bu hususta vilaye- meclisi kararide okullar on gün müd- çeşit çesit taklidler yaparak oyunlar . B ö t b" d _ 

1 
F , ... · • mış. u .s z, a ıı ogru o amaz. a. 

Hatip bu konferan•ında, A'rikada Fransız kültürünün, Fransız me- te bir emir gelmediği için mektepler detle kapatılmıştır. oynaya:n maymunları seyretmek için k t h . k d 1 1 
b • ·a ani'ı a ın o ursa o sun aşını 

deniyetinin yükaek rolünü. anlatmağa çahşıyordu. İtin bu tarafı propa. ~~zarlaı·ı1 pek çok halkın top]andıgı yıkaı~.en, saçlarım tararken bir kaç 
aandaya dayanıyordu. Fakat halkın zihniyetine aid tahlilinde büyük B l d b _J Belediye fen ır yer o muştur. 1 telin döküldiliünü a-ördükçe hemen 
•ı rhakikat vardL Bunu tahlil faydat11z olmıyacaktır. Filhakika bir e e iye üuce- Halkevinde Uzillür ve bir gitn saçları dökülmüş 
cemiyetin entelektüel aeviyuini yıtmın inanıı:larında bulmak en ko- d heye ti " erkekler gibi, fildişi renginde par-
lay bir Yasıtadır. sin en Ur sergi birden lak başlı olabileceği hemen hatırına 

Pesikoloji bakmun~an hayat yolunda her muvaffakıyetimiz, kendi- Spor teşkilatına 80 bin Mühim p l 6. nlar ha- T i'elir. 
mi2i verdiğimiz işe aid inanııımı.za ve onun kuvvetine bağlıdır. Biyo- açılıyor Halbuki, her şeyi bilen Aı-iato fey-
loji bakımJndan hayatın manası, mahiyeti reaksiyon ise pisikoloji gözü lira vermek lazım zırlıyor Bu ayın 24 ünde İzmir Halkevin- lozofun daha iki bin ŞU kadar yıl ön-
ite cinanç» tır. Rütün neş'eli ve ıatıraplı, muvaffakıyetli ve muvaffakı- Başvekalete bağlı spor işleri umum Belediye fen hey'eti, önümüzdeki de bir kıyafet müzesi açılacaktır. Bu ce söylediği gibi, çocuklarla hadırn-
yetaiz, aayeli eayeıiz her hareketimizde - onun mnhiyetine göre • bir müdürlüğü ihdası hakkındaki kanun mevsim içinde İzmirde inşa edilecek sergi için eski saray, şehir ve köy kı· ağalarının, bir de kadınların saçları 
inanç Y•§ar. cNeye İnandığını söyle, ne kabiliyette oldufunu2 u ııövli- mttcibiMe belediye buc~derinin \•ari- ;•eni yollar, kannlizasyon tesisatı ve- yafetleri çok güzel bir şekilde tertip bir vakit bUsbütün dökülme2. Bu t~~-
yeyfm. dernek hatAlı deiildir. d. tının yüzde 4 ti üzerinden ayrılacak saire için planlar hazırlamakla meş_ edilmiştir. Zeybek kıyafetleri de ter- bihte nezaketsizlik bulunsa da hata 

Bir ınJJlet te ne 1'adar yüksek ,eylere inanıyoraa o kadar büyilk ve hisse, spor teşkilatı his~esi namı altın- guldur. Fen dniresinde hummalı bir tip edilmi§tir. olmadığı şilpheaizdir. Onun iı;in hem 
o kadar entelektUel bakımından yüksektir. İptidai bir milletin ruhi vaa- da spor işleri umum mildürlüğü emri- çalışma vardır. Planlar hazırlanmce Kıyafet müzesiyle birlikte eski bayanların kendilerine, hem de on-
fı, oııun mevhum §eylere ina.nmaaand~ ilmin birer birer aırlarmı çözdü- ne veı-ilecektir. yol, kanalizasyon inşşatına ehemmi- ve yeni el emekleri ve Argcoloji ser- lann saçlarını i'ÜZel görmek istiyen 
1"1 alelade tab(•t hadiaeleinde aörünmiyen tuurlu bir kudretin varlığı Haber aldığımıza göre belediye yetle başlanacak, bir çok yol ve kanal- gileri de açılacaktır. erkeklere teselli verecek doiru bir 
m sezmuinde yııpr. Bu kuvvete ait korku ne •kadar derinae, onu kal. büdcesinden Lu te~kilate ayrılması Ul.- lal' da tamir edilecektir. 

9 
d bı•T sözdür. 

binde•• ınuhayyeleainde ilahlattırmak duygusu da o kadar büyi.ikti.i.r. zmı gelen para miktarı 80-90 bin lira ı•ska""n yaşın Q Her gün saçınızı tararken, tarağın 
Afrikada, bir nehir kenıırmda yqıyan zencinin en büyük dütmanı tutmaktadır. işleri k üzerinde kaldığını rördüğünüz sac; 

timsah oldufu aibi aayılı ilahı rene odur. Aliikadar maha!ilde, bu kadar mü- umum müdür Ve mu• COCU tellerinin dökülmesi tabit bir şeydir. 
Hayatın bUtUn iyilik ve fenalıklarını ba§ka bir kuvvete atfetmek, him bir paranın ayrıldığı takdirde K 1 k . Saç telinin, bütün vücudiimüzün öm· 

dUnyacla büyük ıeyler yapmağa kendini rıamzed gören İnaan için ev- borç ta ödemek ıztırarmn bulunan avini Bergamaya tırş:ya a vapur ıs· ründe ayrı bir ömrü vardır: Saç başın 
veJa ruban kendini zencirlemekten ba,ka bir§ey midir? Böyle bir zih- belediyenin şehrin imar ve diğer nıü- kefesin,/e denize JüslÜ derbinin arasından doğar, uzar, 
niyet içinde kıvranan hayat yolunda karşılattığı iyi ve kötü bütün şey- him işlerine fazla J)nl!l. sarfedı:ımiye- gitti/er ' bir dereceye varır, o kadar uzunluk-

ş l . . d ,_ 1 kt 1 . k~ Dün nkşam Karşıyaka. vapur i8ke· lı dd k 1 d 'leri harici bir müessire atfeden bir insan veya yığın için, iyilik ve fe- ceği, bir çok halk işlerini yap:>,:-amak e ırımız e IJU unma · a 0 an ıs an 
1 

. . . . ta ir mtı et a ır, on an sonra can 
nabğın, gü:r.ellik ve çirkinliğin ve fazilet ve fazileuizliğin, gerilik ve mevkifnc düşeceği söylenmeıdea·r. :unum müdürü B. Cevad ile umum mü- ~sı~ıcfo tr. knz~ olınu~tur. AnnesılC' taşıyan IJir şey gibi ... Te.rağın di§le-

myaanaile8ı-1ilkigailnırh?atta bizzat dilnyada en büyük ceAmSiylMet Koı0anLThOayRatm ne Ko·· Y kızları dür muavini B. Salim Benan dün Ber. bırlıkte z1?ıre gı:mek uzere Karşıya- rine takılan itte bu teller, ömUrler 
ka vapur ıskelesınden Sur vapuruna · ı H ı· f gamaya gitmişlerdir. Bergamada is- bi d k 

1 
. sona ermış saç udır. er ıaç te ın n 

. nen o uz yaş arında Cemıl adında .. .. ık· ·h t d"rt ldı r ' Kö öğ k l ki\n edılen göçmenlerin vaziyetini tet- bi k d . k 1 omru ı, nı aye o yı r. 

Ş &dl [::§ ~ 1 ~ ret men o u un· k'1< edeceklerdir. b'r dçoc~ı. 'v:pu~· and ıs e:ey~ çıkarken Saçlal'ln tabii olarak dökülmesi y [fi) Q an m C) l!JI ifil g a ifil da yetiştirilecekler H Ik 1 ır en ıre enıze Uşmilştür. Anne. hem yılın mevsimine, hem de hayatı.. 

Anna Hen nasıl idam 
olundu? 

a evi reis ig<J i .sinin yanında bulun~n bu çocuk, mu- mızın mev~imine göre değişir. Bir 
hldisesihde hakikaten geminin mi Kültür Bakanlığından vilayete cize kabilinden kurtulmuştur. Çocuk. kerre, yazın ve sonbaharda saçlar da 

ın Uı ld ğ t hk.k ı. k gelen bir telgrafta geçen yıl Kızıl Dahili}1e Vekaletince takdir derhal zabıtaca ha!)tımeyı: gönderilmiş, hu <·ol.c doki.ilür. Burada da hatasız 
es o urunu ı e uıra mış- il k d ··- l k d tt· ·ı · ı t ı 

t1r. çu u a m ogretmen er ursuna e- di1di ve muayene e ırı mış ve a ınan el - bir teşbih vardır, fakat pek nezaket-

G L d . 1 . . vam eden ve kursta dersler bittik- e 1 birlerle hayatı kurtarılmıştır. 1 l l - d h t k d m·y 
Ölum Cr.zası 1·nfaz olunmazdan 1Nıe on ıa mn ık('mel<=rırıd<'n lıı- L.,J.J b kıl k.. kı D h'l· V k I p l z o c ugun an en e rar e f' 1 e-

.. , . d b' t b k <l .. ten oon.r~ OIO.l.J.!,lB ıra an oy . z a 1 ıye e a eti ve arti gene B l d. . . . '\ k 1 . d k 
vvel gözlerinin çıkarılmasını teklif rm e. ır to 0 Us nzaBın 8 f!ag ttya- 1 · 1 b 1 k 1 k 1 · · ekretcrliginden famir Halı·evi reis- C C ıvc re ısı rNnın. •t'le ·teute hiyo o.ıi erı1i 0 u-

e k· k· J ·, k· arıy e u yı ursa a mo..n 17. ar ıçm· '.... . . • . . J <luııuzsa onu kendinize bulursunuz. 
ettiiini bildirdiğimiz ka+il kadın An- ğı sa .ıt a an lm adının davasına d k bT 1'l . . .1 "d 1 k lıgıne bır ~akdır mektubu gelmıştır. Ankata'va gı·dr·yor 

b k 1 kt tl e a ı ıyet ı erı ın ı en e aç1 aca B d d ·ı· k' J Hayatımızın mevsimine göre de-
na Hen, ü~ gün evvel Amerikada O- ' 1

• ma .a ır. . . .. kadın eğitmen kurslarında köy ka- Jltn a enı ıyo~ 1 : . • ... 

hiyo hapishanesindeki elektrik san- . Mıs Mebel Pennıngton, o~ob~sun dın1arını alakadar eden işlerin öğret- « Her şub~nın Halkevının hakıkı Belediye reisi B. doktor Behçet Uz, ğişmesine gelince, bu işe pek meraklı 
dalyesinde c .. n vererek cezaRmı öde- b:ı:_ tramvayla ça;ıı:ıması netıcecıınde menliklerini yapmak üzere yetişti- v~ as]~ gayesme ma~-~f esa~lı .t~şeb- bug·ün Ankarnya hareket etmi~tir. bir hekim her gün dökillen saç lelle
m~tir. sag bu.ca{rından ) aralanmıştır. Ha - rilmeleri uygun görüldüğü bil iril- buslen ve f)aşarı muıdelerı bızl sc- Belediye reisi, şehrimiz fuar ve bele- ıfoj saymış ve irıee hesaplar netice-

Anna Hen bir çok kimseleri zehir· tahaneden çıktıktan :qonr~ da ay~ğı- miştİı. Bunların öğretmen okulu ta- vindirdi. İzmir Halkevi, çalışmaları- diye işleri i\İll fütŞYekaletle ve diğer sinde (İn:'1an saçları pl:istekiye ben -
liyerek vahşi bir şekilde öldürmek- nı oy~~tama~ olmuş. İd~ıasına ~ore •. lt!~si gibi muameleye tabi tutulması ııın temkin ve tenevvüü, neşriyatı- nlfLkııdar mabmlnrla temaslarda bu- zemediğinclen o hekime deli deyeme
ten suçluydu. Hüküm gece saat 20.18 ı<:-n.dısı daıısuz olmak, yuzme ve golf ve bu maksada göre hazırlanacak nın intizamı ve olgunluğu ile öğün- lunarak, nihayet Lir lı.ıfta sonta şeh- viz) ortalama ;;avıları bulmuş. 
de yerine getirilmiştir. gıb1 sporlar yapmak ar;,,usundaymış. program dahilinde yetisti:rilmeleri meyi hak eder olmuştur. rin~ize .döne~ek.tit· .. Fua.r işleri, \'e be- · Bir güııcle çocukların başından 90 

Anna Herl' 1844 senesindenberi, .uu suretle, bunlardan mahrum kala- ı.. . r·kadarlara teblin-i em- Halkevi büdcelerinin mahalli kay ledıyenın mühıın ışlcrı Lu .seyahatte tel, çocukluktan ~onra 38 den 108 e 
k · t"kb ı· · dU - il · - b. 1. ·• ısu!>unun a ~ kl 1 l l ld 

Ohro hapı'shanesinde ilk deta elek. ra ıs ı a ı soıı gı çın lo ın ıra d·ı . . na · ar a sağ am anmasının esas o u halledilecektir. . 1 k d 
1 t · t · t kt d. re ı mıştır. b .. d d 1 - p . İl .. k kadar, ihtıyar ı tn a 120 tel saç 

trik sandalyesınde can veren kadın azmına 15 
eme e ır. y • t b •• }er ğu, u ce ar ıgmı artı yon u- Tahrirat katipleri diiAer. Bayunlnra hic bir vakit ihti-

mahkftmdur. Ayni kad nf a ikinci enı o o us tulunda m 'VZUU bahsederek ihtiya- ya;. clenilemlyeccii i°Çin burada ihti-
- ca yeter 1 ir bi.idcenin teminine çalı· d 

Elektrik sandalyesinin bulundugu balayı Gu"zelyalı~"a Ja " arasın a yarlık ya~Uta ait sayı, tabii erkekle-
bi y aı şılması tavsiye edilmiştir. n.1ektup, 

odada, ölüm tehlikesi karşısında t M .. h 1 ç k h . t rindir. Fakat ba~·anlar da günde 108 
kadında husule gelecek akı:tUlamel- Sinema artistlerinden CPk Oki ay- • ı · k şu satırlarla nihayetlenmektedir: un a .eşme ·azası ta rıra k 1 b 

ni kadınla ikinci defa olarak evlen- lŞ ıyece «isabetli yolunuzda başarılarla kat:ııliğine 20 lira asli maaşla 'fire e ·uc m· saç teli dök 'rler:>e unu ta-
lere karşı hususi surette tertibat a- miş ve bayanını geçirmek üzere İn- Belediye tarafından yeni satın devamınızı bekler, sevgiler suna- kazası tahı'irat katibi B. Süleyman bii tutarak hiç merak etmemek la -
lınnıııtı. giltereye gelmiştir. Arti.st bu hadise- alınmasına Şelıir meclisinde karar rım.» Sırn, onun yerine 17,5 lira asli ma· zımdıı-. Çürıkü döklilen tellerin ~·eri-

Anna Hen elektrik sandalyesiyl ı T b ı t h · t k"t 'b' B ııaw ne tabii olarak yenileri doğar, ve u-
yi şöyle anlatıyor: ver11en 27 otobüs için bir eksiltme Tı k l/ aşa or a ı n rıra a 1 1 • ul• 

karmlaşınca bayılarak yere düşmilş UTl.Sfl• YO QT a· y· ·b - 1 K b 11 tahri ıar. • - Bizim Ameı·ikan kanunlarının ac.ılmıstır. Bu otobüslerin, çok kon- ı ırmı eş og n, ara uru -
ve orada hazır bulunan bil' erkek • t k"t' ı·- · 17 5 1. la F Bir sac. teli ömrünü bitirince he -iyi bir tarafı vardır. Bir adam karı- förlü ve kırk kisi oturabilecek kol- 1\T d ra a ıp ıgıne , ıra maas ' o-
a-ardiyan tarafından kucaklanıp 94 l r. k . ı.. JTfOTtJeÇ sermaye ar- ça tahrirat katibi B. Ziya Sökmen, men düşmez Artık beslenemez ve 

;ından ıoı.ıanmıttor!l arar verıp maıı- tukları olacaktır. Bunlar satın alının- k dd d h 
senedenberi Ohiyo hapishanesinde kemeye moracaut etti mi kendisine ca Belediye. Güzelyah semtine de [arı namına da mÜ- Foça tahriı·at kiitlpliğ"ine 16 lira aRJi uzayamaz, fa at bir mü et a a 
ölüm cezalarının infaz olunduğu 19 bı"ı· sene düşün derler \e dava\ b. k. d•[J• maa<.ıla İzmir m~ktupçuluk kalemin- -toprağa saplanmış ram:z bir dek-
uncu a!lır ltillı.ndekı' elektrik koltu,.u . :ı u· otobüs işletece tır. racaat e l l "' k 'b· · d d B .. 1 

g sene sonra isterseniz telu-ar bakılır. yeni otobüsler getirilince oto- de katip B. Niy.}lzi Ayral. onun ye- ne gı ı-yerın e tıtur. oy e 
1 
cansız 

na oturtulmuştur. O zamana kad!ıı· nıkaAh tamamen lıo. 1 k l 1 Norvccteki sermayedar bazı mü- rine 14 lira asli maaşla Ödemiş ka. kaldı{p müddetçe biç zora ge mezse 
- büs servisine açı aca semt er yo - f k d k d. d A Bunun üzerine son hazırlıklar bü- essesc1er. fzmir turistik yollnriyle z- zas tahrirat katip muavini B. Hüs- en sonunda en i en ıne üşer. -zulmamıştıı·. larının esaslı surette tamirleri şimdi- · d 

yük bir sUratle ikmal olunmuştur. Geçen sene karımdan ayrılmnğa den tesbit ed;lmiştir. mir ~i~il ha~a meydanı pistinin in· nü Şen, Torbalı tah~·i~at katipliğine ~adn ~ıı,ad~ ba! ~·astığımızın üzerın e, 
Enrelil katil kadının başının sol ci- karar verınh:ıtim ve mahkemeye mü- •• şası ıcm teklıfte bulunmuştur. 16 lira maaşla Seferıhısar nüfus me- J ahud elbıscnızın yakasında gördU-
hetindeki Baçlar traş olunarak teller racnnt ettim. Mahkeme bizi muvnk- Goztaşı .. Bu 1:'~1essesele~~n lstanbulda~ muru iken eli işten çektirilen ve ğümüz saç telleri_ ~unlard~r. . 
den birinin raptolunacağı yer hazır- katen ııyırdı. Fakat düşünmek için .. • • • • • • mum"'ssı1ınden vılayete gelen hır mahkemece beraet eden B. Zeki, ö- Ancak, medenı~ et ha; atında bır 
lanmış, sonra da sağ' bacağmın alt de bir sene mühlet verdi. Gumriı.kresml ındırı/dı mektupta Norveç sermayedar mü- demiş tahrirat katip muavinliğine başm~ora gelmeden y~.şaması t.asav 
kJ.Bmındnn bir parça kaldırılarak di- Bu bir ııeııc znrfındu ben de, lrn- 700S numaralı kararname ile esseselerinin. mütehassıslarının. Is- on lira maaşla eski ııüfus memurla- vur ed1lemez : Medeni ın~an her ııün 
ğer telin bağlanacağı kısım tamam • nnı da diışUndi.lk, taşındık, nihayet ziraat isl .. rind,.n ba~ka hususlarda ~a:ıbula ~e1mış oldukları. v~ t~d.kik.at nndan B .. Hüseyin Cahid Türkay ta- başını yı~ar, saçlar:.nı ta~ ar. Bu s~a-
lanmıştır. BUtün bu hazırlıklar ya- ayrılmamnğa knrar verdik. Bugiln kullambn göztaslarının resim had- ı~ın l~~ıre de ge.leceklerı bıl?ırılmış.- yin edilmıştir. da başı a~ çok zoı a gelır demel"t1r. 
pılırken koyu yeşil renkte bir lamba tekrar evlcnd k ve ikinci defa olarak 1 di ( 12 75 ) den (?) ye ve besten bi- tır. Vılayete aynı zamanda cihan şu~ M•/[" E 1 "'k d.. Başımızı yıkar~en, saçlarımı.zı ta:.ar-
odayı aydınlatarak ölUmü temin e· b 1 l seyahatin kt k 1 . d.' ·ı . t• B- ·ıAt ~ . t mül .. öhreti haiz Holter beton siste- l l m .a mü ur· ken gördüğUmllz teller de böyle om-

• . n ay e çı ı . > re ıtı ırı mısır. u tenzı a ın zıraa · . 1-kk d b' d ka l • l . . ... bT · b.. . ı · 
decek cereyanın hazır oldugunn ışa- Cek O kinin knrısı dn vaktiyl~ sah- te kullnnılnn göztuslartna şamil ol- mı ha ın a ır e ta og ge mıştır. [üğü nıınl ı ı~rı:ış ve ıı az zoı a ge mı~ 
ret ediyordu. ~n~~:~c~ dUğmeyi çe- ne nl'tiStiydi ve Ncvyorktaki bir ti- madığı, 1756 sayılı. kanunla ziraat- Nüfus müdürü Tire mal mü<lürii B Tahir Erdoğan sab telle~ıcl;r ... k' . .. d u 
virmek her şeyı ı .ırel il~rdi. yatrodn çnlışıyordu. Venita Vardon te kul1anılan göztnsları için derpiş • "Maliye VekUletinucn. tekaüdlüğU~i.i lenk1eh o ui oı .ı.: mtsan ~un k:d: .-

Ancak on sanıye erınde Anna . 1 h r 1 1. t C' 1 ok· f h 1 1 1 d·-. 'T' hk •k t vı·/ "'y t ıdare nır a · esnı> a - ) uz ane) e • r 
. l b'l . . h" i:>mıy e meş u o an arı~ , e.: ı olunan mua ıyete a e geme ıgı ,1. a l a Q e istemil'ltir. Maliye Vekiileti tekaUd- . t I' el" ... ··. ". k ede-

Hen kendisınc ge e ı mışve bırra ı- ile 1935 te cvJcnmşitir. Bugtln, koca- G .. mrük ve İnhisarlar Vekaletinden h ' • •[--1" ·-·· '. .. . .• • ' . saç e ı u~uıuıse gene mcıa .. 
bin rdakatiyle son dini ınera im Yll- • k l . } kk d u . . 1 ı . IAk ı ı . b'l l" ·ı ey et1ne v ~Tl Ul !Ugunlt muteakıp '\iaZıfe) e b.ışlamak rek, uzule~ek Lir sebep yoktur. Ro)-

<Jıyl~ ıe n~r ev t!lllllesı ıa ın a o sehrım'Z" e cı a u ncıar a .. a ı.c ırı .. b t t · ·ır l~k ·· . il · 
pılmıştır. Sonra hapishane müdUrü- ., . . . . · - · · Niifus müdilrünün. B. Pertev adın- uzere u za ı zmır mı ı em a mu- le taLıi olarak dökülen saç te eriııın 

llün i•aretı'le koltu,.,,a cereyan veril- da şol}"le 1~ıylord. v· l b 1 mıstır. fd da IJir müracaat sahibini bazı sözler- c.Hirltlğtlrıe tayin etmiştir. v~rlne rnutlakn venileri çıkar. Saç-
~ 5 _ ngi ız er e ır car ımt:se var: K · .. .. d .. ğ.. · · 

miştir t . . t l 1• d ıl o estanenın O UT U U le tahkir etmesindı:ıı dolayı gazete- Tavı·n !ur fazla dökUlür~e. dökülenlerin yt~-. Hrı.sre sevgıyı a eş e , e · er. nuıı . . . . . 1. ' J 

B • b ., Jeğeri gibi, biz ele biribil'imlzden bir müd- COCU k n:ızde bır fık~·a intışar et~'.ıştı. N. eş- rine ~·t!nilt1·i ı;ıkmazsa, o vakit, me • 
lT acagtn aı . . ' rıvatımız vah B. Fa.zlı Guleç tara- Ankttrn Sıtma mUraclele t'ski sıh- rak etmelidiı·. 

det ayrı durduktan sonrn, sevgıınız . . 1 11 · ı r ı l ı · " , k· · • · . h t ı d n n Ahıned Çoke" G üveı-tesi yeni yıkanmış bjr vapur- Alı reıs ma ıa esııH e .e J e ııcı so .ı- fmdan ehemmiyetle ııaznn dıkkate a memur arın ıı n. ' ' 

da yeı-ler ıslak olduğu için, ayağı da1hka. fa:~ııt abrllt1.~ h· ·atlerinde İn ğmda bir ynşıııda Gul en admd:ı bir nhnnıı~ ve bu husustaki tahkikat ikmal 7\Ienemen Leletliyc sıhhat memtırlu-
, ı aı LIS a ayı se ay - w • ct'W • k 'mıeden bir parça · " · · g~uı a t::wiıı edilmi<·tir kavıp düşen bir İngiliz kumpanyayı .1 1 F çocuguıı, )C !gı e ' - edilerek evrak vılayet ıdurc heyetı- " . " · 

Sarhoşluk ve nara 
tomak · •. . ' . d gı tereden sonrtt skoçyaya ve ran- n 1 nefes uorusunu tıkn.:arak feci bi!' "angıın.. 

dava euıy or ve bu kaza net ce::;ın e sara gideceklerdir. . .. . ,. . . . ne verilmiştir. ı 1 a Ödemişte Çakalyol mahnllesin.:le 
kınlan sağ bacağının tazminatı ola- . şekılde olmc~ ı üzeı ıne :\lüddeıumumı· B LJ 1.1 M A 1 rak 50 bin lira istiyor. Yurdun varlığı çocukla kaım- Ii.k~e tahkikat yapılmak'"adır. -'· na l ente.s Tire knzawun Gökçen n. hiye- terzi Halil şıklar ile arkadnş an 

d . Bakı lıkta ··ı yavru 1 B ·ı·· · Bı1 Ze\•nebin ih tzmir meb'ıısu B. Halil Menteş, Et- sinde motörcü 8. Melımedin kira ile Mu tnfn Selli ve 8abıkalı Ali Kasnp )li!!ter Re mnld Tomas ismindeki ır. msız n ° en • u <ı umc 11 • • - kl d a 
ı d d . · y ld b" )' d' · • ı·-· b 1 1 o l p rı·'-ıe Antal\•aıl"n !'!ehrı·mı·.,e tı.:ıttuf!u ev, bı'r van11ın netı·ce'"'ı'nde !<Lll'hoş olarak nara attl arın nn Y • bu adamın davası hakkında mahke- an a tişıin. ı a ır ıra ver. mali \·e te uır~ ı ıgı :.e ep o up oma· · s { \a u ,, . " .. · _ • t"> "' 

T'04i henü.ı kanı yermemiş ve düşm• Çocuk kurumuna üye ol! _ dtiı a.reştırılnıaktadıı·. gelmiş ve 1stanbula iltmlştir. tamamen yanmıştır. 1 nmı~h\l·dtr. 
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DIŞ POLİTİKA 

Daladiye hükume
tine itimad 

Fransız paı·I imento.<u, Uç gün cle
aın eden hararetli münakaşalardan 
sonra Daladiye hiikiımctine 241 rey 
muhalif ve ı;:ı rey mil;tenkffe karsı 
:ı15 rey ile itinıad lıe;·nn etmiştir. Bu 
ııetice bir çok bakımdan ehemmiyetli 
dir .Evvela halk cephe>i koınbinezo
nunuıı kat'i ve nihai olarak dağıldığı 
nı göstermektedir. Bu, zaten lıir 

nıüddcttenberi emri rnki idi. Fakat 
lıu derece zorlukla kurulan bir 'ol 
cenah partiler ittihadını dağıtmııyı 

hıç bir politikacı ırôze alamıyordu 

Sonra Fransada hilkfımet, lıir defıı 
daha, 'ağ cenah partilere dayaıııyuı. 
Sol cenah paı1.iler tekrar muhalefe
t~ ıreçiryorlar. 1936 seçimini kahir 

( .&. NAOOLı;. 

-·~ _ ... L 
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Almanya ile lngiltere arasında bir 
ekonomik harp hazırlanmaktadır 

İngiltere, yavaş yavaş, fak at enerjik bir surette kendi Avrupa 
piyasalarını Alman rekabetine karşı teşkilatlandırıyor 

Paris. 17 (A.A.) - Fiırnro gaze-' prens Ploün ve bir Bulgar mümessi- olan görüşmeleri hakkındaki malU
'e.<i Londra muhabiri Boutllearlan linin Londr~yı ziyaretleri ve Londra matımız mahdut ise de lıu ziı-aretin 
:ıldığı ıı~ağıdaki te!grafı neşredior: ile Ankara ara"ıncla \'Ukua gelmekte/ bu rnziyelte mahsus değişiklikler 

İngfüere yavaş )'a\"nş fakat ener- olan sık tcmaHlar bu memleketleri yapacağı sanılmaktadır. 
iik bir 'urette kendi An-upa piya,a- Alm:ınyaııın ekonomik genişlemeRi- Orclre gazete inin Londra muha-
1arını Alman rekabetine ve Hitlerci ne kar~ı mukaYemet mücadelesine lıiri de şöyle diyor: 
metodlara karşı müdafaa için teşki-ıteşvik etmektedir. Her ~ey şunu gösteriyor ki, Alman 
latlanmaktndır. Kr:ıl, Karolun, Dr. Şahtın İngiliz maliyecileri ile ,ya ile İngiliz imparatorluğu devlet-

!eri ara. ında bir ekonomik harp ha· 
zırlanmaktadır. 

Londra, 17 (Radyo) - "Cç giin
denberi burada bulunma>.ta olan Al
manya devlet bankası genel direk
törü Dr, Şaht, öğle üzeri buradan 
hareket elmiş ve akşam Ustu Ber
line varmıştır. 

~ç~~e~~e~:~d:~z:::nacıs~ıir :~~:~~e;-------- Bı.rlı·k Partı• V. kongresı· 
Bu, nasıl böyle olmuştur? Romanyada 

1936 seçiminin sonunda Fran.ız 

parlamentosundaki parti vaziyet; - BaıtaraEı ı inci sahifede - bir dilekte bulunulma'ı muvafık ola-

şöyle idi: Kral Karo/, J'Aıf [i J.ntı'bah partisi- !isinde t!itiln mübayea.sı yııpan mu- mıyac:ığı şekllndeki mutaleası uzerine 
7:3 komünist, 150 kadar r.osyalist , : ava,•ıtların menedilmesi, Bucacla bazı hatiplerin bu miktarın yüzde 1 

:ıo kadar ao;ya!i"t lıirliii ve ll5 ka- • tesk· ı·ıı· hakkındakı" karar- tiitun satışlarının inhisar murakabe- ve 2 ni~betine indirilmesi hakkındaki 

Mussolini 
Bugün Sardonyada bi,

nutuk irad edecek 
Paris, 17 (Radyo) - .:Uussoliıı 

ııin, yarın Sardonyada vereceği S<'~ -

!ev, çok mühim olacaktır. 
İtalya ba§vekili, bugün lıazı nazıı· 

!arla bir torpidoya binmiş Ye Sardnıı 
yaya hareket etmiştir. 

l\.lussolininin, İtalya - Fransa ihti 
lilfınclart bnh,edeceği ~öyleniyor. 

Tataresko 
Liyona vardı 

Paris, 17 (Radyo) Rom.myanın 

Paris sefaretine tayin edilmiş olan 
Tataresko, bugün Liyoıı istasyonun· 
muvasalat etmiş ve hariciye nezareij 

protokol şefi tarafından kar~ılan. 

mıştır. 

Arkeolojik tetkikler 
Ber.1ama müze mlidilrli B. Osma1 

Bayatlı, Aı·geolojik tetkikler yapma~ 

için dün Rodosa hareket etmiştir. 

Orada yapaca.i'ı tetkiklerden sonra 

Atinaya ıreçecek \'e bir buçuk ay aUre 
cek tetkikler yapacaktır. 

dar da radikal sosyalist sol cenahı nın J sinde yapılması lzmirde inşa edile- tekliflerinin doı(ru olmıyacağı muva-
te,kil ediyordu. Bunlar, faşist tema- • ı·mzaladı cek şarap fabrikasının Bornovnda in- fık görülmüştür. Ba7.ı hatiplerin iza- Yataklı vagon şirketi 
YUlleri olan sağ cenah zümrelere ıameyz şa.ı, kaydediJ:;ordu. hatına rağmen neticede kanundaki bu Belediye reiöliı{i, İzmirin mUhif( 
k
1 
ı.r•ı birleşerek seçki~ itiliıfı yapdmı~ Bükr §, J 6 (A.A.) _ Rador tedir. Bütün kral müsavirleri bu paı PHrti genel ;ckrcterliğindeıı gelen nislıetin miktarına dokunulmaması vnziyeti ve ihtiyacı sebebiyle fzmirıle 
ardı. Ve altı yüz a ar mevcu u o- .\jansı bildiriyor: tinin tabii azasıdır. Askerler ve ha- bu dilekler üzerine muhtelif madde- mu\'afık görülmüştür. yataklı vagon şirketinin lıir şubesinin 
laıı pıırlimentonun 360 den fazluı- Kral Karo! devletı"n müdafaası kimler müstesn'1 olmak üzere bütün !er üzerinde milzakereler cereyan Bundan 'onra, tütün encümeninin 

d G · "50 açılması için deliild \'e teşebbüslerde ııı kazanmışlar ı. erıya kalan ~ ve tarakkisini takviye maksadiyle resid Romanyalılar bu partiye gir- etmiş, tUtiin satı~larının nrz ve tale. raporu okunmuş, şu maddeler kabul 
kadar mebusluk orta \'e ağ cenah -nilli şuuru 8eferber etmek hedefini mek hakkını haizdir. Yalnız bu mil- be tiibi olduğu, şarap fabrikasının edilmiştir. 
Partiler arasında taksim edilmişti. ·aşıyan milli intibah cephesi ismin- li intibah cephesi ilerdeki seçimlerde Bayraklıda Bornova şosesi kenarın- 1- Tütün tesbitini tarlada yapa-

bulunmuştur. 

SP.f eri hisar 
Bunlardan orta cenah sayılan sol ra- , t k b" t' · te•kı"lı' hakkında d B da Baq·aklıda Tepe kulak me\'kiin- cak komisyonun bir an e\'Vel teşkili, 

>e e ır par ının • namze iraesine mezundur. unun ' k k 
dikal demokratlar birliği, müstakil b' k · lamı•tır ı.e inşa edilme~ile Borno\'ahların di- 2-Ekim sonunun 15 Mayıs olarak ayma amı 

ır anun ımza • · h · · d h .. !" J"t"k f )' ı 
•ağları, sol cenah cumhuriyetçiler \'e B · · · · k" · arıcın e er turu po ı 1 aa ıye >kl•rı·ııı'n <·erine getiriluiü-i netice•ine kabulu, Seferihisar kaymakamlıg"ına ta u partı yırmısı es ı ve yenı na- , , '" 
nıuhtelif müstakil küçilk zümreler nr olmak üzere yirmi beş yüksek gizli politik faaliyet gibi telakki olu arılm•~tır. Tütün çul \'e sicimlerinin 3- Tülün şirket ve ticarethanele- yin edilmiş olan Çine kaymakam 
YUz ellfye yakın mebusluğu temin et- ::levlet adamının imzasiyle verilen/ nacak ve failleri medeni hakların icurette mazrnf olarak kullanıldığı rinde intisabı olanların tutun dikme- B. Cevdet Salih Çanga gelmiş. y~ni 
ıııiş geri kalan yüz kadar da ııçıklan bir taleb üzerine te•.ekku"l eylemek- dan iskat edilecektir. ıazaı·ı dikkat~ :ılınmış, bunların tüc- leri ve muvazaa yapanların mennedil-

1 "· · ·ı 0 vazifesine başlamıştır. fa~ist olan Fı·an!ız so•ya paı dsı ı c - ·ar tarafından istihsallerine imkan mesi. 
cumhuriyetçi federasyonu, halkçı M d ılmadığı ania~ılmıştır. Yoksul züı·- 4- Tütün tüccarlarının doğrudan Öğretmen tayini 
demokratlar arasında taksiın edil - ançuko a vazı· yet "aa vardım olmak u"zere bu "il fakir doğruya tütun dikrrumelHi, • , ' lstanbul Hukuk fakültesi nıe 
ıniştl. tütün müstahsillerine verilmek üze- 5 - Bir ekici içit handı azami oln-

1986 · · · bu n•tı'ce•ı"ne ba l 1 " rak 200 dekarın kal ·•lu. zunlarından B. Mehmed Kazım Ka seçımınııı ' · "e zmir inhisarlar başmüdür u,.une ~ 
kılacak olursa, halk cephesi adı ve- 4,081 metre kırmızı kenarlı kanavi- G - TüUln nevi! ırinin te•blti ile babay lzmir ·Tilkilik Ortaokulu coi;: 
tilen sol cenah kombinezonu, dört Vahim k-:ırışıklıklar hazırlanm-:ıkta olduğu ~enin inhi•arlar başmUdUrlOğüne mü•tahsilin cilzdan,oa yazılına•ı. ih- rafya stajyerliğine tayin edilml•tir. 

•enellk devı·e içinde iktidarı raluıt Lcndraya telgrafla bildirildi gönderildi~i. bunların fakir tiltün racatçıların fint tesıit ederl'k atışla- Eve girmek 
rahat muhafaza edilmeli idi. Fa- ınü"tahsillerine tevzi edileceii anla- rııı ona göre yapılın.•"' muvafık görül-

Ödemi~te Tekke mahııllesinrlP gıır kat bu, ancak bir •artla milmkünclli Londra, 17 (A.A.) -Oeyli H~- ğına veyahud askeri kıt'aların itaat· •ılmıştır. 
• > miiştür. Sonra ilyö.1 kurul •eçinıine 

L·o U ı"st so•yalı"st v• radı"kal •o•ı·a ld z t "n' Hoı1gkong muhabı" sızlık ettı'g"ı'ne daı"r şayı'alar dolM- m .. t.. ı ı lı ıın :ı. son Ahmed Asmn, a'·ııı' '.·erde nu :' m n ' • ' • . . - ra ga e esı ın - maKraaır. . '" un ':ı ı~ onı:_m or••Y." :ı. -m. - geç ilmi~, U?.Un suren •eçim nelicPsin- , 
, __ ..... _ .... -·---- .Jo..,i. -~---- ..... -- -.-- rrıaU\Ul\.vUo .-~nuu l\.arışıkllkIUl na- yle 1 1 nU M>llecegı ne o~man kızı 56 Yllşıncla Jtn. •, crifeni 

hataza edilmeli idi. Halbuki faşist ıırlanmakta olduii'unu telgrafla bil- Bütün bu karışıklıklar umumi st·~ . yo "
11

z ul ııunt 0 
ne g_, - de ilyön kurula şu Ze\•at seçilmiştir. · 

ıcesıne varı nıış ır. 

tehlikesi karşısında seçim itilafı ya- foiyor. Ve diyor ki: katliamlar yapılmak suretiyle bastı- Okunan bir takrirde Karşıyakada 86 reyle Bn. Şehime Yunus, 74 rey_ 
evine duvar aşarak ginliğiııden ya 

kalanını~. adliyeye verilmiştir. Jıan bu Uç zümrenin, iktidarı ele al- Mançukodan Hongkonga gelen rılmaktadır. Memleketin bir çok mın Ebedi Şef Atatürkiln annelerinin için- le B. Atff İnan, 60 reyle B. Mehmed 
dıktan sonra beraber yürüremiye- ·~neb\ler Mımçurv"1ı memurlar ile takaları ecnebilere yasaktır. Söylen de mezarı bulunan Salih paşa camii Aldemir, 56 reyle avukat B. Ekrem Malive memurları 
Cekleri anla§ıldı. Ve lıunu da tab" Japor> :ır arnsınc!a ımla"''ıazlık bu- d"". .. • ç· d k" h b' k ,.eı·inde yenı' ve baeka bı'r cami inşası Oran, 54 reyle B. Eczacı Faik Ener, · ı d - .. 1 kt d·. J 1 ı gıne gore eger ın e ı arp ır aç , • , 
iörmek lazımdır. Çiinkü burım·a un ugunu soy eme e ır. apon ar .. için vakıflar umum müdürlüğünden 50 reyle B. doktor llüse~·in Hulki, 43 Ve pıyango 
Partisi olan radikal sosyalistlerin ~aııçukoya Çin cephderinden çe- zaman daha surerse Mançukodl!I Ja- dilekte bulunulmasını istiyen teklif reyle B. Ferid eczacıb:ışı , 43 reyle 255 lllaliye memuru, hep birlikte 
•osyalistler ve hele komüni•tler ilf· l.:erek asker göndermek mecburiye- ponya aleyhinde umumi bir ihtilal okunmuş ve kabul edilmiştir. Bundan B. Baha Yörük. ~·ıllıaşı tayyare piyangolarından mıi 
Uzun zaman birlikte yürümeleri tinde kalmaktadır. Hemen hemen çıkacağı önüne geçilmez bir hakikat- sonra kongre reisi, •ÖZ istiyen olup Yedek üyeliklere de şu zevat seçil- him miktarda •atın almışlardır. 
trıUnıkiln dei"ildi. İki halk cephe•i her gün ya herhangi bir isyan çıktı tır. olmadığını sormuş, bir çok murahhas- mişlerdir:. . -•:•••••••••••-
iktidara .1eçip le sermaye nanı ve lar söz almışlardır. Evvela B. Muhar- Bn. Sabıre Salet, B. Sedad Dıkmen, sizlere saygılarımı sunmak isterim 
hesabına bir takım sosyal refoı·mlar 2 . K • rem Boran söz almış, kongrede ser- Ahmed Ş?kr!i Sa!a~, doktor Mitat Evvela, kongrenin tazim duygula 
ı·apmağa başlayınca, sağ cenahın da ıraat ongresı dedilen dileklerin t:ıbettrilmesini i8- Orel, Il. Kemal Kamıl Aktaş, B. Sab- tına Genel kurmay başkanımız Ma 
sabotajı karşısında radikal sosyali•! !emiştir. Bu dilek kabul edilmiştir. ri Menteş, B. Milat Oksancak, B. Kil- reşal Fevzi Çakmak'ın verdikleri ce 
ler telAşa düştüler. Halk cephesi _ BaıtaraEı ı inci ıahif•de - \kanun rn:ıs akşamına kadar umumi Sonra Vasfi İdil (Bayındır) Bayın- 7.lm Tamer · vabı okuyayım. 
kombinezonunun sarsılma.<ı bununla len itibaren Birinci kilnun akşamıııa katipliğe müracaat şarliyle aza sıfat dır hiikümet konnğıııın, diğer insaa.. Büyük Kurultay delegeliklerine Vali tarafından okunan bu ce 
haşlamıştır. Fakat Blum tArafınd:ıP <adar göndereceklerini Ankarada kon- ve hukuku ile iştirak edebilecekleri tına takdimen yapılmasını istemiş, de ~u zevatın seçildikleri anlaşılmı~- vap, sürekli alkıslarla kabul edilmis 
hpıJan reformların akisleri henüz o:re umumi kat\pliğine bildirecekleri ,ilan erlilmiştir. Bu cihetin de münasip dileği kabul edilmiştir. B. Mitat Ba.r- tır: tir. Valimiz ve Parti başkanımız sÖ 
hilllledilmemişti. Bu hilktlmet bir •e- mümessiller ve kern ayni tarihe kadar vasıtalarla mıntakanızda alilkalıların •al (Kuşadası) kazada polis teşkilatı B. Dr. Behçet Uz, Atıf İnan, Meh- züne devamla demiştir ki: 
ile kadar iktidarda tutunduktan son- <ohscn veva firması namınn istirfık ma!Omatına i•ali 18.7.ımdır. vilcude ıretirilmesini istemiş, dilek k:ı- med Aldemir, Ekrem Oran, Ra~im - Partimizin her cihetçe kuv 
;t sağların taarı·uzu karşısında çe- ı ~deceğini 
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bildirecekler azaya m~hsııs 6- Her v"lilyet için bir kişi~·i geç bul edilmiştir. B. Salim Hakkı (Tor- Dirim, Nuri Fettah, Tahir Bor. veıli olduiu ııörülmüştür. Bu itibar 
~ildi. O zamandanberi de ~ol cenıı_h. bilumum hukuk ve sellihiyetlerle İŞ- memek üzere lıizzat çiftçi köylüler a. balı) tllt!in mUıtahııillerinin bu yıl Ziyafet: la müftehirim. Parti konııreıi, mü 
~a~Jarın önünde ricat etmektedır. tirilk edebil~ceklerdir. rasından seçilmiş olanların gidip gel- fena vaziyete düştüklerini söylemiş. Kongre mesaisini bitirince Parti cadeleletle dolu olarak gt>çmiştir 
aton ikinci halk cephesi hükfimeti- 4- Kongre üyeleri için hıızırlanmış me yol pııraları ve Ankarada ikamet •atı~ların facia şeklini aldığını, bazı başkanlıı(ı tarafından AnkarapalM Mücadele, hayatiyetin alametidir 

ili kurdu. Direksiyonu so~yalistler. 1lan neşriyat azalar tarafından umu- ma•rııfları vehiıletçe takdir suretiyle eksperlerin husuRi şekilde evlerde top- •alonunda verilen 400 kişilik mükel- Bundan dolayı iftiharım sonsuzdur 
dell radikal sosyalistlere intikali ha- mi klitipliı!e milracaatla 11lınacaktır. verilecektir. Vaktin darlığı bu parala- ]andıklarını, içki iilemlerinde ıılınıı.n lef 2iyafete .1idilmiştir. Bu iftihatımda aamimi olduğumu 
~lkatte burjuva partilerinin sosyalist 5- Kongre tlört !!'Un devam edecek- rın •v ns 1 k . 1. . ld karnrla kazada 100 kurut kıymetinde Ziyafette kongre murahha !arı ile size temin etmek için yaşadığım mu 
ıu . . d "k 1 .. a o ara ırsa :ne manı o u- h . • d k b b 1 h kQ hl . d '·- k 1 lnrelere karsı zaferı idı. Ra ı a l •ir. Yılbaşı geresinde kongre azası şe- • d . . . olan tütUnUn 25 kuruta satıldı~nı şe tımu e i UtUn me us ar, U • tın Utüıt .... ra !erini tammış o 
~osy:ıl!stler, içlerinden komünistleri ·efine bir resepsiyon vardır. Elbi~e ııun an ıptıdaen mahallınde temin söylemiştir. met erkinı huır bulunmuşlardır. duğumu atıetmek kafidir. 
•ttııak için bunlan istiskal ettiler '<ııydı yoktur. ı buyrufrnn'! rıca olunur. • Kongre reisi, Vali, Torbalı ovasında Ziyafet çok samimi hubıha1Ierle Kongrede meoalnizi gösterdiniz 
1-'tkat halk cephesi kombinezonu- 6- Vaktin darlığı hasebile alaka- 7 -. _Tamımen vilayetlere tebli1' ekilen tütünlerin en iyi kal!te olduiu· geç vakite kadar devam etmiştir. ciddiyetiniz 1evinç ve iftiharla ııö~ 
huh devamı namına bu hareketler tarların bu tebliği da,•et yerine kııbul edılmıştıı·. nu söyliyerek bazı izthat vermif, 1k- Ziyafet e•naıındıı bir muharriri· aüm!l kabarttı. Atkada,larım. Ebe 
hlzmed!ldi. Şotan dıı iktirlarda tutu- ?trneleri rica olunur. tısad vekl!etfnfn son zamanda tutunu mfz, parti geııel kurumu namına mu. dt Büyük Şefimiz Atatürkün kı) 
h•tnadı. Ve bir aralık Blum hükllme- Ank11r11, 17 (A.A.) - Ziraat Ve- Muğla' da tütün borsaya aldırmak ve satışını borsada fah!d olarak kongrede bulunan la· metli ılSzlerini ıiıe hatırlatırım. 
11 teşkile ve hatta mill! birlik hükii- '<aleti lıütun valilere kongreye işli- yaptırmak için allkadarlara emir ver· tanbul mebusu B. Sadıddtn Uraza c Bu vatan ve milletin efendis 
ltıeti kurmağa teşebbüs ettikten son- riik edecek aza hakkında aşağıdaki satış 'arı diğini, bu mesele üzerinden tetkikat ihtisaslarını aotmuf ve B. Sadeddin, ve sahibi halktır.> 
~- I>a!adiya kabinesini kurdu. Radi- telgrafı yollamıştır: Muğla. 17 (Hususi - Tütün satış- yapıldığını ııöylemiştir. TUtün satış- fU mühim sBzleri sBylemiştir: Sizin hüviyetinizde 0 büyük 

1 •l so.•yalist parti•inin lideri olduğu 1- Birinci köy ve ziraat kalkııınıa !arı devam ediyor. Fiatler, 38-65 ku· ları meselesinin bUyUk bir müstahsil - Partimin buyruğu Uzetine bu- efendiyi bir kere daha selamlamak 
;ıh iktidarın bir radikal so•yali•tten kongre talimalname•İ bugUn adre,i-I ruş arasındadır. kitlesini alakadar ettiğini söyliyetek bu raya a-eldim, mü9ahid sıfatile kon- la bahtiyarlık hia1ediyorum. Derme 
iter radikal •o. yali•te intikali o de-, ·ıize po•tn;·a verilmiştir. mesele üzerinde alınması muvafık olnn grede bulundum. İzmir merkezi ile yan ettiğiniz dilekler, başımla bera 
~ce ehemmiyetli telakki edilmedi. 2- Vaktin darlığı hasalıile a~ağı- S d k• k tedbirler hakkında bir karar verilmek vilayeti halkının particilik duygu- berdir, kulluk vazifesidir. Geçen 
~ ltta ~osyalfstler h!ikOmetP !!'irm~ - ı.iaki maltlmat arzolunut: 00 a } a üzere 5 kişilik bir encümeni tayinini !arı ve parti ile olan ıröntilden ilgilel'i senelerde verdiğim vadi yerinP gp 
1klert halde Dıılııdiye hilkOm~tine 3- Kongre parti fevkallide kurul. tekli! etmştir. Bu teklif kabul edilmiş, beni çok mütehassis etti. Bu itibaı-la tirdim. iki sene ıonra ben veya be 
~U~aharet ettiler. Fakat dahili ve tayını müteııkip yani 27 Biı·inci kilnun nllektep/er encümene kongrece B. Refik Sandık- çok memnunum. Yarın, Ankaraya ni istihlaf edecek kim olursa olsun 

"lict politikanın tazyikleri karşı - q38 de saat 11 ue Ankarada toplana- lr'll lıoğlu (Tre), B. Azmi Güvenç, B. Hay- har~ket edeceiıim. gene benim yaptıiımı yapacak, sı 
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da Daladlve hükümeti tedricen caktır. Grip hasta'ığı müna· dar Arynl, B. HUsnü Evinç seçilmiş- B. Sadeddlnin, Jzmir p:ırtilileriniıı te hesap verecektir. 
;lta doğru kaydı. l\Iünihte Alman- 4- Bu halıdaki yazılarımız ve Baş- !erdir. hislerini, dUşüncelerini tebarüz etti- Kadehimi, Büyük Milli Şefimiz 
11 l\'a karşı uysal davranma<ı. sol ce- v~kaletin 13-4-1938 tarihli telgrafla sebetile bir haf ta müd· B. l\.Iehmed Kemal (İzmir) söz i~- ren bu beyanatı çok değerli ve mu- ismet lnönünün sere fi ne kaldırır 
h~h !le Daladiye hilkümetinin :ıra"1- vaki emri esasları dahilinnde alaka- d l k temiş, yeni spor teşk!UJ.tı için belediye himdir. bütün delegelerin -ve partimizin ve 
d açtı. Sonra arkadan 1936 •ene<in- lılar arasından seçilmiş kimselerin et e apanıyor büdcesinden yüzde 4 niabetile 80,000 Nutuk: Türk milletinin ülküsüne kavuşma 
-~ l'apıJan •osyal reformlara kar~ı <ongre günü Ankarada bulunmaları- Ankara, 17 (Telefonla} - Grip liranın bu teşkilata verilmesi hakkın- Ziyafet ~onlarında Yali Ye parti sı ve muvaffakıyet! şerefine içerim 
lt~llııuş Renyo tedbirleri geldi. Hü •ıın teminini ve hareket tarihleriyle hastalığı münasebetiyle mekteplerin daki kanun maddesine itiraz etmiştir. başkanı B. Fazlı GUleç tar:ıfındnn Bu suretle kongreyı de kapamış olu 
le tııetin gerek iç ve gerek dış politi- isimlerinin tellenmesini rica ederim. bir müddet kapatılması hakkında iz- Bu yüzden belediyenin mUhim şehit fU kıymetli veciz hitabe irad ed!l- yorum. 
ltı~da sosyalist ıröriisUnden taııµ- 5- BugUnkU tarihli Anadolu pansı mir vilayetiııden Sıhhiye Vekaletine işlerini başaramıyacağını söyledi, be· mittir: Sürekli alkıılarla karşılanan bu 
h~~le ayrıldığı ~arihti. Sol cenah 'le resmi davetliler haricinde her arzu jvaki müracaat kabul edilmiş ve bü- lediye reisi de bazı izahat vermiş, kon- Hitabe: veciz söylevden sonra ziyafet, çok 

Oıneti. parHlmentoda kar,ıla 'denin ve bilumum ıevatla alakalı te- tün okulların, bir hafta müddetle ka- gre reisi, valinin, yeni tatbik mevkilne Kongremizin sona ermeıi müna- samimi hasbıhallerle devam etmiş 
- D..,aıtıı 8 nci Sahifede - ıekkilller ve mümessillerin 26 Bfı·inci pe:tılması, telırrafla bildirilmittir. konulan bu kanun hakkında şimdilik ıebetiyle 1-ir kaç kelime söylemek ve tir. 

• 
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1 Altı 

Düni 
atıcısı Faaliyette l_B_o_rs_a_·_P_ö-=-y_a_s;;;._:a~I f~ RADYO 1 

ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI ~--Bu_a_k_ş_a_m_k_i _ _, 

• 
pın 

i, altın imali için Fili
adalarına gitti 

IZMIR ANKARA 
12-12- 938 

Çuval Yalın cinsi 
815 Ş. Rıza ha. 
291 M. j. Taranto 
192 5 j. Taranto 

Kr. S. Kr.S. 
15 16 25 

Sterlin 
Dolar 

5.88 
125.671> 

3.31 
6.615 

program 
Oile neıriyab: 
12.30 Milzik (kilçük orkutra)' 
1 - Freude - Volksfest • Karae

Yal (Gü.atav Lindner) . 16 17 

Polonyalı Kaşif in arkadaşı, "üç yıla kadar bütiin 62 Paterson 
46 ld. H. Nazlı 

16 25 16 75 
15 16 50 

F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayfmark 
Belp 

28.4225 
68.3025 
60.4075 
21.1675 

2 - Ave Maria (Şarl Gaod) 
8 - Dans İspanyol No: 6 (EUik 

Granados) dünya iktisadiyatını sarsacak derecede altın 
imal edeceğiz. ,, diyor 

896 5 
628548 

lö 15 50 

Drahmi 1.0725 
1.5475 

4 - Moonli~htin Veııil (Jose Ar
mandola) 

18.10 Saat ayan ve hab•rler. 
18,10 Müzik (KUçUk ork..truın 

devamı) 
Saint - Blaise.. Birincikanun ..• 
-Dunikovski'nin altın imalindeki bil 
yük keşifleri kerkes1 hayrete düştire
cek derecede kuvvetlidir. Kanunu
sani ayında, Filipin adalan üzerinde 
yapacağımız tatbikat bize yeni yeni 
müjdeler saklamaktadır. Üç yıln ka
dar, bütün dünya iktısndiyatmı • r
.sacaJC derecede altın imal edeceğiz. 

t 

6294444 5 
'OZOM FlATLERl 
No. Fiat 

7 18 75 
8 14 25 
9 15 25 

10 16 25 
11 18 75 

incir borsası 

lzmir 

Leva 

Çekoslovak Kr. 4.305 

5.88 Peçe ta 
Zloti 

5 - Andantinoin modo 41 ..uo
na (Çaykovski) 

23·795 6 - Vir Vandern um Dit W.ıt 
Penıcil 

Ley 
24.7575 (Niko Dostal) 
0.90 

Dinar 2.8125 

Yen 34.3275 
laveç Kr. .. 30.275 
Ruhl~ 2~73 

ESHAM ve TAHViLAT 

7 - Ein Abendin St. PetenDv• 
(Helmund) 
18,45 Konuşma ( ev kadını aaatl ) 
14,00. 14,80 Türk mtıa.iji (Tamltu, 
kemençe) 

Alqam ne,riyatı: 
17,30 Müzik (dans saati) · 

Saint - Blais te te-adüf ettiğimiz 
Dunikosld'nin değerli bir arkadaşı. 

bize yuknndnki beyanatı verirken 
kendi. ·ne çok görünüyordu. 

Malumdur ki Polonyalı Dunikovs- Çuval ~lalın cinsi 
ki, Pactolda kurduğu imaldthanele- 1190 Ş. Remzi 

AN K A HA 18.SO Saat ayarı ve haberler. 

16
_
12

_
938 

18.40 Türk müziği (ince saz faalı) 
Kr. S. Kr.S. 

8 16 25 

1933 ikramh·eli Ergan· 19 15 19,35 Konnşnıa (Dokuzuncu ar-
1932 hazine ·bonosu , 

1

5 f . 1. 16 '_) tırım haftası dolayıilite Şakir Ke.se.. 
rini bir aralık Saint - Blais'e getir- 807 F. Solari 
mişti. . • 487 M. H. Nazlı 

7 17 
8 18 

10 50 ·10 50 1() aız ı · bi 1t d V k·1· Polonyalı ahm llboratuarında çalı,ıyor 11 B. Franko 
Ancak Safnt - Blaisedeki faaliyet son znmanlarcla daha çok hararetli mOhendislerin rivaetinP nnZS\ran. Du- ---

2491) 
165888 

devresi uzun sürmedi. Buna sebep, ve daha çok dllşlinceli idi. nikovski'nin Saint _ Blaise'i terket-

% 6 1984 hazine tahvili 44 - r - ısa e ı ı) 
r.-----=--=--~----.... -· .._ 19,66 Tilrk müziği (Zeybek tGrkO y }b leri) 

son zamanlarda Dunikovski'nin uni Alt f b 'k k 1• 1 me i sırf gümrük resimlerinin fazla 
b' k ı F·ı· . . ın a rı asının ene ı mPm e-

) aşı 20,25 Müzik (oda müziif. Cumla. 

ır arar a ı ıpın adalarına gıtme- . . . . olmasındnn neşet etmi~tir Her ver- ---
ğe teşebbüs etmesidir ketlerıııc geleceklermı duyan Saınt- . . -. · · 168383 · . , . . den makıne getıren bu grupun fazla 

Alt 
. [ J BJaı~e Jıler nr:ılarında şenlıkler yap- il ilk . k d" . 1 . h" t ın ıma eaen . g mr vermesı en ı ış erme ıç e 

mı.şiar, ve her gece muhayyel mıl- elvermediği ilaveten söylenmekte-

makineler dir. 

ZAH1RE BORSASI 
lzıu J R 

Çuval Malın cinsi 

Piyanko biletleri Buşk. Bando - sundan) 
Obua - Ali Bostancı 

Tayyare piyankosunun yılbatı 

biletlerini Karşıyakada Kemalpaşa 
caddesinde Haydar Edenden a&

tın alınız, siz de zengin olursunuz. -
Klarnet - Rauf Öktem 
Fağot - )1ustafa Sesar 

Korno - Necmi Ôğiln 

Piyano - Cemal Raşid Dunikovski'nin elinde bulunan, 
imalı1thnneler; acayübüşşekil dö
küm fırınlnrmdnn, ezici ve parçala
yıcı tezgahlardan, Belçikada ve İtal
y:ıda imal ediJmiş olan büyük mazot 
ocaklarından ve Ultı a vilo vasıtasile 

iş gören ve elektrık neşreden mo

törlerden ibarettir. 

Dunikovski, Saint - Blai~ede bu
hındu~u sıralarda ~iyah bir sandıkla 
daima meşgul olmuş; \'e elektrik 
dinamolarile, altın zerrelerini top
raktan ayıran yeni bir makine bil

n assn onu çok fazla alakadar etmiş-

45 Bakla 
433 balya pabuk 

7600 kilo yapak 
5811 yün 

31 

Kr. S. Kr.S. 
4 

49 50 
53 50 ö4 
63 64 

ANA DOLU 
1 - Sonat - Fa majğr (Benedıtto 

.Marsello) 

Bunların aşağı yukarı değeri, dört 

buçuk milyon frank kadardır. Duni

kovski bu parayı def aten ödemiştir. 
Ancak, altı aydanberi büyük bir 

faaliyetle çalışmakta. olan altın fab
rika.ı, soylediğimiz gibi on zaman
ludn birdenbire faaliyeti ke ·mi ; 
Dunikovski ile on beş arkadaşı ma
muJ eşyadan mühim bir kısmını tah
rip ederek onları demirciye satmı 

2 - Fa diyez minör (Jirjio Anto
ııiotti) 

tl·ı·. z Viyolon~el - Mesud Cemil a harof Salıip 1~, 1Ja~11ıuharriri Piyano - Cemal Raşid 
Her gece bu !'landıkla evine gelen HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 21,25 Saat ayan- ve Para kambi 

---·--=·-==--- GÜNLÜK SİY AS! GAZF.'fE 

ve hiç kimseyi sandığa yaklaştırmı- Silah tacirinin hayalı Umumi neşriyat ve ~a.zı işleri yosu ve toprak mahsulleri borsası 
\·nn Dunlkovski, altın keşfine aid bil- mildilril 21,85 Müzik (Yaryete) •. 
.iln "ırlarını bunun içinde saklamak- Filme alınıyor HAMDI NOSHET ÇA.NÇA. 21,66 Konuşma (Atyarıtl~n Mti 
n idi. Aslen lıtanbuUu olan bu meşhur celerf) 

P f 1 
1 DAR EH AN ES t 22,05 Müzik (Rumbalar-PI) 

ro esör Picard altın si ah taciri, banger, fabrika.törün ha- lzmir ikinci Beyler sokak '22.SO Müzik 'cope;et pa;.,.alan) 
• / )0oıtı1>t1• lilmo alıruudıu b; .. A.-.... :J...... r. 1Tn1k P f • • b • • • ~ • Y-"fh • ·J (lr .11u. ınasıT tcn111P. ;nn,.c:-,oo 0 __ l.ah~ .. ı..... __ :r ....... ı, 

ıma a anesınue sinema kumpanyası tarafından ka- Telgraf: tzmır - ANADOLU İproram. 
Gene me~hur fizikçilerden \'e rarlaştırılmıştı.. TELEFON: !776. Posta kutusu:405 y k. 

..:tr:ıtoı-ıfer kahramıınlnrından Picnr- B arın 1 program u adamın hayatı cidden en va- A B O N E Ş E R A 1 T 1 Ö 
tim lıu işe lıurnunu ~oktuğunu söyle- J ğle neşriyatı: 

lardır. 
meliyiz. ihtiyar profesör son zaman- man macera filmlerinin mevzuunu Yıllığı 1400, Altı aylığı 800 12,30 Müzik (kuaret. Pi) 

Bir sır karşısında larda Duııikovski'nin yanına gelmiş gölgede bırakacak derecedeydi. Film Kuru,ştur. 1 13,00 Saat i.yRr ve b&berler . 

mıyız.? Lehli k&,if, Filipine giderken arka- ve .~ı.rnn toprak zerrelerinden imal kumpanyası, filmin sanaryosunu 13.10 14 Türk müziği (halk tiirkU 
• daşlarile birlikte.. Pt!ıgı altın tubleri bizznt görmtiştü. hazırlamakta olduğu sırada varisle- Ynbnncı memleketler için senelik leri - Pi) 

fö; et, son zamanlarda herkes bu Bundan sonra Picard Belçikaya ri Amerikan Hariciye nezaretine abone ücreti 
27 liradır. 1 Ak,am neıriyatı: 

suali kendi ine sormakta; ve Duni- ~onların tatlı hulyalanna dalmış- 'lönmilş, !ilkin Dunikovski de Filipin müracaatle filmin çekilmemesi ta- GUnU geçmiş0üı:.halar 25 kuruştur. 18,00 Müzik (eğlencei plaklar) 
kovski gibi değerli bir alimin ve !ardı. dalarına aıı ·ızın harekete karar lehinde bulunurlar. Hükumetin ta- ANADOL MATBAASINDA ! 18,30 Türk mü:tiii (ince aa.z fUlı) 
onun yanındaki fi~k~lerin ne ya~ Ancak Dunikovski grnpu, Sa~~ ~Nmişti. vau~uüzerinekum~yab~mü~ ~~~~;B;A;S;/;L;M;l~Ş;T;~~~~~~~~~~~D;e;v;•:~~S~n=c~i :S:•h:i:~:d:e~~~~ 

Kültürpark sineması Tel: 3151 
m:ık istediklerini biribfrlerinden öğ- Blaigede nz bir milddet kalmış, dl- Acaba fizikçi Picard, imaliithane- det için filmi çekmeden vazgeçmiş " 
renmekte idiler. ğcr eşyayı bnşlnrmdan atarak bir !eri gezerken altın reçete~irıi gizlice idi. Şimdi haber aldığıma göre kum-

Haber aldığımıza güre, 4,5 milyon izabe fırınile birkaç elektrik motö- Jğrenmiş miydi? panya her ne bahasına olursa olsun 
franklık imalathanelerin tahribi key- rünil nlıkoydnktnn sonra Filipin ada- • filmi çevirmeğe karar vermiQtir, • • '$ 

Filipin arlalnrına yerleşmek üzere -------------
gideıı 1 >uniko,·ski J(rupu Lir şitket te çikah milyoner Vituk'un da mühim 

Bu.rün iki film birden 

1 - Napolyonun Metresi fiyeti damşıklı dövüşüklti olmuştur. larınıı gitmek tızere yola çıkmı. lnr
Pactoldan Saiııt - Blaisc'e yeleşmek dır. 
io;in hazır~ıklar yapan Dunikovski, Altın imal.ithnııcsine müntesip ~is etmiştir. Bu şirkette m~şhur Bel. l.ıir hi:-ısesi vardır. Ba,tanba•a renkli muazzam film 

Altın fabrikaPında çalışan bnzt Mümessili: MİRYAM HOPKINS 
işçiler Dunikovı;ki'den bazı hatıralar 

almışlardır. Bu hatıralar kü~ük kiL 2 - Şehir Ateşler ic. inde 
çbk altın külçeleridir. Şu nnda Fili pin adalarının l\I er- SUZY VERNON • CABRlEL CABRlO 

bat madenleri civarında yerleşmek 3 - Türkce Foks Journal 
i.lzere bulunan altın arayıcılar, günde ' 
Uç yüz ton toprak içinden altın zer- Seanalar: Her ıün Napolron 3- 6,30-9,10 da Şehirler ateı iç iade 

,. 

releri bulmağa ('alışacaklardır. Her- 4,15-7.45 
ke~ bu harlk~lide ffrgüze~in neti- ~~~~•C•u•m•a•rl~ea•i~p~a~z~~~1~2~,~30~d~a~N~ap~o~l~y~on~l~a~ba~t~l~ar~.~ı•~~~~ 
cesini sabırsızlıkla beklemektedir. ** ....... ı-. ................................. 1 

Açık muhabere ---- Elhamra Sinemasında bugünden itibaren 
Seı • renk ve aüzellikler metherien nefia bir mevzu içinde ı&huae 

Ôdemİfte 8. Kazım aealer • ıahane renkler -ıahane cibellilder • e 

Çinele: Şahane Ç ı l g·ı n l ık 1 ar 
Evlenecek vatandaşların muaye- Meıhur ONITED ARTİST ıirketi nin Goldwin Folles ,.heaerl 

nelerinin para ile yapılıp yapılma- Proaı-ama ila •e olarak 
ması mevzuu üzerindeki şikayetna- Ebedi Şefimiz Ata türkün aeali si nemanın ilk icadında filme .ıa-: 
menizi aynen sıhhat müdürlüğüne nan •e bu cüne kadar h içbir rerde ıöaterilmeren nutuldan ' 
verdik. İcabına bakılacağı tabiidir. SEANSLAR: 3,30-6-8.30 

Anadolu yazı i,ler i 3 

.----------------·--------------------------·· ,,. 
1500 kişilik Türkiy enin en büyük salonu 

Te. 4065 YEN j S j NEMA D A ·re, 4065 

Yeni bir nıakine <!dam 
Bugiln matinelerden itibaren 

1 - Lorel Hardi İsvicre'de ( Tarkçe Sözlü) 
' 

1sviçrcli bir mühendis, bu zamann mnle mtn'affnk olduğu bu makineden cehhez u unan ma me en adam, 
kadar yapılan makineden adamların adıım. şarkı ve söz söylemekte bir elektrik vasıtasiyle çok uzaktan ida- İzmirde ilkdefa 
en mükemmelini yapmağa muvaf - köpeğe yemek \'ermekte ve bunlan ~: ~~~~akt.a:ır. !~~~yete na~a~n 2 - . Haydutun og., lu Arızona Bil 
fak olmuş va onu Londra~·a götüre- hiç bir mıidnhale olmadan kendi ken . d ne, ıktc P e liı zaman a a ınsnn 5vme eve hatta onu öldUre- tr ALLACE BERRY t f d bü ük K b f ·ı · 
rek teşhire başlnmıştır. leline yapmaktadır. bilecek kuvvete bile malik bulunmak v ~ ara ın an y are ay ı mı 

t 1 1 
1 TUrk~ izahlı Fos Jurnal Cumar teai, Pa zar 9-11 Her aün 2-5-8 

~1~1 mühend~~ on~··~ ik - ~ı ak, pek ince m~~lcrle mil· ta~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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-24- YAZAN: Kadircan Kaflı 

Ah~. Kolum .. Omuzum 

(ANADOLU.). 

Yeni keşifler 

Pilotsuz 
Tayyare 

Amerika orduaunda 
yeni tayyareler 
kullanılacok 
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Halil Ethem 
Hayah ve eserleri 

Yazan: Nureddin Ardıç 
Opportilnist tarih müntesiplerini 

bir tarafa bırakacak olursak, son de
virlerde Türk irfan aleminde tarih il
mile iştigal eden ve bu sahanın aka
demik milmeosilleri sayılan üç ~ah-

, 
... Her kafadan bir ses, her ağızdan bir kumanda fırla yor- . - - siy;~:t~:;rrı-~~~i;krimin Halil, Ha-

du. Fakat ldmse Herek Reise sokulamıyordu ... li!B~t:.şahsiyet gerek memleketimiz 

Bu adam, aaray muhafızlarının ku- - Omuzum .. Omuzum .. Eyvah!. medi. ·.- dahilinde ve gerekse Avrupa ilim ale, 
ma.ndanı olan bostancı başının za~~t- Diye inliyerek uzaklaşanlar gittik- _ Nideyim? Beni sizden ayırıyor _ minde ilmi kudret ve meziyetlerile ta-
lerındendl. (Karakulak ata) denılır- çe çoğalıyorılu. !ardı. Beni tanımadılar.. nmmış ve haklı olıırak şöhret kazan. 
dl. Dlter lk! adam da bostancılardL Her kafadan bir se8 çıkıyor, her - Her ne ise .. Bilmediğin anlaşılı - ,,. ~ mışlardır. 

Herek Reııı kızm11tı: ağızdan bir kumanda fırlıyor, fakat yor; bağışlıyorum. Kimsin sen? Ben l Edebiyat tarihi, din tarihi ve niha-
- İçeri glrflmez de neyapılı~ ~ura- hiç kimse bu yiğit Türk Levendine kü de tanımıyorum. yet islam - Türk hukuk ve iktisad ta-

da auauz sebil önünde bekler gıbı du- çük bir zarar bile veremivordu _ Tanımaz çu··nku·· h" k rihi gibi geniş bir daire dahilinde ça-. . . . • · sm. ıç arşı - • 
racak detil a ..• Dıletim var •• Bıldir- Devşirme diye yedi sekiz yaşların- !aşmadık. Lakin adımı her halde duy- , lışan Fuat Köprülü bu uğraştığı mev-
mek laterlm. da saraya getirilerek yetiştirilmiş olan dunuz. zularda birer şahane teşkil eden eser-

Hailc aruında f11koılar, kalabalık- ve hiç birinin aslı Türk olmıyan bos- -Ned" , !er vermiştir. Merhum Halil Etem 

d

tan Ççekilnk. ip gitmeğe bakzırlananlar ol- tancılar, bir Türk ile başa çıkamıyor- _ He~:k Reis... Alelumum islam ve bilha~sa Selçuk- •ek kabiliyetli bir Türk evl1idı idi. 
u. ü ü bir silrilltü opacajı l>es • !ardı. • . Türk tarihi üzerinde iştigal eden Mü- Hüsrev (paşa) himnJ egerd si olan 

belli idi. Bu gürültü arasında gür tir ses du- _ is_ krimin Halil i~e Kpprülüniln eserle- Anadol lu çocuifo. İbrnhiın Lt mi 
-Her keain dileai var •• Dileğini yuldu: KORSAN VE SULTAN... ri çapında umuma arzedilmiş neşri - Avrupaya gönderilen ilk talebe kafile-

bir kltıda yuar beklersin •. Bu kubbe _Ne oluyor? Nedir bu ka\•ga?.. Bu sırada kapının önünde Gedik . yatı bulunmamakla beraber onun !eri arasma ithal etmiş ve bu şekilde 
altına girmek yaaılk .. Devlet işi görü- Dağılan ve şaşıran kalabalığın arn. Ahmed pa•n gibi büyilk kavuklu _ Telsiz telg;at cıha~ları vasıtasiyle, genç , fakat mektum ve müteenni şah- tanzimatla ırnrha teveccüh etmiş olan 
lUyor •. Emir verilince kiiıtları top. sında: tına işlem;li samur kürk giymiş• 0~;n ::tık kuvvetın de. hır !'.erden diğer siyetinden büyük ilmidler beklemekte- imparatorlukta onun inkişaf ve teali-
lar, götilrilrüm. - Gedik Ahmed paşa .. Gedik Ah- bir vezir daha göründü. Bu Mah d ır !ere nakledebılecegı tahakkuk yiz. :i için en mü. aid zemini hazırlamış-

- Ben yazı, k.ljıt tanımam.. Yol m t r . . . • mu etmıştir. Radyonun ve televizyonun S h t e paşa ge ıyor. paşa ıdı. Fatıh Sultan Mehmed, ko. icadınd 
0 

t 1 • t . 1 . e panın en eski rüknünü teşkil eden 
1
• 

ver, yoksa... Diyenler oldu. nuşmaların en canlı yerinde çıkan bu 1 t an s nra e sız vası as'.y .e ~ı- Halil Etem ise parlak ve semereli Etem A vrupadan memleketine dön-
Boatancılar yol vermiyorlardı. Se- Herek Reis 

0 
tarafa bnktı. Kendisi- gürültüye sinirlenmiş Gedik Ahmed k0_ suz ol.arak .ta~~~r_e seferlerı~ın ım ilim hayatından sonra bugün dünyaya ,lfikten sonra, bir takım yilk. ek de\•let 

kiz on kifi daha ırelmit yolu bllıbütün ne saldıranlara karşı koyarken ayni paşaya: ~n halıne .ll"lrdıgrnı duymak ınsanı gözlerini kapamış bulunuy·or. memuriyetlerinde bulunmuş, (paşa) lı 
··apatını.Jlardır d ·· ı b - d bırdenbire şaşırtıyor E - t f t · "h t Abd""lh 'd • • 1.aman a şoy e agır ı; - Ne oluyor? Bakıver!.. . . . - vet! Aşağı yukarı bir ay oluyor ki ga er e mış ve nı aye u amı 

- Yuak !.. - Paşam, bir dilek için ta Akde- Demişti. Amerıka ordusund_a bu yaz kull~- Halil Etem hayata veda etti. Onun (1) devrinde •ada ret mevkiine getı-
Herek Reis Karakulak aianın ya- •ıizden geldim. Yol vermediler. Bir di- Gedik Ahmed paşa çıktıktan so ra nılacak olan b_u yenı tayyareler bır asil şahsiyetinden sadece bü ilk rilmiştir. O yalnız bir devlet adamı de

kasından tutarak sata ve sekiz on a. !eğim var.. ise vezir başravuşu içeri girmiş ~r- buç~~ ;aa~. g~~y~zünde 
1
kalmd akt~, müdekkik bir tarihçi değil ~yni z:~ ıi"il ayni zamanda memleket n kUltür 

dım öteye fırlattı. Halle korkudan da- Gedik Ahmed paşa iki adım attı ve !ere kadar eğilerek selamlııdıkta~ s n- ve !?~n e ıç. ır ınsan ? ma an ıs- manda bir epigrafist b "r N•'il . t haya tile da alakadar olmuş, bu husu~-
ğılmışlardL h k d . 0 tedıgı yere gıtmekte ve ıstediği yeri • ı mısma • • bil ilk t bbü ı · · · b ay ır 1 • ra dıvarın yüksekçe bir yerindeki ka- bir arkeoloğ ve müzeci ve niha et her- a Y . eşe . s ere gırışmış !r 

Halle kaçıştı. - Savulun ı B k • bombardıman etmektedir. . . y zattı Henilz yem kurulmuş olan da. 
Sarayın bahçesinde düdükler öttil. B t 1 ••. ıra ın onu. fese dogru başını kaldırmıştı: Ancak gökyüzünde kend· k d' şeyın fevkınde dürüst seciye3ile cid- ···ır·: d .. .. . ·-. os ancı ar başlarını eğerek uzak- . ı en ı- dl fakat h tka . .1 ru unun a tabııyat . muderrıslıgınde 

Bağrıımalar oldu. taştılar. . - Bır ~vent reisi gelmiş. Hllnkara ne gezen bu tayyare yerdeki pilotlar m~r. ame r mıza~ı e tema- ve encümeni danış azalığında da bu-
Herek Reis, kllpürmilştü. Herek Reis palasını kınına soktu. d'._l'..eceklerım ~ar, diyor. dileğini bir tarafından telsizle idare olunmakta- yüz eden bır ınsan kaybetmış bulunu- lunmuştur. Bazı milellifatı dahi var• 
Karşıda bir kubbe gördü. , _ . . .. . k_agıda yaz, dıyerek bırakmamışlar> dır. yoruz. . . .. .. .. .. dır.> 
cKubbealtu dedikleri yer or."sı ol- 'Sonra sag elını goksilne koyarak baş lakin zorla bahçeye kadar girmi• yo- Amerika hava kuvvetlerı· kuman Halil temının olumuyle teessur duy. F k t İb h" E ( ·• '"ld" " • k "ht· d hT •. ~ a ra ım tem paşa) mn 

malıydı. Zaten onun önünde iki sıra egı ı: • !unu kesenlerle dövil~erek gürültü çı- danhğı, büyük çaptaki tayyareler ;amça .. ı. ıyarını~z .. a 
1
. ı~de . degıl- (1813 1893) bir devlet adamı ve bir 

dizilmiş olan kürklü ve kavuklu bir - Merhaba de\·letlum ... Bunlardan karını~. için de bu tarzda yeni tertibat dü ır. unkü o bu tun om.rünü bır .;aha T 1 1 k h. . 
sürü insan, daha gerilerde silahlh a- birine büyükçe bir zarar gelir diye çe- Fıı.lih Sultan Mehıned kendi kendi- şünmektedir. Her halde telsizin ha~ ve me!guliyet üzerinde sarfetmiş bü- ; ım a a~ı o ar~ ürmete 1:.y~ d~~~ 
damlar vardı. kiniyordum. Siz bunun önüne geçtiniz. ne şöyle düşündü: va harplerine bu suretle girmesi çok yük bır adamdı. Fakat ölüm herkes u~~~,ın kan d~a ınazar,be~~ ış .

1

r ~,. 
ı ::lağ olµn !.. - Bu da bir Türktu··r Usul b·ıımı· dikkate şauandır için mukadder olduğuna göre o da her et~ aD~rtı ekn kı nam':.nı ed ıheştıb~f-l 

- nce Ali, Kara Muaa_ Gelmeyin, K 
1 

• - , • halde b. .. öl kt" B d . . ır. or er e çocugun an er ırın 
~eni dışarıda bekleyin!.. - ı ınç kullanmanı beğendim. Fa yor... 1 . .. ;ı ır gun ece ı. ura a hızı .. t b. t b". t h ·ıı h. 

Herek Re! böyle seslenerek geni• <at burada yaptığın kavga hoşuma gtt/ _ Ar kas Çocuk yurdun dıre11. yuvanın müteselli eden cihet, Halil Etemin mu~ az ır er ı) ~ "~ a sı e tec ıs , ı var - şenlijidir. Çocuau ııev. Yılda bir tabii ömrünü ikmal ederek ve ihliifı- etmış ve n:emleketın ırfan ve vazife 
adımlarla kubbealtına doO-ru uzaklaş- ---------------- ı· Coc k ku haı·atına bırer cevher 1 k h dl • ıra ver. u rumuna Üye ol! na herzaman kendini hatırlattıracak . . . 

0 
ara e ye 

tı. M ı• tt•tı • K k eserler bırakarak aramızdan a rıl - eylemıştır. Bu cıhetle Etem (Paşa) 
İnce Ali ile Kara l\fusanın sarayda eme ın } erı rr afaçta masıdır. y h~rşeyden evvel mesud ve muhterem 

görülecek işleri yoktu. Bunun için her H l"I Et . bır babadır. 
halde 

0
-irmeleri gerek deg"ildi. Hatta p t• k • a 

1 
em aramızda bugün tanın• • ar l OngreSl t B. d h Halil Etem, Etem (paşa) nın cıı kil· 

ırirmemleri daha dojiru olurdu. Bu • , m~mış ır. ız. a a çok p.audo-Scicnce 

ı d 
mutehassıslarıle, tarih_ rnailerile ha- ·ük oğludur. (Ağa) beyleri i~e Osman 

nıın için ~on emri vermişti. t • 'Inmdi (184'> 1910) G r· Et Op an 1 va __ da esen rüzgara göre '·elken açıp ' • -- · • a.ıp !" ve 
dumen kıran zamanecilerle ıılakadar • s n • eyler ir. Bu~Jardan genç Kubbenin önünde kalabalıkta da kı- ' M t f (b ) d 

mıldamalar olmuştu. 

Koşu~nıalar çcğaldı ve Herek Reis 
dil~d;ti yere varacağı sırada her ta
rafı sıkı sıkıya kuşatıldı. 

- Tutun, vurun! .. Sokmaym !. 
Diye haykıran bostancı bllşının sesi 

uıaklardan duyuluyordu. 
Herek Reis palasını sıyırmış, ken

disine saldıranların bıçak ve kılıçlan
ııı birer vuruşta bir kaç adım öteye 
düşürdükten sonra bağırıyordu: 

- Savulun! .. Savulun diyorum si. 
ze. İlk olarak deY!et kapısına geldim, 
beni oraya sokmazsınız ha!.. Bir dev
let ve hilnkilr uğruna nice kanlar dök
tük. Savulun! .• 

Ortalık adamakıllı karışmış bulu -
nuyordu. 

Yaralanarak düşenler: 
-Ah .. Kolum .. 

Memeldeki Almmıların şefi oı•n 

doktor Neumım, Deri Telgraf gazete
~ine şu beyanatta bulunmuştur: 
-Vatanımız olan :Uemel'in Litva

nlya'nın tahtı nüfuz ve hakimiyetinde 
kalması mümkün değilir. 

HIR~ 
Nakleden: Vala- Nurettin 
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lnce, aoğuk bir delikanlı idi. Sanki dünyaya güya bir asır teehhürle 

selııı.lşti. Tama manasiyle romantik bir hali vardı. Golf pantalon, ka
lın köseleli ayakkabıları, onun uslUbu dejiildi. On sekiz yaşına ba~tığı 
zaman mektebini ikmal etmiş, anneııinin kedisine teklif ettiği muhtelif 
mesleklerden hiçbirini diierine tercih etmemişti. 

- Yavrucufum, hekim olmak bter misin? 
- Aman anne ..• Hastalarla uj-raşmak çok iğrenç bir şey1, 
- O halde hukuka gir. 
- Avukat olamam, hatip değilim. 
- Yazmağı seviyorsun. Bari edebiyatla meşul ol. 
- Muharrirlik kaç kişinin karnını doyurmuş anne. İnsan o kadar 

emek sarfeder .• Yüzde bir ihtimalle meşhur bile olamaz. 
- İyi resim yapıyorsun. Merakın da var. Güzel sanatlara gir. 
- Ha •..• Fena değil . Bilhassa güzel modeller dolayısiyle. 
- Aman Allah esirgemesin. Sen baban gibi çapkın mı olacaksın? 
On dokuzuna g!rdil"I zaman dahi kenilz tabiatine ıröre bir meslek 

bulamamıştı. Çok okuyordu. Heveskar sıfatiyle güzel sanatlara devam 
ediyordu. Bahri paşanın hanımefendi içini çekerek: 

- Tıpkı babasına çekmiş, diyordu. Allahtan ki iradı var. 
onra bir yaz ansızın hastalandı. Kendisini sanaturyuma ııöndertel' 

1 
ı·a. ıııda olen Mustafa harıç olmak ü-

V • .d h . . o uyoruz. 
1 enı l are eyef l S~Çl• Halil Etem bu neviden olmadığı l.ere her iıç karde~. tarih, arkeolojı ve 

• ld ·r· ne fak""lt ·· · ı:tüzel •anatlarda birlbirini tamamlı,·an 
mı yapı ı 1• 1~· u e ve unıversite kürsü. J 

lerınde ve ne de velveleli içtimalarda bir manzume te~kil ederler. Gal:p E· 
gözükmedi. O bütün bu hay ve hum temin ve Halil Etemin tarih rr!inte
kulaklarını tıkamış mütevazi ve ci.iuı <ibi ve müzeci olmalarında mut lt.l{ak 
çalışmasında de\'am etti. ki ağabeyler, olan O:<man Hamd'nin 

Ölümü de mütevazi \'~ •e-;iz oldu. te,iri pek büyOktür. Hatta Etem (pa. 
ler uzun uzadıya müzakere ve mil- Onu tanımıyanlar hiç değilse ölümü şa) , Halil Etemi kendi mesleğinde ye
nııkaşıı edildi. Ve umumi mahalli vesilesile olsun, ondıın haberdar ola- tiştirmeği ta arladığı ve Avrupada 
idareye tııallük ~den bir çok işler ka- madılar. Tanıyanlar ise teessürlerini +ııbii ilimler tah•iliııe icbar ettiği bal-

Kırkağa~. (Husu•i) - C. H. P. 
ilçı> kongresi parti binasında yirmi 
iki müme>dilin tamamının iştirakiy
le toplandı. Ocaklardan gelen dilek-

rar altına alındı. Bilahare yapılan de ) alnız kendi içlerinde yaşattılar. •le o (ağa) beyinin çığızından ayrıl -
çin.de 19 reyle Riza Dolman 18 rey- • mamış, (ağa)beyinin nüfuz ve tesiri 
le Zühtü Eken 17 3er reyle de Hak- H J l E · • habanınkini ~ enmiştir. 

l\rcmelcle ba~lı~·an intihabat geçen- kı Koyu!Urk ve Hilmi Bakır Iiii•eyin a İ temin hayatı: Buyük kudretler tesir dair 
1 

rine 
!erde bitmiş v~ bu intihapta Almanlar Ka•av oğlu Fuad Taner doktor Zeki Halil Etem büyük asil bir aile- ıı;iren cl3imlcri kendilcrıne ram ez. 
kazanmıştır. Gökçek yönetim Kurulu ilyelifdne. nin çocuğu olarak 3 haziran 1861 •e-ı-------

Resmimiz doktor • °<'uman'ı l\fomel- Riza Dolman, Hilmi Bakır ve Fuat nesinde htanbulda dünyaya geleli. Ba- (1) Bak, ~Iehmed Tahir, Osmanlı 
li kadınlarla görüşiirken ıı:östermek- Taner de il kongresi delegeliğine se- bası Anadoluclan gelerek Hü•rev pa- nüellifleri IV, 844 
tedir. ~ildiler. şanın himayesi!e yetişmiş zeki ve yük-

fcci illetiıı alametleri A•cl•n•a•n•d•a•lı•e•li•rd•i•.••ı•••••••••••İı:l•••Ç~a•y•ın•ı•z•a•k•. ,•,ç-şc•• k•e•r•k•o.•,.•a,•·ı•m•e•f•e•n•d•im•••••m••••m• 
Yaz llünleri geçiyoı·du. Adnan, yalının büyük sofalannda, ten bel - Bir tane yeter mersi? 

ten bel dolaşarak kederini avutmağa uğraşıyor. Kendisine bin bir el'- - Silt istermisiniz? 
lence bulmağa ~alışan annesine zoraki gülümsüyordu. Fakat yalnız - Hayır teşekkür ederim. 
kalınca, derhal onu terkt'clen 8evgiU.ini tahayyül ediyordu. - Valideniz, ralnız kalıp ~ıkılııc:.ığınızdıın korkuJort.lu. llaııa dedı 
Eğer Bedriye hanımefendi, oğlunun kederinde ki sebebi bilmeseydi; ki. •. 

çok merak edecekti. Halbuki şimdi kendi kedine düşünüyordu. - Yanımda oturmanızı söylemiş olacak, teşekkür ederim hacet yok 
- Hassa,; bir çocuktur. Kızın gitmsi onu biraz sarstı. Az zaman Adnamn bu dürü~t huli Naciyeyi şaşırtıyordu. Daha yumu,.adı, da-

içinde elbet unutur ha müliiyimleşti Ye uysallandı. Can sıkıntı ı yüzünden bu derece ak-
Zamnıı zaman hanımefendi. Konu komşu kibar aileler arıı•ındaki olan bu erkeği böylelikle konuşturmağı dii~ündü: 

bazı genderi eyine çağırıyordu . Fakat bunlar, Adnanı eğlendireceğine - Hasta deiril•iniz in~allab, Adnan be)'. 
bü•bütün sıkıyor, büsbiltiln sinirlerini bozuyordu. - Hr.,ta değilim . Ve odamda yalnız kalmak btiyoruııı. 

Bir ırün, çay Yakti Adnan beyin odasından çıkmıyacayını u~ak ha - - Aman Adnan bey. 
ber yerince, kadıncağız Naciyeyi yanına çağırdı ye yavaşça: - !~itiyor musunuz? Yalnız l.ıundan böyle c~iğimden içerı arnk lı• 

- Haydi kızım; sen şu ça~·ı al da kendi elceğizinle oğluma getir. mamanızı rica ederim. 
Belki içini ~ana açar, böylelikle ferah duyar. Doğru•unu i.'tersen onun - Aa ..... 
bu hisli hali fazla silrclü; beni endi~eye düşürmeğe ba~ladı. - Anlamadınız mı? 

ı'aciye zaten böyle bir fırsat gözlüyordu. Fevkaliıde bir itina ile çay - Aman Adnuıı bey l.ıu öfkenize. lııı talıkirınize mııstahıık ol 
tep•i>tini hazırladı. Küçük beyin katına çıktı. Delikanlıyı şezlonguna için ben •İze ne yaptım. 
uzanmış buldu. Dizleri ilzeriBde bir kitap açılı duruyordu. Fakat genç - Bir şey mi yapmaJıııız; 
adamın gözleri başka tarafta idi. Bu sefer artık Aclııanın öfke>i son rn<ldl') 11 J!<'lmbti. Tnsaıı cosan bir 
Ayağa kalkmak istediıi;iııi giirlince, Naciye: hırsla Naciye) i süzrlü. Kadın kekc-liyonlu: 
- Estağfurullah ~fendim. Rahatsız olma)·ın. Valideniz •izi merak - Adnan b<y anlumı)·orum, hurekııtıııızı anlanm oruı 

ettiği için çayınızı benimle yolladı. - Şimdi anlıyncaksıııız httnımefrııcr F·,er siz IH•ııı ııı·tal y rine , 
- Teşekkür ederim. Şu masa üstüne bırakm. ~·uyor•amz çok )·anıJı.,·or•unuz. ö,;!'l" .. ııinkı lıenim do,ıuııı olan mıı•m. 
Genç kadın, sevimli Revimli hizmet görüyordu. Bir küçilk ma"a çı•- zel Gabi gittikten ~onra, A ..... Rkn d im lıbvle -ııhtt' t.1a<"c ip al,o 

kip şezlongun yanına koydu. Tep.-ıiyi il$tilne oturttu. Delikanlı ,;oğuk metleri gö•termeyiniz. Ne demek i'teniyim P• k alr h!lir0rsunıı~. n 
denecek bir \'aziyette RUsuyor adeta onun çıkıp yitml',İni bekliyordu jlİİtİkteıı "onra bende hir merak ll\" ıılı. J'ı "'"R tt>tk kMt ht hın 1ı 

Fakat Naciye oralı olmadı ve giilümsilyerek •ordu: 

-

- Devamı 6 ncı Sahifede -

"' . ~ı •• 
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Felak~t 
Bakkal dükkanı kapatacağı .sırada 

çırağa sordu : 
- Şurada pastırma vardı ne ol

du} 
- Sattım. Karşıki evde oturan 

adam aldı. 
Bakkal yüzünü buruşturdu ve 

teftişine devam ederek sordu: 
- Peki şurada altı yumurta ayır

mıştım. Onlar ne oldu? 
- Onlan da ayni adama sattım. 
- Peki, şu tarafa ayırdtğım iki 

konserve kutusu ne oldu? 
- Onları sattım. Hep karşıki a

dam aldı. 
Bakkal bir iskemleye çöktü. 

- Eyvah J Şimdi ben ne bahane 
uydurayım? 

Çırak hayretle sordu: 

,_. 

,, 
~\\'\ ' 

- Başka çare yok dostum. Gör ınemezliğe gelelim! . 
ilk mektepte 

Etem ayatı ve eser eri 
- Baştarafı 5 nd Sahifede - l lerce yıl zarfında tekevvün Ye teşekül 1 memleketimizde e~i :ız bulunan nı!i~-

lcr mi? C'tm: : ırnvmi seciyemizden bir parça- te~na bir me,•ki işgal eder. O garp 
İşte burada da öyle oldu. Şaı·k ru- ı-;ını biıt kaydetmemeği b'r clegenenı- dillerinden Almanca ve Ffa.n~ızc~y; 

hunu garp kaidelerile ifade eden bü- li..ın sayardı. ana dili katlar mükemmel bilirdi. 
yiik bir ressam, memleketin \~"ihi Halil Etem ahlaki pren::.ipleri itibari İngilizceye de vak!ftı. Ş:u·k dillerin
zengiıılikleriııin çalındığı ve satıldı - le de necip bir insandı. Dürüst, ba- den hıe Al'apça \'e Farsçada geniş 
ğı , eski esc.-ıerimiz üzerine bile kapi. miyetli ve merhametkardı. Kendinden bilgi sahibi icli. Benı üniversitesindt
tülfü;yon koıı:'.tlduğu devirlerde ortn.- bahsedilmesini istemez. Tabasbus ve doktora veı·mi~, ,.e daha sonra ilmi 
ya atılarak müzelerimizin, güzel :,;a - riyadan ııefret ederdi. Bundun 3 sene hizmet ve ıı11:~~aisine mukabelet P ıı 
ııatlar akademisiııin temelini atan bir evvel gec;en bir vaka onun ahlak te- kendisine bir takım Alman i.inivPrcı i

müessis, Sayda. Nemrud dağ hafriyat- lükkiler i ııi gu:ıtermesi itibariyle dik- teleriııe fahri doktorluk tevcih o-
larını yaµaıı bir arkeoloğ, yani namını kate şayandır. Juıımuştuı-. 
her zaman tebcil ile aııclığırnız O::;mar Merhum alim 11üyük l\Iilleı Meclisi )lerhum fılim tarih ve tnı ilıe y8 r-
Hamdi kendi kardeşlerini de kendi va- azası olmak dolayisile Ankaradu da <lımeı il:ıııler üzerinde k;tnp ve ma
disine çekti. Onları kendi ir~nd \·e i- bulunduğu biı· sırada Belvü otelinde kale halinde, tercüme veya telif ola
daresi altında yeti~tirdi. ziyaretine gitmiştim. Onu zayif dizleri rak Türkçe. Almanca ve Fransızcn 

Galip Etem (1847-1895) lıüyük bir üzerine Lir battaniye örtmüş, kendi geni~ neşriyata sahiptir. O daha çok 
nıünismat oldu. Eski islam, Selçuk, dairtslmle u zaman tarih kurumu ta- tarihe vardımcı ilimlerle, eski e,,eı·~ 

Atabeyler, Artuk oğulları sikkeleri nıfın<laıı Yt>ııi La~tmlmış olan Piri Re- ler bil~i:::ıi, EpigTofya, :Nümismrıtika 
hakl.ı:l.la. Türkçe ve Fnııısızca olarak ısın « Kitabı uahriye» sini tetkikle ile uğramış ve taı·Hıle Lunlar v~ı:ııtn-
etütler neşretti. meşgul buhhnı. (2) :$iyle meşgul olmu~tur. 

Halil Etem ise, lstırnLulua Rüştiye Bende mevcut, Artuk oğullarına, Hemen mllııhasırun İslftnıl Jh·icle 
tahsilini bitirdikten sonra 1876 da Ber Uzuıı Hu:-ıuıı Hana ve Dulgadır oğul- \'e kitalıeln ve islanıl mek.sukat ii7.e
lirı sefiri olan babasile beraber Avru- lann:t ait gayri münte~i r kihıbeler rinde ~·ulı~tığı ic;;ill ttlrilıle olun ala
paya gitti. Gene dindar, kavmi ana- hakkmdıı konuştuk. Biı·çok müşkül ka ve mürrn..;eb0ti de ı~ıftm - Türk 

- Ne oldu} Niçin bu kadar üzül
dünüz) 

- Üzülmez olur muyum? Bu ak f 778 de Volter ölüm döşeğinde Muallim - İnsanın en son çıkan 
şanı ben karşıki evin sahibine yeme- idi. Günahını çıkarmak iddiasile bir dişleri hangileridir? 

Sefir gibi .. · ı1esine sadık babasınm mazbut türbe- noktaları lilimane izah etti. Bunların tarihi üzerinde tekes..;üf eylemiştir. 
si altında, İsviçrecle evveli Zürich ve neşri için bana yardım etmeği kabul F:.bt me::;aisiııin merkezi sikleti bil
dahn sonra Be1 u üniversitelerinde tn. eyledi. Bu konuşulanların hepsinden has~n «İslami Epigrafya::. sahn~ında

ğe davetliyim. papazın ziyaretine gc1diğini kendisi- Talebe - Takma dişleri 
ne haber verdiler. Kabul etti ve sor- dirn. 

efen • bii ilimler tahsil etti. Ayrıea Viyana memnundu. Aynlırken gayet samimi dıl'. 
politekniğine devam edtırek buradan olnrak «ne~redeceğim etüdü kendi na_ Bu me\·zudaki eser ve makaleleri 

Tımarhanede 
Baıhekim bir gün hastalarindan 

hir kadından mektup aldı. Kadın 
bunda, hasta olmadığını, servetine 
ve.ayet yolile konmak istiyen miras
çılarının manevrasile timarhaneye 
düttüğünü iddia ediyordu. 

Baıhekim hastanın yanına gitti. 
Saatlerce konuştu ve halinde hiçbir 
pyri tabiilik görmedi. Bir kaç gün 
fuıla ile yaptığı diğer ziyaretlerinde 
de ayni kanaate varınca kadına: 

-Haklısınız bayan, dedi. Siz 
buta değilsiniz. 

-Teıekkür ederim doktor. Ha
zakatinizin hayranıy~m. Hastaneden 
çıkınca mirasçılarım aleyhine açaca
ğım davada sizi şahit göstermeme 
mÜNade eder misiniz? 

- Hayhay. Yakında buradan çı
kacaksınız zaten. 

- Çok tükür 1 Bu sayede gece
leri ortalığı görmek mümkün ola
cak.. Çünkü ben ayını 1 

Mantık 
- Bayan, bay gitti. 
- Sersem 1 Bana önceden haber 

veremez miydin} Sana tenbih te et
miftim. 

- Önc~en bay gitmemişti ki 
bayan! 

du: 
- Kim tarafından geliyorsunuz 

papaz efendi) 
- Kim tarafın<lan mı? Allah ta

rafından! 
- Ya"> «himat mektubu» nuzu 

görebilir miyim? 

Barın kapanmasına 
vakit var! 

Barda konsomatris kız, sarhoş 
müşteriye kızmış, ağzına geleni söy-

BUZCUNUN SEVGİLİSİ 
- Beş dakika daha dur, acele ne 

işin var sanki 1 
- Fransız karikatürü -

Cesaret lazım! 

da diploma aldı. mına ithaf etmem için müsaadesini• sunlardır · 
Avrupadan memleketine döndüğü rica ettim. Söz bun<lan ve yalıııız bu . ı) Tarlhi Osınani encümeni mec

zaman, ağabeysi Ô.:'lman Hamdi müze- ~Omleden ibaretti. Fakat birdenbire ınıua-ı ıda inti~ıu· eden etiltlleri. 
cilik ve güzel sanathıı· sahasıncbki fa- onun ıL'41~. v~.~ıf'~tı~ çehr:sinılf'ki h:1t- ! ~ ali' Etenıin b11 rnr>cmııad:.ı lıulu. 
aliyetiııe bnş!amış lıulunuyonlu. Halil lcırın degıştıgını farkeitım .. Bana ve "(l k l k l · · h · r· . .. . . .. .. . pı\Jı.. '(Hal' rnu ·a e,.;uıın emen yır-
Etem biı· müddet mlilkiye, · mühendis -ıanı ımı~·etıme ıu.:ımatlan teklıfıım şill- . . ~ . . . 

kt l 
· 1 d tl 11 tt' 'I h t 1. k t ınısı l'.ıpıırnıl \';n-a lahRtS olunmu~tur. me eıı erınc e \'C daı·ül~ş:.ıfakada ınn- e e rec. ( e ı. ll u a a1.1ım ızmıs ı . · · · 

11. l'k k "f h b' t h tte f il • Bmılı.tı· unun Anadolutln ııaptıuı tet-a ım ı yaptı tan sonra, 1832 den • ~ı a cu ıve \'e avl'e n a a an11ı: " "' 
ı. · ·· · h" b' · · tt . 'k · t't 1 • kik ~eyahatlerinin mahsulü olup; uen muzeyı umayunu tesis ve mü - ır vazı.re e ı en, onun ı reyen t u - .. , 
dü 1 .. - - ·· ·r t k 

1 
d d kl d T kk 1. d - .1, S b Kutalıya, 'I o kat. Ama~\·a, Anknra, r ugunu ı a e me te o an kar eşi- a arın an « eve e ı egı . en n- · ~ _._ 

ııin '-·anına n1uavı'n oldu. İşte o taı·ı·h- d lk ki k ~ ıct· h.arnman, Trnhzon. Alaıye. Ulubur. " raya a avu u yapmaga ge ın» . p h' M . . • . 1 
te yani 1892 senesinde (31) yaşında kel'melerinln dökU!düğünli duvcltım. u, ,ey~e ıı-. • erz fon Ye Kaysnıc.1.' 
ıd ,,._ v• • B h' . . ·. • \·e sonra İı;:tanbulda Lulunan Sel\uk. 

o t.zu halde meslegını bnlmu~tur. rn ıtııp karşı'uncla gayrı ıhtınu·ı . 1 . r . 
'' h ·ı •v· .. •• 1 · 1 . . . .. • .. Anadolu hevlık erı \'€ lsn':ııılı devn-
~"e ta sı ettıgı ulumu tabııye ve ne <le goz erımc en yaşlar ~ııztilmtiştu. Eınl- . . · ., . . 

uht 1
. • . •v· a· II " 1 . . :ıe aıt k ı t:ılwl ~.,· tdkıı\ •?<lılmı~tfr. 

m e ıf mekteplerde ınuallımlıgı o - ını. urmet e ellerıne sanldım. ..'d . . • . 
nun mesleğindeki fitrİ istidad ciiledim. n_erı k; laı~ ~-_azıl:uı ı se 0-::::anlı .tarı. 
Ve aşkl B

.• l" · t· z t II ı·l ııııP \'e bıhlıografv:wn mutealhktir. 
onc urememış ı. a en a ı . ~ . : · . . 

Et A d b b 
· ·ı B .. .. .. 11 b H:ıhl F.tenıın l''l kıtahclen ve bılhas-

em nupa a a asının tavsıyesı e u onu son gonışunı o c u ve ıı va- . v 

tabiat. okumuş fakat bununla beraber kayı ise ilk defa olarak hikaye ediyo- :-:a I~~mıman. ''e Ke.ı·r~ı.raı~ ogullaı:-
devam ettiği üniversitelerin tarih ted.. rum. •ıa aıl mahkuk \'esa1~1.~e7ır ve t~h.hl 
l'ı.s"tını d t k' t · t' .. etmekle Anadohı tarıhı ıçın ne büyllk . "' a a ıp e nuş ı. • * • . . • . . . 

Hal·ı Et • b · · • ld ğ Eıerlerı·.. bır hızmet ıfa ettığı aşıkardır. . ı em aga eyısı sag o u u . . .. . 
müddetçe onun yanında müdür muavi- Halil Etemin Lıraktığı eserleri iki 2 ) Kay~eı·ıye ~ehrı_ muhamı İ· 'a-
ni olarak calışmıs, onun ölümünden kısma ayırmak liizımdıı·. miyı-> ,.e kitabeleri (btanbul 1°3 J) 

Genç kız roman babası gazete O • • • ·· • ı) t b l · .. . \ ll·ılil E t,,n1 b·ı c·..;~ı·intle de Ortaz"-
, · sonra ıse (1910), hayrulhalefı olarak stan u aaarı atıka muzelerı. . . ' k n 

kuyorlardı. Dakikabr böyle geçti. l . 1 t . . "-I 1•1 E ") ..,. lif . m· tılık Anadolu1Hm mühım mer ez-
ımı <umını ışga e nııı.;tll'. ı a.ı t~ - '" • e at e neırıyatL . . . , .. 

Bir aralık genç kız ayağa kalktı. ge- . 1n 31 . . ··ıu .. d 7 ,.uk ı la . a t d'ld... .. L 'enıırlerı b•rı oran Knysermın Selcuk . . .. . -.. . , mın .., senesıne yanı o mun ~n ı aı· c ILre e ı ıgı uzere, u .. 1A 1 . F • 11 K d B 
rındı ve go~lerı dalgın soylendı: sene evveline kadar bu vazifede de gün düııya müzeleri arasında yüksek ;;u n eo;ı: .rt~ıı~ ogu arı,_ a ı ur-

- Benım evleneceO.ı'm adam bı·r • . . . . I ·aııeıldın ve KaJ.·aman ogulları dev-
0 buluııclugu r.rnlfimdur. Bu şekılde o - hır mevkı ışgal eden stanbu! a<:arı- . . ~ . . . . . 

kahraman olmalıdır. .. 
1 

. . d k' k .. d.. at'ka mü 1 .. t . d H 1.1 E ıııe aıt abıcte ve kıbelerını tetkık et-
B b ha ecl 

nun muze erımız e ı gere mu ur ı ze erını esıs e en a ı - kt d' K' b 
1 

. . 
a a~ı .. şını gazet en kaldı~ıp muavini ve gerekse mildür olarak hiz temin ağabeysi Osman Hamdi, onun ·ne .e ır. ıta e erın tahlıl ve iza-

kızını euzdu ve kısaca cevap verdı: ,· . t . k .. . . 111nd \ bu e--ki Türk şehrinin tarihini 

E 1 
meti 89 seneyi bulur. eseı mı evsı ve te emmul ettıren ı~e - vet i şlediği gilıi, bilhaı;sn Selçıık hilküm-

1931 de ihtiyarlığı sebebile ve ken- Halil Etenıdir. Bt~ cihetle ağabey v.: (larlarını nhayat ve devirleı i hak-
tli isteği üzerine mUzeler müdi.\rlUğün- ki.içük kardeşi Tiirkiyede, eski eserJe-

D .X. • d kında bütuıı kaynaktırın verdiği 
e~ l "en a den tekaüde sevkedildikten sonra ts. rin hami ve babası olarak telakki et-

ı malfimatı terkip eyliyerek emin ve 
Çocuk Sokakta kaybolmuştu. tanbul mebusu olarak Büyük Millet rnek icap eder. kisinin bu husu'\taki ~iddl nwllım .ıL i,r.l'qeylr·mP.ktedir. 

Hüngür hüngür agvlamacra başladı. :\Ieclisine nza intihap olunnnıştur. hizmeti t~tm yarım asn dolduı·makta-
e. d o lI Onun diğer f'i';t>rlerin<l '"' olduıi'u gil..ıi 

Etrafına halk toplandı, birisı zavallı ÖmrünUıı son senelerini bir kız ve biri ır. ~nıan am~li (Müzei hümayunu) «Kayseriye ~ehri> İlHİPhi sağlam \'e 
yavruyu teskine çalıştı: erkek iki evladı ve refikasile beraber kurmuş ve bizzat idare ettiği hafri- nı~i rlocurrıenionun ;o;e]çuk tarihL 

- Ağlama çocu~um. Aileni bu- Şiş'.ideki yuvasıııda geçiren büyük yatta meydana çıkardığı eserlerle ıi t•tiid ctmt-k istireııler iciıı ııe ka-
luruz. Söyle bakayım: Nerede otu- alim, ihtiyar ~·a~ıııda ?ğlu do~t~r Sü- (Bilhas8a 1skenderin lahdı ve diğer dıu· zengin bir referane olduğuııu 

•A ruyors4n ve oyadın ne? leyma.n Et.en~.ın vefa.tıı: ~=ndmı son- :)ayda lAhıdları) zenginleştirmişti. ben bizzat tecı·iibPmle anlamı,; bulu-
- ~~bu çı~~~sın. Ben sana Çocuğun ağlaması büsbütün şid- suz hır teessur :·e. bıtkın~ı~e kaptır • Halil Etem ise Topkapı sarayını ııuyonun. 

üç ay nobet muddetınde çok tı~a detlendi. Hıçkırıkları arasında aöy- mıştı. Bu a.cı ~adıst:'c.len ıt.ıbaı-en sıh- müz~ halirıe getirdi. Ayrıca Çinili :n :\fhtel'iatıx ııouı- un Corpmı tn~-
basa yeme, kapı dardır demedım lendi: h:ıt ve uzvıyetınde teşeddüdler l.ıaş - köşkteki e~ki islam' eserleri kı~ınını "ripotionum arabicarum. Paı1.ie III 
miydi} Bilmem ki 1 Evimizden dün göstermiş, nihayet uzunca süren bir ve bunun vanındaki binade Sumer, !' A~ie :ı.ııneure, Fos<'. ı. Sivvas et 
............... - -- ..... ,,... -~ ?....,.__.,_.... taşındık ve annem bugün evlendi. hastalıktan sonra 17 teşrinisani per- ·'·~~Hı ve IIittit c~erlerini ihtiva eder Diwriıd. (Paris 1910) Hem .Saka şembe g1inU gözlerini hayata kapamış- egki şark· nıiizegini tesis etti. Bu şe. Halil Ett•m bu çok kıyıılf'tli e.:ıer!, 

~ Zavallı cocuk tır. .. kilde (tülh~ııe paı·kile çevrili bulunan l-1viçı·eli Ma~c Van Berchenı ile be-

Hem el• dd"ı A ' lık k • * muhit uir hırih, giizellik meşheri halin' rnber hazıı'inmıştır. Van Beehem de 
- nneciğim pazar undura- Halı'} Etemı·n şahsı'yetı· ve J..J 1 1 ki k k a uı Plflm Epirgrafyasında otoritei bir a-* arım aya arımı sı ıyor. Aya !arım 1 Ônun eski eserlere olan alaka ve !imdir. Corpus Zuscı·ıpuonun Arnlıi-

.. .. .. hep yara içinde kaldı. eser.teri: Teker teker her onune gelene soy- y ? Ö l l h .. "evgi-ıi bir aşk ve iptila derece.,inde :.-nr~ırn'un Lirinci ve ikinci kısımlnrı-
1 

.
1 

. d d - a y eyse on arı er gun Halil Etemin eserleri hakkında tnh- 'k 1 d em en şeyın a ı sır ırl . d b k k' . 
1 

idi. E!'!Hifıınızdaıı intı n e en en kü- '11 Mı:m· ve Suriyedeki İslami mahkQ-* gıy e ça u es ısın lile girişmeden evel onun gerek ilmi çi.lk bir yadigfmn bile heder olmasın- kfLÜl tah~is ederek bu sahada en bli-

Haycıtta muvaffak olan erkek, - \'e gerek se insani şahsiyetini hülasa dan mUtl'eı;sir olurdu. Topkapı sara- viik ve mllkemmel etfidi.i mcyrlana 
ka:-ısının harcıyabiec ğinden fazla etmek icabederse şunu söylemek ka- ymda, Ilnbıhümayundan, Babüssn- koymuştur. Bu Copusun Anadoluya 
kazanan adamdır! fidir: adeye giden rol i.lzeriııde bulunan tahsis edilen kısımındmı yalnız * cO tefekkür ve metodlarında bilsbü. kuru Liı· kütük haline gelmiş asırdi- Sıvas ,.e Divı ikiden bahseden birinci 

Hakikatj söyliyPn adn:rna hemen tun garplı, anaiie ve hl :siyatinda. ta- de· çınarlarin'affi'iia b.;löndan' lstlnıif.'. tasikUHı' .. fo'fişnr --ehiıişHr: .'.:\'!' •• V'trn 
bir beygir veriniz ki, çabuk kaı;abil- mamen şarklı idi.» lar yaptırmıştı. Bu kadarnu manasız Bcrchcm ve Halil Etem bu kitapta 
sın. Evet bu cümle hakikaten onun ~ah. l.rnlanların mevcud olduğunu biliyo- Sıvasın Selçuk devrine ait abide ve 

- Ermeni Jarbırneseli - siyetini mükemmel bir surette ifade rum. Fakat o imparatorluk devrinde kitabeleriyle, Divl'ikideki Menkl\-* eder. Kendisini tanıyunlar veya eRer- bin bir maceranın vukuunq seyret- çek ogullarınn ait Ulucamiin kitabe-
Misafirden. yağrnm·dan ve kadın- ıerini gözde geçirenler nıerhum ali- miş bir kütüğü hürmete layık bir ha- ıerini tetkik etmişlerrlir. 

dan nihayet üç gün sonra bıkıhr. min hayat \'e hakikat hakkında tama- tıra olarak telakki ve siyanet etmiş- 4) Sultan Tum(ınbay namına bil' 
- Fransız darbımeseli - mile realist kristikci ve zinde garplı ti. Anadoludaki asarı İslamiyenin kitabe: İstanbul 1936) * bir görüş tarzına sahip olduğuna de bir çoğunu zamanın tahribatın- Bu merhumun son eseridir. Bu kü-

İyi hapishane olmadığı gibi, fena kani olurlar. Fakat hissiyatına gelince dan kurtarmış, bu iş için gerek mü- çük etildde :;\!ısır memlUk.lerinin 1:10-

aşk da yoktur! onun mistik olmasa bile muhakkak su- temadi neşriyatı ile ve gerekse müze- nuncusu olan Tumanbaya ait şimdi-
- Fransız darbımeseli - rette ananeci ve muhafazakar olarak ler müdiiı ü ı.·e daha ~onra «eski e~er- ye kadar malfim yegane kitabe tet-* tema~·üz ettiği görülür. ler koruma enci.imeni:ıo nin reis ve a- kik ve neşredilmiştir. 

Köpekler hayatlarını kuyruk sallı- Bu iki kutbu telif etmek kudreti o- zası ıoııfatiyle ömrünün sonuna kadar Numismatike ait eserler: 
yarak kazanır.ar. mm seciyesine tunçtan bir salabet bah- a~k ve feragatla çalışmıştır. 1) :Müzei hümayun meskftkatı o~-* şetmfştir. TEUFATI: maniye katal0Ku: 

Yiyecek meselesi Aşkta saadet iki kavga arasındaki Ben şahsen onu, kökil A.syanın top- HaHm Etem ilmi şahsiyeti, metod- IIı:ılil Etemin bu eseri, ağabeysi 
mütarekedir. rağıııa ve tarihine gömülü bulunan, hırı ve telif ettiği eserler itibal'iyle hınıail Galibin lslfım Nnmismotildıı-

lki z.hçı arasında: - Fransız darbımeseli - fakat dallarında A>Tup:ı kültiirlinün !eki geniş me~aishi tamamlıyaıı, Ah-
- Çalıştığın kapıda yiyecek iyi * verimli ve .zinde nşılarını taşıyan bü. 2) Piri Reisin , <lUnyRda mevcut nNl 'l'e\'hidin ve Gnlip bevin oğlu 

mi bari? Karşılıklı ilk sevgi bambaşkadır. - Kaptan, vapurun istikametini yük Türk milletinin hakiki karekteri- Amerika hatmılamıııı en eski~i olan, •nülıarek Galibin cseı )eriyle beraber 
- Çok fena 1 Yemeği iyi pişir- ikinci, üçüncü aşk ve nihayet seçi . ayin için başka bir yıldız gösterin. ne sahip bir e\·Iadı olarak teb<"il edi - Cenubi Amerika ve Atlantiği gö:-;te. bir kül teşkil ederler. Ahmed Te\'

diğim zaman bana bir lokma bile cek bir hayat arkadaşı onu unuttu- !°)emin gösterdiğiniz yıldızın hizası- yorum. ren haritasının Halil Etem tarafın - hid, Selçuk, Ak ,.e Karakoyunlu ve 
bırakmıyorlar. Fena pişirince de ben ramaz. nı geçtik. 1 Halil Etem dindardı ve dindar ol- tlan bulunup ilim alernine tanıtıldığı- TUrklistan hakanlarının me:3k0kfitı~ 
'iyem.i;'Qrum -- - __ ._......._... ___ ---·-·- - lngiliz karikatürü - mai'ı bir meziyet t~lakki ederdi. :S in- rıı da burada kaydetmek lihr• . ı · '"' • •• eo ·"' • .,. • 
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ÇİMDiKLER 
Öpücük ve yalan 

makineleri 

ı <1 Uu 11 cıklın uıı 

1 
HİKAYE 

- 40- Yalanı meydana çıkaran makine /ranlt Çalgıcı .• 
Sörgel planın teknik bakımından hayatı anlaşılmıyan bir hayattır. Bir Bu gaye neden ibaret olacaktır? mucidi, şimdi sahte ve hakiki' öpü-

hütün imkanları nazarı itibara aldı- insan ordusu bu felaketten kurtul- Bugün bunu bilenlerin sayısı pek az- cükleri meydana çıkaracak bir ma- Yazan: Kadircan Kaf lı 
iını söylüyor. Teknik müşkülat di- mak için bir yol arıyor. Fakat müca- dır. Fakat takip ettiğimiz yolun ha- kine icad eylemiş.. Dördüncü l\furad Bağdadın en bü leri halıer verecekti .. Her h:ılde c • 
yecekainiz. dele sona ermekten uzaktır. talı bir yol olduğunu sonu gelmiye- Bana kalırsa, hu mucid, yavaŞ yük ~arayı önünde taht kurdurmuş, dinlemekten bir zarar gelecek degi1-

Fakat yarım asırdanberi insan- Medeniyetin son günlerinde ya- ceğini bulutlar arasında kaybolan yavaş beşeriyet için muzir olmağa ordusuna lrnnca zorluk çıkaranları di. Varsın bir kaç dakika daha yn;:n-
lann tahakkuk ettirdiklerini bir sa- şadığımızı ve anarşiye mahkum ol- bir yokuşta o1duğumuzu anlı yanla- başlamıştır. Yalan ve sahtelik için- üçer beşer yakalattırıyor, gözlerinin sın!. 
)'ınız. Bundan otuz yıl önce Wald duğumuzu iddia edenlerin sayısı nn sayısı gittikçe artmaktadır. deki hayatımızı «doğru ve hakiki- önünde bo~·unlarını vurduruyordu. Padişah her ::ı.n gözünün içine lıa
Witmana martwain şu mektubu ya- günden güne artıyor. Bundan baş- Eğer bu kitap, dünyanın içinde din diye diye bile zorla sürükler - Genç, ihtiyar, zayıf, şişman, kimi kan bostancı başıya bir işal'et yaptı: 
zıyordu: ka yasanılan bu felaketin bütün mil- bulunduğu cinneti anlatmağa mu- ken, bir de bütün tesellilerimizin boş süri.iklenerek, kimi de itilip kakıla- - Bu·akın, ne diyecekse cle~hı ! .. 

cSizin hayatını:lda şahid olduğu- letleri içine alacağına aid his de bu vaffak olursa bunu yazan gayesinde olduğunu anlarsak halimiz neye va- rak ~etirillyordu. Bunların arasında Bostancı hemen dan·andı n cellat 
ııuz terakkiyi besyüz yıldanberi ya- felaket nisbetinde büyüyor. Milyon- muvaffak olmuş değildir. Muharrir, rır? Düşünün bir kere: sırma kaftanlı Bağdat ve Basra ta- çıraklaı·ına çıkıştı: 
tayan bütün cedleriniz gnrmemiş- larca insan, şiddetle hayatlarının de- o kadar korkunç şeyler meyanında Sevdiğiniz insana aşkınızı anlat- cirleri, yeşil sarıklı Hind dervişleri, - Savulun bre ..... 
tir. Sizin zamanlarda çelikten gemi- ğişmesine intizar ediyor. Hiç bir va- pek az iyi şeyler göstermesinden ötü mışsınız. O da, size sarılıyor, ayni yanık yüzlü ve sırım gibi çöl Arap- Ölümle kendisi ara;,ın<la ancak 
ler, timendiferler, telefon, fotoğ- kitte, bir kitle iradesi de bu kadar rü beyanı itiraz eder. şeyi söylüyor ve dudaklarınız da, ları vardı. kıl kadar yer kalan adamcağızın yü. 
raf, elektrik ışığı, diki!} makinası, his- tesirsiz kalmamıştır. Eğer bunu böyle yapmışsa bu- bu itirafların ardınca biribirini ara- Fakat en çoğu uzun entarili, ku- zü bir anda aydınlandı. Padişahın 
siibtal maddeleri ic~d edildiği gibi Deliler, nasıl her zaman rehber- nun sebebi dünyayı istediğimiz gibi yıp buluyor .. Artık bahtiyarsınız. ~aklı ve kalpaklı acemlerdi. Bazan önilne doğru ilerliyerek yere kapa1J-
eaaretin lağvı kabul edildi. lerini beklemeden kalkarlarsa, yeni değil, olduğu gibi göstermek isteme- Fakat bir aralık, makine hatırınıza iıi yarı, aslan yapılı bir a~amın kö. dı .. Döl't ayaklı olarak l.ıiraz dahn 

Ya?Adtğınız yıllar zarfında, in- bir gaye çizilmeden yola çıkıldığı va- sinden ileri gelmiştir. geliyor ve öpüşürken, bu makineyi pek gibi yalvardığı bazan da sıska yilrildü ve başını kaldırdı .. 
sanlarla hayvanlar arasındaki ayrı- kit de öylece hata işlenmiş olur. - B İ T T 1 - kullanıveriyorsunuz. ve çalımsız kimselerin dimdik yilri.i- Padişah bağırdı: 
lık aon bet asırda daha ziyade art- Öyle ya, makine, pusedeki heye- yerek boyunlarını yalın kılıçlara ver - Doğrul!. 
tı.• M p k • can derecesini tesbit edecektir. ibre, dikleri görülüyordu. Hayat karşısın- Dizlerinin iıstüne knlktı.. 'Relkt 

-- .\ ~ • biraz işliyor ve sonra kalıyor. Sıfır- daki insanla öliim ölüm karşısındaki sevinçten, belki de korkudan, zangır 
Bu zaman zarfında. monarşiler an ısa o ngresı dan biraz üstte, ~üçük bir rakkam ... insan arasında ne bilyük farklar ol- zangır titriyordu. Pumaklarını biri-

&deta yer yüzünden kalktı bir komü- • Hemen ayaga kalkıyorsunuz, duğu bu sırada beli oluyordu. birine geçirdi .. Derin dedrin soluk 
niıt imparatorlu~u ile yeni diktatör- sevdiğinizi kollarınızın arasından Kesilen başlara birer ikişer tekme aldı.. 
ler te,ekkül etti. Bugün hareket, m 0 , fırlatıyorsunuz. vuruluyor, şu tarafa yuvarlanıyorlar- - Ren .. nen .. 
tör vuıtasile temin ediyor. Uçarak- E k • h f • ı /ar - Canım, ne oldu, ne vari dı. Ba~sız gövdeler bacaklarından Diye kekeledi. Bir tiirlU sonunu gC' 
tan mekan içinde ilerliyoruz. Vücu- S f eye ın ÇQ ışma l - Ne olacak, şu ibreye bak bir tutularak sürükleniyor, öte turafa tiremiyordu. 
dumuzun iç azalarının fotoğrafları- kere!.. Ruhunda hiç bir heyecan yıkılıyordu. Akan kanlar ince bir Dördüncü 1\Iura<l ka~larını cattı, 
tıı alıyor, Osean üzerinde telsiz telg- tasvı•p edı~ldı• duymadan benimle öpüşüyordun. hendekte pıhtılaşıp morlaşıyor, ağır dişlerini ı:ııktı ,.e adeta homurdandı: 
rafla resimler gönderiyoruz. Dima- Yazıklar olsun sana 1.. Bak : bak, iş- ağır Dicleye akıyor, bulanık sularda - Bre mel'un, tezol 1.. 
ğıtnızın çıkardığı dalgaları da ölçe- _ te yalan makinesinin ibresi de, senin garip ve dalgalı renklerle eriyordu. Onu söyletmeden de öldürtebilir. 
biliyoruz. söylediklerinin yalan olduğunu söy- Paşalar, padişahın yan tarafların- di.. Adamcağız bunu düşünerek ken 

Demirden evler yapıyor, hubu- yeni idare heyeti seçildi. Kurultaya lüyor. da, kocaman kavukları, palab1yık- disini çabuk toparladı: 
hattan ~eker çıkartyor, çöpten kağıd - Canım, se:gil~m, cicim.. !arı, kır veya ak sakallarile dimdik du. - Kendim için yalvarmıyorum · 
Yapıyor, fena kalite kömürden esans iştirak edecek delegeler ayrıldı - Bırak, nafıle, ınandıramazsın ruyorlar, samurlar ve atlaslar içinde fakat, bir san'atin vaı· ki onu benin 
elde ediyoruz: beni .. Bu lakırdıları bana değil, şu taşlaşmış bir zafer bayrağı halinde kadar bilenler dünyada ya üç. be~ 

Bir gece de yeni sanayi doğuyor. '.Manisa, (Hususi} - Parti il kon- Encümenler seçildi. Celse, bir müd makinelere anlat!.. mağrur bakıyorlardı. tanedir, yahud hiç yoktur .. Ben ölün-
teknik dalına daha sihirli bir şekiJ gresi, İlbay ve parti başkanı vekili det için tatil edildi. - Belki çle makine bozulmuştur Daha ötede kırmızı, yeşil sarı şal- ce o da benimle birlikte mezara gire. 
alıyor. Şevki Birselin başkanlığında ve Ba- Saıı.t on dörtte ikinci celse toplan- a canım, hele bir tamire götürelim. varları, dizlerinden aşğıya kadar i- cek !. 

S .. ı· · · h ıA 'd' ? hkesir saylan B. Enverin müşahidli- dı. He~ap encümeni tarafından he- l nen kaftanla"ı ve burunları kalkık _ Sar1•atı'n 11edı'r?. orge ın pro1esı aya ı mı ır An arsınız ya; makineler tamire 4 

Fakat bugün hayali görünen şey ği altında toplandı. Kongrede Mani- sap~arın düzgün ve yerinde olduğu, 'd' d kr b' babuçlariyle yeniçeriler dizilmişler- - Çalgı çalarım. Çok güzel calgı 
~arın hakiki oluyor. sa saylavları, devair müdürnnı, halk varıdat ve masrafların U\züğe uy- 1ı ı:.or ve on an ~onra te ar ır di. Bu canlı ve hareketsiz çerçeve or çalar ve şarkı söylerim. Bunu yirmi 

Marktwain'in yazısı artık bir ki- bulundu. gun bulunduğu, yeni ve eski büdce- tecrube.. Gene nafıle, gene yalan, tasında şaşılacak bir hızla çalışan yılda öğrendim .. Eğer bir defa din-
t~p olacak bir hale geldi. Şüphesiz Kongre açılınca Ebedi Şef Ata- ler bildirildi. İttifakla kabul edildi. gene sahte öpüşler .. Böyle makineler celUldlar tam mlnasiyle kontrast iki !emiş olsanız eminim ki onun yok ol-
bu mühim bir eser sayılabilir. türk için beş dakika. ayakta sükQt :MUteakıben dilekler okundu; ye- felaket değil de nedir? ruhu aksettiriyorlardı. masına sizin de bürilk kalbiniz razı 

• ·inde görüldü ve kabul edildi. Dele- M l b ki ] d h y k ı ı d h k h • • edilmesi teklif olunmuş ve derhal a- ese a, u ma ne er en er eve a a anan ar arasın & ıç ıra ıç olmıyacaktır!.. 
-;eler mıntakalannı ve ili alakadar k ı ı ı d 1 Evet, inkar edilemez ki insan yağa kalkılarak beş dakika sükOt e- bir tane aldırılmış.. ıra ağ ıyan ar, yer er " sürünen er - Seni dinli~·orum !. 

~ll h · b' d h h 'uen bir ~ok llileklcri anlattılar. bağıra bağıra yalvaranlar, ümitleri- Padişah bu iki kelimeyi si>~·ledik-
l - u, er gtln ıraz a a ma aret dilmiştir. · Kongrede buluıvın d, 're rnildilrleri Erkek kadına. hizmetçi kız baya-

1 
d 

~z h ·· tab' · J t h b d k ı k d k h l l ni kaybedince sövilp sayan ar var ı; ten sonra tahtına yaslanrnı,tı .. (atı-anıyor VP- er gun ıatın sıra- nti a at nctice~in e ongre r ya- ,-e ba~kun ,·ekili icap eden izahatı "la, a ın er eğe ep ya an söy er. 
tının · · · · Fakat .. l ·· ·· 1\ · C! d d 1 J • fakat ne padişah, ne de onun etrafın lan kaQlar av. rılmı .. A, .vüzünilıı deı·ileri .. ıçıne gmyor. oy e goru- setine Akif \.ıztürk ı\!sşehir, reis ve- d'l d·ı kl k edı·ıece- ~aa et o u görünen yuva arın ıç ~ 
ttu k h ddA kk .;er ı er vt· ı e erin ta ip dakilerle cellitlar onlara aldırmıyor- rayılmış ve çeneleri gevşemişti. 
. Yor. i ins~n ru . u, ma ı tara i- killiğine Mehmed Sındırgılı oğlu ~ini bildirdiler. yüzünde, bakarsınız ki, hep sa.hte-

~1 takıp etmıyor, ınsanlar, karşılıkl• ·ıa· lik, hep yalan.. lardı. Çalgıcı büyilk bir sevinçle doğru-
' Akhisar, kiitiJ)liğe Cehdi Çetin Gör- İlyönkurul intihnbatına geçı ı Bi ık t b ı rt d 
\ltette biribirini öldürmek ihtiyacı· E k' ·ı ,·· k . 1 ü • 1 .· . f 1. t. Öpüşen sevgililer harekete geç- r ara 1 or a oy u, 0 a ere- tarak bir cŞeştah istedi. Hemen ge-

lıt t k d • M dd d · des, Ahmed Çiftlikler Manisa .seçil- s 1 1 :'>on uı u ~ e eı ının aa ıye ' . . . cede giyinmiş, ince yüzlil ve ince bı-h .. e!' ~ emıyor. a e aıma, ru- d' ve çalı~kanhklan güzönünde tutula- meden evvel, hep makınelerı faah tirdiler. Onu aldı. Bulunduğu yere 
"' hakım h.ut.unuyor. • .. ı. . . . rak a\.·nen intihap edildiler. yete geti.riy.orl~r ... Allahım, o tak- yıklı, bir adamı da iki kolundan tu- diz çl:Sktü, başını omuzuna doğru eğ-

T kki f b h R Ak f d d ı k d h l tarak celatların önUne attılar. Adam .. ara nın :za erı, ugun er eıs ı seçım en o ayı ar a aş Azmi Ö ak K ç R dirde a ımız neye varırdı? di, ağır bir şarkı söyliyerek ı;almıya 
t\it}ij t h · · "l ·· .. f k' d n ın. enan apan, ı- T b l k dördüncü Muradın yanına koştu: 
..J ı·r a mının ve o çunun ev. ın e- lan ve kendisi hakkında gösterilen za Külah<la~. Ali o~man Ülkü, KaA _ en e memurun müdüre sı tı başladı .. Bu acıklı beste padişahın 
" F k t b k d 1 '{ 1 - Padişahıma bir diyeceğim \'ar. 
la · a a unun ar41sın a mı yon· t ·ıh t kk.. d k t·· ·· - ·- ·ı Ak 1- . 'T g .. ı ya an O"Ög-... u··ndekı· demı·r ~·Ur·e,;.ı· ı"ıtı\·oı· yu 

r,. • 'd . ı·k" .. d evecct e eşe · ur e ere ozugun mı ·::;o,\', :-ıa:-:ıt .t ı>r.,·em. A vn ·1 Ke- • " "' .• IS "' • , -... ti 'i G h b d Bir sır vereceğim!. 
liera ınsan mı sızı ıçın ~~aşıyor: 3 üncil maddesine göı·e llyönkuru - bıtpçıoğlu, Tevfik Yavaş bu suretle . ·-~zete mu a irinin uy urup şi Diye bağırdı. muşatıyordu. Çalgıcı onun her ha-

b gUn, her gece tarakkinın yem 1 k ;;. .. 1 d. tekrar vönl unıla seçildiler sırdıgı haber, kl d b \ini gözden geçiriyor; ümidleri can-
ı~t ilerleyiş ve zaferi vardır. Her da- un raporunun ° unaca~ını soy e .ı. · " · . Hakim huzurunda masumiyet Celad çıra arın an iri onun en- !andıkça ustalığı artıyordu. 
ıt Ld u tan rapor k ı 11.1· An karada toplanacak kurultaya :;e~inc bfr yumruk. atı: 
lq a. dünyanın ne kadar fena bir zun ° 0 uncu. manısa namına uydurulan efsaneler, her şey Çalgıcı o acıklı besteyi bitireli. Şim 

tel- ·ı ld d 1 iştirak eclEc<' k delegelerin intihabı- - Sus bre mel'un!. atı de organize edi iğini gösteri- ve kazaların a yapı an ve başarılan ve her şey tam amile akim kalacak .. .. ~ .. di bir zafer kasidesine geçmi~ti. Run-
~0t. Filhakika maziye bir nazar at- işler birer, birer atılatılclı, yapılamı- Nn~. gheçtild

1
:·kFaArluhk. ~e\~d-~hLt· Maknisa, tı .. Bu mucid, yeni bir hava gazı icad Fakat 0 aldırmadl. Duştugu yer- da dördüncü Muradın kahramanltt-

, • .ı.ld'•. d" 'd' . . d . t k' l'l kt ı · 1 d uz e şı { ı.sat. ,,u il A ıncı h h ld b .. k·· d d h Jen bir "ekirge çevikliO-ivle fırladı: kl k 
"Qt ıgı zaman unya gı ışının aı- yan ve a ıp ec ı me e o an ış er e T ti H . 0 .. ·k 1 • etse, n a e ugun un en a a : .. ~" . . .. rın, gö ere çı arıyor; Behramların. rn,,, b" t ld _ .... 1.. S k b 1 . 1 .. 1 ndı· !~tanlı 1 t urgu u, aşım uı n e, Rıza Kırk h b' 1 d -P:ıdısahın çok buvuk Lır w· soy Rti t 1 . K h.. 1 . ,.. oy e o ugu goru uyor. o ra- es ap arıy e soy e · ., u a a- • Ak'f ö tr ·k Al , h' . . e ven ır ~er yaratmı~ o ur u. _. • . · .. . .. s em erın ve ey usrev erın ona 
~~ zehiri içmeğe mecbur olduğu yin edilen parti başkanı Lütfi Kırda- agaç, 1 z 11 aşe ır seçıldı- Çimdik lecegım, lıenı ondan sonra oldilrun 1 at uşağı ble olamıyacaklarını !'löyltı-
ııu k ld M ·k· 1 · · ı 1\... • k ı ler Cellad "ırag-ı bu sefer daha çok d •sun ya 1 ığı, azarın genç yaş- rın ı ı yı ıçınc e .1Y.ıanısa ve aza a- · ~ ı~d d _ d yor u. t- lefale.tten.öl.düğü, Keplerin_ de aç- ı-~n~a uyan~ı~dı~ı l~n:ı1·~~ hareketle- Ruznamede görüşülecek b::ışkn Lir val vardım kolu himavesindeki fakir kızmıştı .. Ce a d.a o~'kanil ~lşagı .e-i Dördi\ncü :\.Iurad bunu daha Lıiiyük 
l~~n gözlerını hayata kapadıgı, Kle- rını ve paıtıcılerı bırıbırıyle kaynaş- ~ey. b~tlunm~dığından kongreye son .ta le be nıenfaatine yılbaşında bir ba- ğildi. .. Herifin dız ço ·t l'U emesın bir dikkatle dinliyordu. Doğrusn 
•t h 1 . k .. 1 1 . 1 k t· ··k ı \·erıldı. Partı, gece kongrP delegele- lo veı·ı·l.,cektı·ı·. beklemeden kanlı kılıcını savuracak . ın inti ar ettiği düsünü ürse, ıs- ma yonünc e -:1 rnrc e ı şu ·rnn a ... . . . . . . Toı.ıkapı sarayını.hı çok çalgıcılal' \'ar 
tı~bale aid hiç bir ümid kalmaz. kaydediliyonlu. rine 100 kişilik bir ziyafet verdi. Balonun mtikemmeliyeii için yar- ve şımşek hızıle kellesını dUştlrecek- dı. Bunlar Osmanlı imparatorluğu-

lnsanlar iİmin harikalarını anlı- Büyüklerimizle, Lütfi Kırdara şük Fakir cocuk lar men· dım kolu başkanı Ağu·ceza reisi Ra- ti. nun en usta adamlarıydı. Öz mem-
)or, fakat ruhun harikalarını gör- ran borcu olmak üzere kongresinin r ' b sim Öz, \'illiyet idare heyeti azRsın Döı~dü~cü ı~.urad ad~mca~ı~ın 1- Jeket havaları çalıyorİardı. 
llıck itiyadını kaybetmişlerdir. Her- selam ve sayılarının bildirilmesi müt- reatine -ı.lo dan ~ecati Şemsi hazırlıkları ikma ran şıvesıyle soy~e~en sozlerını duy. Fakat l>undaki ustalığ-ı hiç gö::.tere 
~aotuk, her şey ölüdür: Tarakki tefikan kabul eclilrli. Mani,;a, (Hususi) - Ilnlkevi so~- etmek üzere çalışmaktadırlar. muş. merak etmıştı. memişlerdi Yalnız çalışta değil çal-

...._.._ııııillıı ___ ..___ - -- ~ - - - Acaba ne sö"levecekti? Belki Ba~ - · ' 1 
• .. .. .. _. • " • • • • • • :- dıgı parçaların ruhunda da başkalık 

r 
PQ LJS R Q MANI: ~k. 0.ldu.ru~ece~ını de yarım yama- Bu, kısa ve şirin vücudlü bir kız- dattaki düşman valısının hazıneRını, vardı. 

~ 1 a ısıtmıştı. « inayet, ölüm» keli- dı. Kestane ı·engindcki kısa saçları belki başlıca kumandanların ne- Zafer kasidesi bittiği zaman çal-

E k 
meleri zihnini karıştırıyordu. Ye muntazam çehresini kapatıyordu. relerde saklandıklarını belki de pa- gıcı sapsarı kesilmişti, acaba ne ola. 

Sra rengl•z on ak k~ndisi bu cinayı"tin en bliyük rolü- Vücudün heyeti umumiyesi sert ve dişahın şehri alabilmesini güçleştiren caktı? .. Padişahın yüzü \'e bakışları 
nu ovnıyacaktı. Fakat nasıl) h kl' · h .. l · d f•• k;\ .. · · lııı,,,, . • .. . - B: . k · a en ı, sıya goz erı e usun ttr- Kelimesini sarfederek odadan çık- ona büyük umıdJer verıyorrlu. Frika1 

10 ••••n•,..._, ...... ,.. __ _. ır sıgara ya .tı ve dumanını sey- d B' d d k l · · 1 ? - - d Id B 1 . k ı. ıraz a e o te, aynı zamanda tı ve kapıyı tekrar kilitledı. acaba a danmıyor mu . 
.. d. F k h f . l . d O ~c a ı. . ~. sı.~a< a esr~rengız ona- cazibedardı. Gözleri Dolandın üze- - Bu aksam!.. Bu da nedemeti? Elindeki Şeştarı yere koyar.ık al-

" ~yni sür'atle çenesine de kuv- ;r .ı.. d" abt' a ıztası ış elmıylork~·k - gın h<ıyalı onune geldı. Hiç müna- rine dikilmis emir bekliyor gibi bir Bu da nasıl bir kelime idi? nını ve avuçlarının için toprağa dn-
~.~ i bir yumruk yerleştirdi. Haem· a ıçın e ır saa var oma ı ı, u- b f 1 d ~ıh ld b k k alm ·' l Ö 1 b' k · d 1 k 
J \ldhiı bir feryad ile yere yuvarlan lğına tık - tak sesleri geliyordu. sekekı o ~a ıg a ·ı e lu kadrma )arı- vaziyet$' kıştı. Jirov ve Stronklan mü akatı tek- yG·~dıl. . ~'. eb~el ır aç sankıyed. ~r~ u ·. 
~ı D l d b h k . h . h d H k'k "k -· şı onagın esrarı e a a a ar odu- - ız imsiniz? rar aklına geldi 6z ermı ı e yummuş, en ısmı ar-
'ıl' o an u are etı apıs ane f' a 1 aten duvarın yu segınde - h. d' d o· d k b k . 1 t k k d . ıı .· b k 
~ b . . . . · gunu ısse ıyor u. ıye sor u. Acaba genç ız, u a şam ışıene- ı a enn e eıme ıra mış l. 
J l'\ ir Japondan öğrenmişti. V c : ıllı bır saat duryordu. Baktı; sekız- Bir iki saat uyku uyuduktan son· Kız parmağını dudakları üzerine cek cinayeti mi haber veriyordu. İyi Dördüncü Muradın sesi duyuldu: 
~*'~rı lisanında jia jitu denilen bu 1 İ. Fakat sabah mı idi, ak~am mı ra muhakemesini daha iyi toplıya- getirerek konuşmamasını işaret et- amma, Paçi Gal'ın bu işlerde alakası - Senin adın ne?. 
q~~be neticesinde, Jirov, daha ne ol li; bilmiyordu. Her halde sabah o- bilirdi. Derhal kanepenin üzeine u- ti. Ondan sonra etekliğini kaldırarak neydi? nu ses yumuşaktı .. Çalgıcı ba~ını 
~cij~rıu anlıyamadan, tekrar çenesi7 'acaktı. Başının aO.nsmdan kurtul - zandı ve heyecanlı rüyalarla dolu pis bir gazete kağıdına sarılı bir pa- Paketi açınca hayret içinde kal- kaldırdı \'e cevaı1 verdi: 
~i l'tıtştı. Tabancası da elinden git · 'Ylamış olmasına raii"men aya<ja kalk- bir uyku geçirdi. ket çıkardı ve Dolanda uzattı. Do _ dı. Kabzesi boynuzdan yapılmış, ka- - cŞah Kulu~ dedi. İzin verirse-
ı_~tti. Fakat o sırada Dolandın ku -nağa gayret etti. Bir kaç adım yü- Biraz sonra serin bir hava cere- land hayretle: ma seklinde eski bir bıçak r. Ucu ga- niz bundan sonra «Padişah Kulu> 
ti ıtna ayak sesleri geldi ve yanıba- "Üdü. Oda hapishane koğusu gibi yanı Dolandı uyandırdı. Odanın i· - İsminizi lütfeder misiniz? yet ince idi. Bıçağı elleri içinde oy- olsun! .. 
,:chıki kapı süratle açıldı. Müdafa. 1özüküyordu. Pencereler, kapılar çine birisi girmiş gibi kulağına garip Dedi. nattı. Kemikli kab~eai, altın bir bi~ - Olsun!.. 
"1 ~~ekilmek istedi fakat vakit bula· ~apalıydı. Maamafih yavaş yavaş bir ayak sesi geldi. Bit kibrit yakıldı. - Paçi Gal ... Burada hizmetçiyim. lezikle tezyin edilmişti. Sapta, ica- Padişah yanıbaşmdaki \'ezire dön-
q<l<lclı. Kendi kafallına müdhiş bir 1<endisini toparlamağa başladı. Temiz ve beyaz bir kol hava gazı Hayreti büsbütün artmıştı .• Maa- hında bileğe geçirilmek için ayrıca dü: 
4Jbe indirilmişti. Oda dönme~e ba~ «Tekrar hapsedildim ve bu ıefer lambasını yaktı. Burnuna kahve ko- mafih soğukkanlılıkla kahvaltısını bir kayışı da vardı. - Bunu sağlık Ye scliimetle sara-
ta/ Cözleri görmze oldu. Her ta· Stroklan sebebiyet verdi.> kusu geldi. Masanın üzerine bir tep- yemeğe başladı. Çünkü kapının ar- Peçi Galinin maksadını anlamıştı. ya gönder!. 

~E\J>karanlık oldu. Tekrar bir kenara oturdu ve ma- si konulmuştu. Bir kız da ona doğrul kasında birisinin kendilerini dinledi- Kızcağız insanlık namına ona bu hı- Hiç bir kuvvet karşısında eğilip bil-
hia oland yuvarlandı. Kafası müt- ~ üzerindeki paketten bir sigara al- iğilmişti. ğini fark etti. Yalnız paketin muhte- çağı getirmişti. Belki de o bıçak o- külmiyen, yumuşamak bilmiyen Dör-
tk •Utette ağrıyordu. Kendisine ma- dı. Kız: viyatını görmek için sabırsızlanıyor- nun firarına en büyük amil olacaktı. dünU Muradı, bir Şeştarın telleri ü~-

~"~ildi . Midesi de bulanıyordu. 1 Stroklan kendisini enterssan bir - Size sabah kahvaltısını getir- du. Yemeği bitirince kız tepsiyi al • Fakat neden bu tarihi bıcağı getir - tünde dolaşan eller inqafsı getrimişti. 
~· ~fıf hava gazının ışı~ında ken- tuzakla oraya kadar getirtmişti. Fa- dim. mak üzere yanına yaklaıtı: miıtti) Derler ki İrıı" ,.,,,,Q;~;.,;,.,j,, 'T'ilrki-
~rı ayni odada bulunduiunu keı kat bu adam ne iıtiyorchı. Bir ada - Dedi. - Bıı •ktam 1 .. , 



1 8 Birincikanun 

Canavar arattın 
• • .. .. ayn reıısoru 

o 

hazırlıyor y eu 

Yen: f !mde rol alacak bir kadın, ca· 
navarın resmini görünce bayıhvermiş 

n yapmıığn karnr ,·enn işth· . 

· ı· \e reji ör, bu fiım·n !':eyir-

muharriridir. Onun k.) hol:m ufuk- cile1 i ı a abını cok ku\'\ etli gerecek 
lan i imli l)r filmi AHupada oğuk bir s ıld korkunç ohıcayını temin 
kar ı'anclı. Fakat Aml'ı·k dn ç k be- edisor. ~o~le diyor: «Yarattığım en-

gen "lel • ..... fo llif ın en 

beı ber goturemez ·n z 

n film· conu ııavnr ın an, bcnz<:nıh en sekil,;i 

fılm ·r. mahlukhıı ın en korknncud ı r . O kaclnr 
koı kı nçtuı ki mev uumu '\" ızarken 
bir dakika bile bn~ımın ucundıın ay
rılmı~ or \:C korktıcl. n beni bile ti r il 
tiril tilrf.'tİ \ or. 

(ANA.DoLUJ SAHiFE 1 

Halil Etenı 
Bo.ttuaf ı 6 ncı Sabıtede -

uı, mUbarek Ga.lıp Ilhan me.sktıU 
tun tetkik etmişlerdir. Halil Etem 
ise, zikrettiğimiz eser inde, bidayet_. 

lzmir zabıtasının mühim Ekin kurdu 
Macadeleye baılcindı 

bir muvaff akı yeti k-?ı~.t!~r::."d:0 v.:,. T: 
ekin kurdlan havaların uypn ai 
rnesi yüzünden erken zarar verm 
ğe haşlamışbr. 

ten itibaren Osmanlı imparatorları- - Ba,tarafı 1 inci sahifede - Ali, Ali oğlu Ahmed funin, Ali oğ
na ait sikkelerin meskı1kat ilntinin az oldukları için bunlardan bir kaçı, lu Mehmed Ali" Şen, Mehmed Ak
mctodlanna ta\'fikan tariflerini. bcygrlcriyle kaçabilmiş, fakat şon- gül, İsmail oğlu Memiş, Yusuf, par
mt.>tr olojilerini ve lOzumu olan tarihi ra onlar da köylerinde yakalanmı!· mak.sız Sat Ali, Ahmed Çankaya 
izahatı vermi~tir. lardır. lzmir zabıtası: şimdiye kadar dır . 

2) lsliimı • 'ümismot ik hakkında f · d 1 8 k'l 41 O d ld zmır ve civarın a faaliyette bu u- ı o gram esrar a e e 
bir Bibliogr:ı. fyn t ecri\besi : nan bir çok esrar kaçakçısını suç Ü• edilmiştir. Üzerlerinde zabıtaca ev-

Bu da merhum alimin son eserle- tü yakalamağa muvaffak olmuş, on- velce numaraları tesbit edilen para 
rindeıı lı! r!si d ir. «Kitap yaza~lar ların hepsini de mahkemeye vermiş, lar da bulunmuştur. 
koopera~ı1 ı Ltr.afından • n eşredıle~ ve me~hud cürümler kanunu muci- Vilayetimizden çok uzak yerler· 
IJ~ bro. urde İı-:lam nı esku~a.tına _aıt hince mahkum ettirmiştir. Bunlar· deki esrar kaçakçı şebekesini mey 
yu7:1erce gaı:p ' e şark eserı~ın tıtr- dan biri de bir yıl hapse mahkum dana çıkararak yakalamağa muvaf 
lerı alfnbetık olara k tanzım olun- edilen sabıkalı Torna İbrahim namın- fak olan zabıtamızı takdir ve tebrik 
mu~tm·: ~le kub.t kol~ek::ıiyoncu~a.rı dadır. Torna lbrahimin, Geyve ka- ederiz. 
\ "P. .alel~ımum hu ı :o:!P. ııgnı.~a nlar ıçın 7a4'ında bazı ~srar kaçakçılariyle ala-
emı.n Lıı r~hbt.-r tl• ı:ıkı l f'dPı · . kası bulunduğu zabıtaca teebit edil- Parasız pulluk 
t:mumı 1,.ıam laıihiııt>. e"kı ese rle- mis Geyved,.ki sebeken· 1 ha K 1 ll k.. ..v kul 

re ' e mlizeciliğe :lit eccr leri: · ' F - m e e şun- 121 çu u oy ogretmen o un-
nın ethi Şeker adını ta~ıdığı anla- da ablan egı· •tmen kursundan yeti-

1 ) l> ü\'eli t .. lamiye ( İ !!t anbul 1 
1927 ) Halil Et t-mi 1 bu eı:ıcı·i umumi şı mı~tır. şen, demiş, Bergama ve Urla kaza-

Bu, tesbit ed_ ild.ikten s.onr.a fzmir ları köylerinde çalıfan eg· itmenlerc 
1 .. lam ta rihini te.tkjk için bir ~tanuel k B H lm A -ara~tırma · omı~erı . ı ı g'ln, meccanen dag· ılmak üzere Ziraat 
\ e uilha a kendisinin de söylediği 1 d B c -' s memur ar an . evoet ner ve da- Vekaletinden 62 pulluk gelmiştir. 
iizerc c::\Iu rr .. ,.nrntika \'e ep igrafya»ı ha bir kaç kişi, Kocaili vilayetinde- D J d• h•• k A 

tetkil~~erindP her z:m~an baı;:vur~la- ki esrar ~ebekesini meydana çıkar- a a ıye u U-
ca k. bLJ' referance .kıta.bıdır. E8a>ı mağa memur edilerek Geyveye gön- • • • 
metın kı mı 500 ·ahıfeyı bulan e!\er- derimi tir. metine ıtımad 
de {187) 1 li\m devletler i tetkik edilmiş Memurlı:ır orada bnkkal Cafer .. . 
'c bunlardan her birinin hükümdar- delal t' 1 b k . l b Ak - Bqtar&fı 3 ncu Sahıfede-e ıv e ııe e enm ~ e a~ısı - mazda ı · ·ı 
larınııı zamam ;ıa l tanatı için krere- ~ül M h ed F th. S k . b l n evve • umumı grev ı e sar.,-
loj ik cedveller ~·e süluleler hakkın - lardı e M vj d . ı .k. ~rıC u muş- mağa çalıştı. Bu, sağ cenah zilmreleı 
da genealoji tabloları tertip edilmiş , eera r. t emul ar -an 1 lısı: eyve~e arasında tesanüt temin ettiii ~bi hU
her devletin t arihi hayatı hakkında t .. r sa ın a raga ge mFış h. zeng~~ kornetin vaziyetini takviye etti. ı 936 
kı n fakat sıhhatli methaller baş ta- h~ccar :kavrıdta ınmıs ı''e ·kelt ıye '?.u- sene~inden evvel faşist unsurlarınm 

, • • ım mı ta r a esrar a aca arını aoy- t hl"k · k d ı · ıaflarına ilave olunmu,tur. ı . l · d. e ı esı arşısın a so cenah bırle~-
emıs ~r ır. ı·~· ·b· -..d· d · · il ı · · Halil Etenıin bu eserine İngiliz Se. L-k . 1 h F h' S k lgl ırı ı , şnu ı e ışçı z mre ennırı oc enın e e a ısı et ı e er . . . 

Oriya ntalistlerinden Lane-Poolenin • ara· t 1 s·ı •v. S 1_.h ' sermayeye telkın ettığı korku karşı-
~ r sa ıı:ı arının ı ecıgın eıu ar- d b · · · ·· 

The :\fohammedan Dyna:ıt ie!'lin (~es k·· ·· d b I d ki .. sın a UrJuva partılerı tesaıı udlı !?'.an oyun e u un u arını soy- d · . . • 
tmin ter, 1893) i. imli kitabı esas. teş. lemis ve ertesi gün oraya gitmek tek- mey ana ~~!~ıştır. Hükilmet parla-
'.H etmektedir. ~lerhum bu kıtabı lı"fı·n_ı b 1 t mentonun onune çıkmazdan evel de oe u unmuş ur. b t . 
Jn~ilizce aslından kimi len tercilme r::- _ t"' • t ' . k u ne ice beklenıyordu. Telgraf ha-

ı::.arar uccan vazıye ını ta ınan b 1 . . . 
ettikten sonra onun Rus müsteşriki sivil 1 O .1. k er erı, komilnıstlerın ve sosyali:5tle-
meşhur Barth~ld tarafından neşredi- rrideremkeemmurı.avr t t l'k":'l~nt_ı 1

1 
8]7b-~s]ı~~ rin hOkümete ademi itimat reyi ver-

n e ecı ı a ıy e e ır ıgı d"kl . . b"Id" . . 
.en (l 89H) Rusça tercüm~f indeki, ,.tm· l s· k.h k.. .. . ı erını ı ırıyor. Dığer taraftan 

ıs er ve e ı arman ovune gı- D ı d ' · d"k · 
bilhassa Orta Asya ve Kıpçaktaki d k. l b · k . ) a a ıyenın ra ı al sosvalıst parti-

ece memur Eua za ıt vara asıy e . · ı but· · -

Bornova, mücadele istaayonun 
dan Verilen plan üzerine Meneme11 
de lzmir ziraat mücadele reisliğ 
r urgudluda kaza ziraat memarluğ 
taraflarından mücadeleye batlanmı 
ve mühim tedbirler almmııtır. Eki( 
'<urdu. kumsal topraklan ve mute 
1il iklimi olan Ege mıntakaıı içm mi 
'-ıim bir düşmandır. Önümüzdeki Yl 
· çin şimdiden etraflı ve cezri mü 
:lele planı hazırlanmaktadır. 

Meyve hutalıklariyle mücadele 
Burnova Ziraat mücadele i•ta 

yonu tarafından Işıklar köyünd 
meyve ağaçlarına muellat olan 
talıklara karşı geniş mücadele ~ 
beterine haşlarunıftır. İliçlamalar 
vazın şef tali ve kayaeılarm bir ço 
hastahklarına karşı gelirunit o 
tır. 

Şimdi kış ilaçlamaları yaptlnııt 
tır. &harda da ayrıca ili.çl~cw~• 
yapılacaktır. M~cadel~ iıtuy~ 
Ziraat okulunun yardımı ile a 
tecrübeleri okulun mey-yeliğinde 
yapılmaktadır. . . 

Radyo 
- Ba,tarafı 4 U.cü eahif'cle -

19,15 Saat ayarı ve haberler 
19,25 Mü.zile (bir aolbt • 

Ba,k. Flarm. Orkes. dan KJariDi 
Hayrul!ah Duy~u) 

1 - Sonat No. 2 (Brahma) 
(Piyano Cemal JtetW 

19,45 Konufma (doktorun aa.atl 
20,00 Türk m\lzlil • (Mibair N 

reddin - Konseri) . 
1 - Eaki 9arlular 
2 - Halk türküleri 3amau oğulları ve M oğul hükumet- .,_ . I t b' _ _ı · ı . I sı ı e ün orta cenah ve sag cenah 

..... rı ve numara ı etı ıt ~ı mış o an rt"l h '"k " · · 
!erine ait t ashih ve ilil.\'eleri de almış;. h' "k .1 . b pa ı er u wmete ıtımat reyi ver- 3 - Kendi eaerleri 

ır mı tar para verı mı~ ve u me- . 1 . 
•ır Bundan ba~ka gerek TUrkivede. I d b' .. O T . mış erdir. Demek oluyor kı rad ika l 21,00 Saat ayarı•• Boraa 
Kİ .meskükit te~tkik lerin in netic~leri- murdar ant ırısı s~ant! ı takıstasyo- i!osyalist partisi cephe değiştirmi~- 21,15 Müzik (kilçU.k orkeatra) . 

· nun a pa ron vazıye ı ınms, . 3 . . ~ 
ni ve gerekse bu ah a ya dair şark .. ,___ l b" . , . tır. 19 6 da sosyahstler ve komtinı ... t- 1 - Der Vildtilta • u .. rtilr (A 

· l)nun muoayea memuru o an ırı~• .. • 
ka .. ·naklariyle garp literatörilnü ge- d S k.h k.: ·.. . . . lerle berırberken, bugun bun ları 1 b\- bert Lortzin1r) • e e ı arman oyune gıtmıştır. k k v . . . 
niş 12ekilde terkip ederek eser in kıy - F th" ş k '"b · ra ara orta cenaha ve s :ıga ıltıhnJ< 2 - Ecmeralda No. 3 • Vala 

._ e ı e er, mu avea memutu tav- t . t i ş· d' b" ı· · ~ 
met ve hacmini b UvlitmU tur Ve e- t k · ·ı 1·. l k"' 'd' e mış r. ım ı il un meı:ıele, bu saıı (Driro) 

. · rı a ınan sıvı po ı s e oye gı mce h · · · · Ö 
~erin a hnm iht iva ettiği 139 l::ılim Ar • I Abd il h T d d b . . \'C orta cena partılerının, Daladn-e- 3 - jen onejin (Çaykonki) 
levletinden başka diğer 42 devlet · 

1 
og .u ·uf~ loy 8 ın aahı.nb: ye yapmakta oldukları yardıma. ~u- 4 - Rorunze (Çayko.sld) 

nın evıne mıaa ır o muş, ev s ı ı k bil h k" kl d"kl · · · hakkında da ma1C1mat \'e cedveller ·ı k ·· ı ··ı h be .. d . . a U umetten be e ı erı ıştır. 5 - Gavotte • Kapriı • (Bo 
ı e oy u ere a r gon ermıştır. A b 1 k · ·· · 

kovmuştur K itabın sonuna ilave et- Od I I k' . ) . k k ca a so ceııahın taha k ümune eviç) . · aya ışı ge mış ve aca - k . . -
iği şahıs ve ver adları 1ııdexleri va- 1 l ba F h" 1 • arşı ısyan eden Daladıye, sag cena- 6 - Fagelqvitter (Emil Valdöfe - çı arın e e şısı et ı , on ara paro- h 1. . . 
,ıtasiyl e de ondan i.;tifadeyi kola\·- 1 .. 1. k d . . k ' ın e mele esır mı olacaktır? Onların 22,15 Konuşma 

. ayı soy ıyere emuıtır ı: ·1 t• · t• · · d " k · 
ıa~tımıştır. A k d l h b" .. .. 1. ıı. e ı vaz ıye ıne mı tlşece tır? Böy. 22,30 Sinema ıeai . 

.. . . - r a aş ar ar ı goruse ım. 1 b" · 
Dliveli tslam ıyemn . tetkik ettiği A k d .. • ld" e ır vazıyet Fransayı knrışıklıkln- 23,30.23,45 Son haberler ve yarua 

n ara an e"tar tuccarı ge ı . h t• "ht "I Al k el ·· ··k1· 
me\ zııdn clfün·ada me,·cut e erin en k ) k K " d r a ve a ,.a ı ı a e a ar suru · ıve- program. 

, . co esrar a aca .. ım e esrar var- b· ı· v k ı t } kk "" ·· • 
mükemmel olduğunu . ti\· l erııek Ha- b . . ı ır. "o sa l'O un c rn ·umune kat- -------------~ 
il Eteınin me-.ai~iııin kn:meti kendi- sa Buralyabget.~rsı~. k "" ı ·· ı d l nnmıyan Daladiye, s:ığın t.:ıhakkü- iste o zaman Daladiye Fransayı ku 

" . • u m er U7ı"rıne oy u er. o a- il d b y • 

iğinden :rnlaşılmı:;;. o lacaktır. _ elan çıkıp ~itm!!ler, bir miiddet son- m ne . c oyun :g~~yere~ sfiy ile rnr~ıış ve ôemokra iye en büyük1ıl 
'>) Kunun rnüh tlrl cı- kıüalogu: ll . _J b l .. d erma) e arasında a<lılane hır muva- mctı yapmış olur. 
- . ra e erıncıe tor n ve !\epet er ıcın ~ t · - · d nb ri Ameı·ikRcln ) ı r. Amerik,1dh 

giım tlıği m 1 k k in .ıınıs, b "rçok 
i:}l rde çalıştıkt n ı;onr. 11 ih t) f.'t re. 
ji orlil~e karar \ermi;ı v dahn onr:ı 

l~end' hesabına bir ü<l • çm tlr. 
Bu stiıd) o Holivu t :\ 1 1 1 rın naz
Janmndığı, bilaki · kork . ı tiril tiril 
titrediği bir tek mü r. Bu çok 

?ı l erhum uu kitnpt:ı f -ıtnrı bu l mti- • : zene emın etmege mı çalışncakt ır? A. ş. ESMER 
F imin ~ t nideıı çı: \ rilisiııc nit hnzıı· 

1 
. 1 lı 1 A p \ 'C ~ · ı·z a ,. • sra rlorla tr•krar eve ı;telmı~1erdır. Bu J -- ..... -----·-,.......--., 

t.e erııı t e ll unun. rıı " • n., d d b. t b 1 N f. mu··du··rıu·•gv u··n· lıklnr lıir h yli ilerkmı tiı·. Hu film· ·ur un mühürlerini neşretmiştir. suretle o a a ır anda 40 - 50 kilo ) 80 U 3 18 
çe' irınek iç"ıı en ç k ..ııkın•ı çekileı 3, 4 ve 5) Topknpu cıarayı . camile- ~srar toplanmı,tır. den·. 

km vetli reji ör lıi · r 
caymnz. r teklerini m h. 
ve )&ptmı-. 

Şimdi Franl e a n l 

nokt hırdan bır· i kadrn :ın karim imiz, Yedikule higarı: Alıcı . bu esrarları birer birer mna· 
bulmı k olnıus ur. Hh 8\'etf' göre iıJm. Halil Etemiıı on zamanlnrmda \'ene etın İ ı<, sahipleriyle ptınnlığa gi-
de r 1 ıılacıık bir k-trlın Fr. ııke ·tnyl' I' ,. İsmi~. he~endiği niirnun,.lı>rden av- 6/ 1 / 938 cuma g ünü saat 1 5 de lstanbul nafm müdürlüğünde ek· 
rolu icin bizzLıt reji~1.ır larnfn elan \İ· ·nzd ığı bu kiıçiik ı'<ı<>rlr,. rl':sim 1 w ,., ayrı patcalnr tarttırarnk almış, ;R- s iıtııu~ komisyonu odasında 1287 3. 19 lira ke~if bedelli Nişantaşı Kız 

ıefi ~n rctte tabedilmişlcrılir. Cami- t -k f d orta okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu•-
zilen ı mi göriir gönr. ·z korl mus \" T k ı:-r."n~ı z· rar ıtan 'lf"CX" e e- ra ınA p :ara dn- :r er \"t' ap apu .!ıa.rnrrnın · •• "' 

P' r kl"f il n ı·olü k.ıb ıl e ınekten inıt" ~ıtmıshr. Bu suretle evve- lce zahıta- tur. 
ca tercümeler i de Ynrdır. !\ k 1 ı ı b na c m· tir. Filmin b ı·k k nrt" t " 8 seri v .. n umamlan teshit edilmi cı · lu ave e , eKsi tm e. ayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 

Nureddin Ardıç · l · k "f h ] f'lmi- noıi Karlof olacaktır. "ı ... ... ,.., .. -~ • .. r P C:TCIT k~<'.akr.ılarına g'""C- E;artparııe eri, proje esı u asası ile buna müteferri diğer evrak dai-
---+ -t---- mi~tir. f akat esrar alıcısı , ertesi gÜn re inde görü lecektir. 

''B E · eyaz sıre,, 

Yeni varidat def- niihim mikta rda e8ra rm bu k övl ü- Muvakkat teminat : 966 liradır . 
ler tarafından evvela Pamukova i~- isteklilerin teklif mektupları en az 1 O bin liralık bu işe benzer it 

terleri 
).1erkez ve kazalar varidat memur1arı 

ynkında lımir defterdarlığında b ir 
toplantıya cağrılacnklardır. Bu toplan
t1da 1 ikinci kanun 939 tarihinden iti
bnren tutulacuk yf'ni vnr idat defterle
ri için memu rlarn izahat \"erilecektir. 

tasyonuna getirilme"ini teklif etmiş . yaptıP.ına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara i~aden latan· 
sonra Osmanili iııtasyonunu daha bul vilayeti~de~ eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 
muvafık bulmuş . şebeke efradı da 938 yılına aıd tıcaret odası vesikalarını havi kapalı zarfları, 6/ 1 / 939 
bunu kabul etmişlerdir. Kozan kö- cuma günü saat on dörde kadar lstanbul nafıa müdürlüğüne verme-

Osman ı devrine aid 
yeni b r f. m çevriliyor 

yünden de iki esrar kaçakçısına bir leri. 18-23-28--2 9123/ 44] 7 
miktar ~srar getirtilmistir. Ertesi gün J • E s • h t • 
11 ka~akcı. Sekiharman köyünden zmır mrazl &rıye 8S 8DeSJ 
beygirler,. binerek esrar torba ve se· b h k• ı•"" • d 

Vedat bey Pariste bir çok zamanlar pederi beraberinde olduğu halde Os- 8 e im JglD eD: 
vaşamıs ve lsta nbuln dönerken bir maili istasyonuna ~iderken daha ev- Anadolu gazetesinin 4/ 12/ 938 tarih 7698 numaralı ve Cumhu-
F ransı7. şan tözüyle be raber dönmüs· vel polis ve jandarmaların hazırla- riyet gazetesinin 6/ 12/ 938 tarih 5232 numaralı sayııunda açık ekailt-

s d b f "[ b k k tiir. Bu ~antöz rolünü de Viviyan dıkları pusuya düşmiislerdir. Kaçak- me ile alınacagvı ilan edilen oturak ve tükürük hokkası storı·ıı·zato··rü 
tu.. ya mu .. du"ru .. ne go"re u l m, izi ır sene R t ı k bb .. ·· d b omans oynamış ır . çı ar, mu avemet teşe usun e u- 12/ 12/ 938 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

evvelki bi• m aziye götürecekmiş.. Diplomat genç kadını sarayına lunmuşlarsa da polis ve jandarmalar isteklilerin her pazartesi günü emrazı sariye hasta nesinde saat 11 de 
yetleştirmiştir. Bu sarayda yumuşak tarafından yakalanmışlardır. Yalnı7. l k 

B
. F r·ı d k b 1 top anacak omisyona muhammen bedelin y üzde 7,5 ug"u niabetinde 
ır ransız ı ın stıi yosu ar a minderler, haremağaları , nargileler, icl~rinden bir knçı . ölümü i e bile 

d h f ·ı 11832 kuruş muvakkat teminat makbuzları ile birlikte müracaatla· 
ai yeni iı ı m evirınektedir. Fil- lıülasa Frenklerin eski şarkta tasav- göze alarak silah önünden atlarını 
min ~mibe~zesir~ır. BirFran ~ vurett~kri h~r şey va r .. Bu hayat sürerek köye kaçabilmişlerdi~ Bun- _rı_·~--~~~--~~~~~~~~~~-4_4_o_7~~-~--~-
einema gazetesinin bu fıım d ir ver- önceleri genç kadının ho~una gider. lar. beraberlerindeki esrardan bir Deniz bank Izmir Şu besi mü-
diği haberler arasında Abdulhnmi faka t kıs:ı bir 2'.aman sonra sıkılma- kısmını k öye göti.irmii '! lt>r, k;;yd,. bu-
d in sarayında ba nusahıl lık ..,azıfe- ğa başlar. Evvela eski nnnııelere bağ- lunan diğer esrar kaçakçılarına ha- dürlüg" Ünden: 
ıini gören harcına - a ının tiıd:> o ta- lı olan Yedadın a nnesiy le ge~inemez ber göndermişler ve onlar da evle-
rafından angaje edıldi ı ı v bu za- ve bu sırada Abdülhamid genç. diP; rinde bulunan miihim miktarda es- 1939 ta kvim yılı içinde lzmir lımanına gelecek m azot ve kömilı 
tın film d korl:ırının k kate uygun lomatı bir· prenses ile evlendirmeğe rarı , hala çukurlarına ve su kuy u]a- le işliyen vapurların cmünhasıran kömür, kereste y üklü" ır.apurlarla 
olması hususunda reji öre ) ardım kalkar . . Fakat bir erkeğin yalnız bir rına .dökerek imha emişlerdir. Fakat muhtelif e~a ile külJiy,etli miktarda gelen kerestelerin tahliyesi ve 
ettiğini de yazıyor. B tabii stüdyo- kadınla evlenmesine ta raftar olan polis ve jandarmalar. onları da ya- vinç tertibatı olmıyan veya olupta m uattal bulunan motör ... c gem-i-
n un bir r klamıdır. Fılm stiidyo mü- Vedat bu teklifi reddeder. Ancak, kalamağa muvaffak olmuşardır. Ya- lerle Alsancak iskelesine yanaşan bütün gemiler hariç> y ükleme, bo-
dürünün söylediği gibi bugün ta- Lodge, Osmanlı diplomatı bu cesaretini sonuna kadar götüre- kalanan esrar kaçakçısı şebekesi şaltmA, aktarma amele işleri açık eksiltmeye konulmustur. 
m amen ortadan kaybol n eski Os- Rolünde.. mez ve sultanla evlenir... mensupları şunlardır: Eksiltme 26/ 12/938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktu. 
rcnnlı Türkyesini c nl ndıracak bi- Filmin kahramanı V eda t bey is- Mevzuunda hiçbir yenilik olmı- Fethi Şeker. babası Mustafa, Ah- sında yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmC"k ve fazla malumat 
zi ckırk sene ev' elKi r m zi ye minde bir Osmanlı diplomatıdır. yan bu filmin manza.ralan itibariyle dullah Toy, Hüs,.yin oğlu Ahmed. almak için yükleme ve boşaltma se rvisi sefU-•ine müracaatları ila,,11 
aötur~cektir. Con l odge tara fından temsil edilen pek beğenileceği söyleniyor. Ali oğlu Ali Yetkin, Aziz oğlu Sat olunur. 18-20 4416 
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ızmir Levazım amirliği ~atın alma kc· l lzmir Vilayeti Turistik yo j rı KUCU 
1 mi"yonu icilnları • • k J 

İzmir Deniz K. Satın Alma k,,misyonundan: JDŞaafJll8 aJt apa 1 zarf USUiü lllllllllllllltllllllllllllllmlllfllllllllllllllllltllllllllllllllilllllllllllllilil!lil;tll' llUllJllllli!llllll 
Deniz komutanlığı kıtaatının 25 ile 45 kilo arasındaki gunlük sığır ile yapılacak eksı"ltme ı·l,a"' Dl Karilerimize kolaylık ol-

eti ihtiyacı 21/l2 938 çarşamba günü saat l O da pazarlıkla eİ\siltme· 
ye konmuştur. isteklilerın her gün kamı tanlık levazım mii<lürlü • 1 · • 1 " • d · ,.. .. d mak üzere, gazetemizde 
ğünde tartuaıneyi okuyalıild;kıeri gibi yevmi mezkarda "",."rlık mü· zmır vııayetı aımı encumenin en: (R ) 
aka .. - e mi olmıyan liiçUk 

Küçük ilan . artları 
Dört eatırhk .ltüçUk ilanlardan: 

Bir defa için 30 kuruş 
lki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

n samıza iştirak etmeleri ilan olunur. 4381 Ek$iltmeye konulan iş: 26 + 000 lciometroluk Tepeköy-Sel 
Miktarı Fiyat Muvakkat teminat çuk yolunun tesviyei turabiye, aınaı ilanlar için bir siltun ayır· 
Sığır eti Kg. 3000 / 30 •'hlş. 67-lira SO Kr~. imalat ve makadem şose, s+800 dık. 

ihale tarihi 21 12/9.:>8 Çarşamba kilometroluk- Güzelyalı-lnciraltı I' nl Devamlı ktıçilk illlnlann her dıfası 
için 10 kuruş alınır. Bir kolaylıJı 
olmak üzere her satır 30 harf iti
bar edilmiştir. Bir kfiçiik ilin 120 
haritan ibaret oimalıdır. Dört satır 
cian faılıı hEr satır için ayrıca 10 
kuruş alımr. 

Saat 10 ve llıca Braşmanı yollarının asfalt Ş arayanlar, iş vere e• 
lzm.do Levazım Amirliai SAT. AL KO. Rıı. den: kaplamalı şose, 11 +975 kilometre- rin, kiralık ve müteferrik 

fhale günü talibi çıkmıyan 1stanbul komutanlığına bağlı Topçu bi- lik Karşıyaka - lzmir yolunun asfalt ilanlarını burada bulacak· 
mci alayı hayvanatı için (300) ton yulaf ıatın lınacağından tekrar kaplamalı şöae ve kısmen parke, 
kapalı zarfla ihalesi 28 Birinci kanun/938 Çar!'iınba günü ııaat 15.30 4+ 850 kilometrelik Mersinli. Bor-
da yapılacaktır. Muhanımeın tutarı on beş bin dört yüz elli liradır. İlk nova Yolunun asfalt kaplamalı şose 
teminab ( 1 1 59) liradır. l + 283 kilometrelik Alsancak-Şe-

,. tnarnesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk temi- }ıitlik karakolu kısmının parke kai-
nat makbuzu ve,ya mektuplariy!ıt 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü dırım inşaatı. 
maddelerinde yazılı vesikalariyl" beraber ihale günü ihale saatından Keşi.f ~eli ' . • ( l 194090) lira (67) kuruştur. 
l'n az bir ııaat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu· Bu ışe aıd eksiltme evrakı aşagıdaA) Kapalı eksiltme sartnatnesi 
tanhk Satın alına komisvonuna vern.eleri. l 3 18 22 27 ( 4379) yazılıdır. B) Mukavele projea"i, ' 

'-- • J 1 • • C) Bayındırlı it işleri aenel •artna-ızmır evazım amir ği satın alırut komisyonundan: • • 
Adet Cinsi rnesı, 
250 Katana yem torbası E) Şooe, ve sınaı imalat yapısına ait 
"130 Yerli hayvan yem torbaaı umumi fenni şartname asfalt beton 

65 Katana için şaplı yular başlıi'J o""· H 
) ususi şartnameler, 100 Yarli hayYan için şaplı yular başlığı G) H 

305 Keçeli belleme ulasai keşif, mesaha, silsilei 
650 Cebre fıat cedvelleri ile malzeme grafikle--
•60 Su" n..,.r . ri ve projeler 
.:> .. - istekliler: B k 

40 Cul u e siltme evrakını İzmir . Anka-

' 
00 Ka• '--! k l ra lstanbul nafıa müdürlüklerin -

tana "" o '"' <l • O li 
120 yerli hayvan için kıl koLn en ' · ra mukabiinde tedarik ede-

ıa bilirler. 
l 00 Payben t ı::· '-sı·l t · 1 2 

'..l< meırn1 yapı acağı tarih, gün O şub_at 939 pazartesi günü saat 
Yukarıda cins ve miktarları yazılrı on bir kal-.rn mutabiye açık saat ve yerı· .· 11 d ı 

e zrnir vik1yeti daimi enciime-eksiltme ile satın alınacaktır Hapsinin tutarı- l 653 lira 75 kuruştur. d k 
nin e apa!ı zarf u•ulile yapılacakŞartnamesi: Şartrlamesi Maniea tüm satın alına komisyon tından pa-

lı h~ 
TMIZ a nabilir. Ek.ıiltrneye airebilmek ı'rı·n ·. 1 kl'f 

1h ., , ate ı erin bu gibi in•aatı hüsnü •u-lesi: 19 12/~38 pazartesi günü saat 1 l de dir. 1 " !Ik ret e ifa ve ikmal ettiklerini tevsik 
teminatı: 124 lira 05 kurustur. <"decek evrak ile İzmir valiliğine mü-

f.hiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün ü madde - rncm"h alacakları ehliyet vesikası 
lerinde yozılı bcolgelerile birlikte ticaret D<lası vesikası ve tetnnatları ile 939 ı 

ve yı ına mahsus ticaret odası 
tam vaktinde r.Ianisa tüm satın alma komisyonuna gelsinler. v,.,ikası 

9-13-16-11' 414S Muvakkat teminat (48423) liradır. 
bir Levazım Amiri~ SAT. AL. KO. Rs. den: Teklif mektupları, istekliler 2490 sayılı ynsanın 31 32 

ihale günü talibi çıkmıyan 23 üncii Tümen birlikleri hayva- 33 ve 34 üncü maddeleri hükü;,,Je'. 
natı için (280) ton yulaf satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi rine göre tanzim edecekleri teklif 
28 / Bainci kanun 938 Çar0 amba günü saat 16 da yapılacaktır. mektuplarını yukarıda beşinci mad-

Muhanımen kıymeti ( 14420) li radır. ilk teminatı ( 1082) liradır. dede yazılı saattan bir saat evvel lz-
Şatnameııi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk temi- mir vilayeti daimi encümeni baş-

nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil kaıılığına makbuz mukabilinde ve-
maddel rinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatından rilecek ve postada vaki gecikmeler 
~n ıooı: bit eaat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu- kabul edilmiyecektir. 
tanlık Satın alma komisyonuna veru:ı.!leri. 13 l 8 22 27 ( 4377) 18-28 4409 

İimir Levazım Amirliği SAT. AL KO. Rs. den: 
ihale giinü talibi çılı.mıyan İBtanbul komutanlığı birlikleri hayva

natı i~in ( 420) ton yuıaf satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 28/ 
Birinci klnun.ı938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Muhatn
men kıymeti (21630) liradır. llk teminatı { 1623) liradır. 

Şatnamf':li her gün Komisyonda görülehi!ir. !stekliJerin ilk temi
nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayıL kanunun 2 ve 3 üncü 
maddeleı~nde yazılı veııikalariyle beraber ihale günü ihale saatından 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu· 
tanlık Satın alma lrnmisyonuna vernıeleri. 13 18 22 27 ( 43782. 

il Daimi . enc;imeninden: 
Eşrefpa~a haatahanesi etü daire~i inşaatı 999 lira 48 kuruş keşif tu

tariyle \'e 16 gUn muddctle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile
rin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hnzırlıyacakları teminatlariyle 
birlikte 26 i incikllnun 988 pazartesi gilnU aaat 11 de daimi encUmenine 
bafVUrmaları.. 9 18 4344 

Örümcek 
Horoz 

Kelebek 

sanayı 

Tip 13 
Tip 8 

Tip 9 

kumpanya~ıu<lan: 

90 cm 
(90 cm 
(85 cm 

(85 cm 
(75 cm 

Kurut 
804 
764 
731 

675 
615 

inhisarlar &mum müdüriüğün 
den: 
. . 1 -. Şartnameleri mucibince satınıılınacağı ve 7 /11 /938 ta· 
rthınde ıhale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve J 00 kilo
luk 180:000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri dei: :stirildiğin
den yemden ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon~~ştur. 

il - Muhammen bedelleri 50 hlolukların beheri 25 kuruş he
ııabiyle 37.500 lira ve muvakkat teminatı 2812.50 lira: f 00 kiloluk
ların beheri 43 kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvakkat teminatı 5120 
liradır. lzmirde teslim edildiği takdirde beheri, 50 k'lolu"lar için 25 
santim ve 100 k.iloluklar için de 50 santim zammedilir. 

111 - Eksiltme 2/ 1 /939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 lik 
çuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kabataşta Levazım 
ve mübayeat şubesinde alım komisvonunda yapılacaktır. 

iV - Şrtnameler 50 likler 1.87 lira ve 100 lükler 3.87 lira bedel 
mukabilinpe inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayeat şube
siyle Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

1 
V - Mühürlü teklif mektubunun kanunt vesaik ile % 7.5 gü

venme paraıı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflann ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat 
evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına rnak• 
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. l 8 21 26 31 (9170/4418) 

_O.evlet Demiryollarından; 
ftbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli ııefİn ödenmeııi me,rut 36 Söke i•tasyonunda idaremize ait büfe 2490 sayılı kanun hii-

m. bir lop için alıp asgari 1 b.Jyalık (Yani 25 top) satı§lata mah. kiinıleriue göre 29/12/938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 

aıutur. yüzde \ l 5 de i\lsancak 8 inci isletme binasında toplanacak komisyonumuzda 
l - 24 top almak istiyen mü,teriler yukarıdaki fiatlere açık artırma usuliyle üç nene müddetle kiraya verilecektir. 

2 zamla mal alabüirler. 3. serıdilı: muhammen kirası 180 lira olup isteklilerin işe girme-

sınız. 

Evlenmeleri Kolayla§tıran 
Daru,ma ~viııi fL.ı\N: Muhtelif boyda iyi cinsten 

Yazı işleri lisan dersleri, emval atılı kayeı, şeftali, frenk elll1&8ı fi -
idaresi için dahi tnüraca:ıt ediniz. danları ucuz satılır. 

B. Kardıçalı 39 Hukukçu Bı.ııııavada Salon şaraphaneslne 
byaa d., müracaat. D. 26 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
J•ratel!i ~perco 
Vapur Acentası 
ADRIATICA S. A. di 

NAVICATIONE 

BRIONİ motörü 15/12 tarihinde 
gelerek ayni gün Patmos Lero.s K111im-

D .... Baktriyolog 

Nuri Şemsi 
Gün eren 

Hn ırün haotalarını .. at 15 ten 
sonra kabul eder. 

Tilkilik Fettah ınahal!eai Menzil 
ıokak 15 Tel. 4057 

no~ lstanköy ve Rodosa hareket ede. •-------------·• 
cektir. 

P. FOSCAR1 motörü 13/ 12/38 de -----
gelip 14; 12 de Leros Rodos Bıindisi Deutscb 
Bari Trieste ve Venediğe hareket ede- Le-
cektir. t L" '" BRİONt motörü 19/ 12 tarihinde V8D e lDJe 
gelerek 20/12 tarihinde Piı'e Korfo G M. ff 
Saranda Brindisi Avlonya Draç Ra- • • 

i'.'lısa Spalnto Zara Fiume Trieste ve Hamburg 
Venediğe hareket edecektir. 

CİTTA Dİ BARİ motöril 15/12 ta- cWEİSSE:SEE• \'aııunı 19 dan 24 
rihinde gelerek a.,.vni günde b•anbu: ilk kanuna kadar , Anvers (doğ:ru) 
Pire !';'ı:ıpoli Marsilyn ve Cenovaya ha- »<ıtled;,m, Hı·emen ve Hamburg için 
reket edecektir. yUk alacaktır. 

•YALOVA» vapuru 2 den 7 son kıl· 
ROYAL NEERLANDAİSE nuna kadar Rotterdam, Bremen ve 

KUMPA NY ASI .Elamburg için yiik alacaktır. 

OBERON vapuru n/12 taı·ihindE AMERİCAN EXPORT LİNES 
Rotterdam Aınsterdı m ve Hamburg 'EXMJ, 'STER» vapuru 20 ilk ki. 
için hareket edeceıül .'. nunda beklenlyor, Nevyork için yUlc 

t . alacaktır. 
GAN MEDES vn).ouru 31/12 tarı. EXT 1A 

« AV • vapuru 29 ilk kinun-
hinde Rotterdam Amsterdam ve Ham 
burg için hareket edeee1.'iir. 

STELLA vapuru 28/12 tarihinde 
Bura-u Varna ve Köstenceye ha....,k~t 
edecektir . 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
KUJ\IP ANY ASI 

RİO NEGRO motörD 22/12 tıı.rlhin-
de Rotterdam HMnburg Scandinavya 
ve Baltık limanları için hareket ede-
cektir. 

GOTLAND motörü 27/12 tarihin
de gelerek Rotterdam Hamburg Gdy 
nia Skandinavya ve Baltık limanları 
için mal alacaktır. 

SERVİCE MARİTİME ROtrMA1N 
KUMPANYASI 

ALBA JULlA vapuru 20/12 teri. 
hinde gelerek alta ve Marsilya için 
yilk ve yolcu alacaktır. 

da bekleniyor, l'\evyork içın yük ala-
~:ıktır. 

Den Norııke Norske J\l!Jdelhavıı
llı:je 

cBAYAYRD~ vapuru 14 ilk kflnun. 
la İskenderiye, Dieııpe, ve Norveç 11-
nanları için hareket edecektir. 
SERVİCE MAR1T1ME ROUMAlN 
«DUROSTOR> vapuru 27 ilk kL 

ıunda bekleniyor, Köstence lç1n yUk 
Jacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LİNES 
•Aviemore• vapuru 8 son klnllh 

939 da bekleniyor, Burgıız, Yama, ve 
Cöstence için yük aacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
avlunlardaki değişikliklerden acenta 

nesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilit almak için BI

..inci kordonda 150 No. da W. F 
l{enry van der Zee vapur acentalığı-
1a rnUracaııt ed!lmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 /2008 

İlanlardaki hareket tariWerile nav ı- 1 
lunlar<lak.i deği,fkliklerden dolayı s t ı 
aeeuta mesuliyet kabul etme;ı. Daha ep o ın 
fazla tafsilat için İkinci kordonda 104 
numarad~ FRATELLİ SPERCO va- D • 
pur acen1asına nıuracaat edilmesi ri- l 
ca olunur. Telefon: 2004-2005 ş 

llrtı.00 VekiJetinin 5/8/938 tarihinde t~bit etti,1i ie mani bir halleri olmadığına dair beyanname ve 13SO kuruş muvak-
laıpot bezi .rıatıarına uyaun oldııv,u ınıdik olunur. kat.t.emiııat makbuzıariyle tayin oli.ınan vakitte komisyona müraca- Olivier ve 

lzmir TiCaret Odası atleri ilan olunu~. Şarı'ııameei komisyondan parauz verilir. ·- Ma ...... -
Lise 

Resmi mühür ve imzası J 1 18 ( 4 362) Ş iirek aSJ 

ve Ortaokullar satın alma komisyonu Başkanlığından: L:r.ıirET 
Cinai 

Koyun ve mevsiminde 
kuzu eti 
Koyun v,. m<>v~iminde 
kuzu eti 
Bitinci nevi ekmek 

( c 

Azı 
11700 

9000 

57000 

44500 

Miktarı 
Kilo Çoğu 

« 14500 

« 13400 

71000 

c 64000 

Kilo fiatı 
L. K. 5. 

50 

50 

9 75 

9 75 

Muhammen bedeli ilk teminatı \1 npur UC:...,ntast 
tutarı HRiıgı o ullara ait olduğu 

L. K. L. K. BIR:f\ıc. KORDQ, REE3 
72SO 543 75 Kız, Erltek lıse paıısiyoııları ile B!NASl TEL 2443 

6700 

6922 50 

6240 

San·at Okulu. •POLO> vapuru 3 birinci kanunda 
502 50 Bue<, Orta Ok. pansiyonu ile Kızıl- LONDRADAN geiip :;ilk çıkaracak 

Cu]Ju O .. g- rc.ı.ıcı1 okulu. 
519 

ve ayııi zamanda LONDRA ve HULL 19 Kı7, Erkek lise pansıyonları ile Bôl· 
ge San'at okulu. için yük alacaktır. 

468 00 Buca Orta ok. pansiyonu ile Kızıl- DEUTSCHE LENANTE • L!NIE 
çullu öğretmen okulu. eDELOS• vapuru birinci k!lnuııun 

Sade yağı 9600 « 12100 05 l 270S 952 88 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
lzmi.r yatılı Lise ve Orta okullarının 1938 mali yılı ihtiyaçlarından yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen fiyatları yazılı be~ kalem yi

ye~ek ihtiyaçları ayrı ayrı kapalı zarf usulü il.., ve 1 5 gün müddetle eksiltmeye konulmııştur. 
Eksiltmeleri 20/ 12. 938 Salı günü lzınir Hükumet konağı içinde Ktiltür Direktörlüğünde saat 14 te yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesine göre hazırlıyacak.lı:ırı teklif mektuplarını 20/121938 Salı günü saat 13 e kadar komis

yon B:.:şkanlığına vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra gelecek mektuplar kabul edilmez. 
lst<!l:.!ilerden sirk.etlerle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 cil maddesindeki yazılı vesikalarla bu işlere ı;tir ... hilirler. Sartnameler her 

•i.İn Kültür Direktörl~aünde Komiıyon maaaaırula ııörUlebilir. 2 6 11 18 (4268) 

ortasında Hamburg, Bremen ve An· 

versten gelip yflk çıkaraktır. 

LİVERPOL HATTI 
cALGERİAN> ve cLESBlAN• va

purlarının yükleri lstanbulda aktar . 
ma ederek DENtZBANK vapurlarile 
İmı!NO gelrtılstl~ 

Dişleri L1ci gibi 
ı yapan et:erine ku .. 
! vet, ağıza gf zel 
• 

koku veren • 
eynı 

f "' ld"' orm_ı_ ur. ......, .. ___________________ ı 

.................................... .._.. 

1•1emleket haetane.si 
ba~operat 3,. !.i 

M. Nuri Arkan 
Adreg: 'l(nci Bey1er sokak 

fırın kaqısı.. Kabul saaHarı 
3-7 kad:ır. T de: muaye,?· 
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ek kosta:umtış li•--.ı--...--... N•:A-·ı -
E H MI 

A1akina T amirhaneai 

fzmir : Kestane pazarı deınirc"ler No. 61·69 

••• 
Her türlü mctör, mak'na tamiratı, imalat -:'e ~ontajı 

Bilumum cl8ktim, tesviye ve tiDa ~ 

T lefon : 3993 

Prensip~erimiz: 
1 - iti aöt •erllea ıtın •• aaatte hitlnnek. 
ı - Mtltt.n,. uami .ulaulet. f iatJerde ltlclal, itt. ı .. llUktit 

Merltes hastaneıi Pürjen Şahap 
opnatara Müshil pa8tilleri 

. Cevad Alpsoy Tabii olarnJ, tairini Ptırdeıalerinizi ve 
(Ölleden .oma> hutalannı '-..... ı L.11ı ı.. man 1kJSi 1.y1er eobk ,erbetçi kar· yapan en iyi mt1a• vuyan arın 1eur1e 

... No. 11 debbaleder. lıildir to veBu•a Yaka kürle 
-...aı=İıııııılı.iil:13.ıs._.-.vı __ iııliıimıım......, ·~-------·1• lerini J BRAHI M KA 

'1<.1 OH Do it tor 
Bürhan Bengi 

AKAŞA halı,,.. 
geçmeylnis. 

OClun azan No. 12 M. ŞEVKi UÔUR 
DAHiLI HASTALIKLAR 

MOTEHAsslsl 
ikinci Beyler sokak No. 82 

MEMLEICi.T HAITANal 1 
GÖZM~ISI ... ----

1------•-11m1 HutaJarmı 11er ıa.ı öileden Dr. Behçet Uz, 
3 

'°nra ae,ı. •lmlındald mua,.. Çocuk hastalıklan nehanninde bbul eder. 

YI 
cı 

Müdrir 

VlT I'~L TUZU 

r naktroyo.o} 

Zühtü Ergin 
H r türlü, idrar, balgam, 

kan ve •ait tahlilleri yapılır. 

Mürac:aat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

T eJefon: 3869 
--__;~~~-------

Do il tor 
Demir Ali 

Avrupada tetkik seyahatinden 
plmjatir. HutaJanm 1ıer san 
muayenehanesinde J:!>ul eder. 

Uoktor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tonay 
Bula~ıcı, salgın baltalıklar 

mütehua 

(Verem ve saire ) 

939 
TÜRK HAVA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET LiRA 

1 Mükafat 
~ '' 
1 ikramiye 
1 " 
1 " 
1 " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

500 
9,100 

,, 
,, 

,, 
,, 
" (10,000) 
,, (5,0oO) 
,, (2,000) 
,, (1,000) 
.. (500) 
" (50) 

mükafat 

400,000 
100,000 
500,000 
200,000 
ıso,ooo 
100,000 

10,000 
60,000 
50,000 
30,000 
20#000 
15,000 

100,000 
100,000 
120,000 
100.000 
200,000 
400,000 

2,715,000 

Siz de MET ALLUM ''Ü,, ~:!=:u 
motehaaısı 

Hutalanm l t ,3, dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbauı yamDda kabul ec:lar. 

Basmahane polis wakolu ya- '.m::==============ı nmda '147 l• 

a- W 1fık a1aut elw, ..._ iktaaatl •tmit olur, heaa ....._ •t~ 
'- .......... ._ ........ _. eblldijial i.Dı: fatwao.la ........... 

L 
Cevfik Baykent 

Elektrik· Telefon w malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peşteınalcılar 77 - 79 telefon 3332 

blrı 

Te1efon: 4115 

S. F E R J TEczacıbaşı 
Selan et 

Nea'e, grip, Bronıit ve biliimum 
burun, bofa% hastalıklarına karıı 

Depo : ŞiFA ECZANESi 

T.I 

' adet 1000 L. 4000 L. 

• , 100 • 4000 :t 

16 • 2&0 • 4000 :t 

f 6 • 100 :t 1600 • 
IO • IO • ,000 • 

IOO • ıs • JO!)O :t -184 • 28680 :t 

Karalat 1 Mut, 1 ıl&ılru. 1 Ey
ıaı, 1 lırmeMa@ tatildet1tıcle • 
leeektlr. 

Ba u ao lira D1e•duab bulwaaa 
)ltu111u Jtural&ra dahil e4Uecetar. 

ôiel F u~r ve lok':ntası 
Azmi ~vuşoğlu 

Birincilıortlon Atatürk calldui rayyare 
•ineıntuı yanında No. 208 T•l: 3211 

1zmirin • aüzel mevkiinde bulunur. Het tUrlU iıtirahatl temin 
Met. Mutedil fiat. dıenize nUlf odalat •• 

Devamla mtlfterilerimim pamİ7on komple ve huauat tenzilit 
,...ı.r. 

Lokantamızda: 
Sehah, öile ve •kpm yemekleri ve bu.ut tiyafetleı verilir. v. 

rileeek ~ için Gç .. t evnl otel a"-1~ ebnek 

1111111ım11ıuu111M1111wumı••111111111111nıntı111unnu ., 

Sıhhat balıkyatı a 
= 

Norveçya bahkyağlanmn en 1 
balisidir i -

iki defa ahtJlm#Jfttlr 1 
§ 

Şerbet gibi içilebillı = 
i 

Hamdi Nüzhet Çcınçar i 
S,Jalıat ec•ahanai i 

ea.cluak B ytlk Salepçiotlu bw ka11 ... llda 1 
UUIHIHlllllllHlllUlllllllllllllllllUlllllllllllllllHllllllllllllll .. 111-

Salihll Memlelıd ataneai 
Jalıiliye mdt.laa..ısı 

Dr. Celil Yarkın 
S EyltJI Spor kaltJlni 
6a 711 111 büyük deve 

pr'Jİ yapıyor • JeMhae: lldael Beyler 
sokak No. 2S. Telefo..S956 

1/1 / 1939 bıNıau aani ayama ilk EYi: Gazta,. N•lOll 
'88* ünü Egenin en büyük deYe 
..,..mi kulübümüz y..-cıl O& W--llııiTliiielıiiiıi•folliııii11: .... ?5'...._S __ .....__. 

O.Veei olan devecilerin bu ayın 
~ kada S.aali S Eylül SJ>OI' Ortqı keuun clwer• '45 
luW 'dare heyetine müracaatla Ayqı k•DMD d..eJlll 25 ...m: kayet ettirmeleri. A,M .... uze•n tleveye 1 o tip 
f-K•nınecak develerin ikramiye 2- ........... selen " ailıette Mç 

leri ve dereoe ealıiplerinin .U.U. U1!""'N7U clnelere ban paralata 
1tg1Hk para. bl6be aid "1W 1,50 lira veriJece. 
.. hn=••n .ı...,. 70 1119 9"ma 
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,,_-ANADOLU Matbaası Acıldı 
Kitap kısını 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en -
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. ~ 

Kıymeti 

... Izmir Emlik ve Eytam bankasından: 
· Eaki Yeni Taj 

E.eas No. YERi No. au 
A. 229 Haoan Hoca M. Osmaniye Sokak -47 ,.ıf9 '43 

Nev'i 
Map;za 1.300.-

Oepozitoıu 
T. Li 
260.-

Ada 364, Parsel 2. 
A. 231 Ha ... n Hoca M. Osmaniye Sokak 

Ada 36-4, Parsel 7 
A. 232 Hasan Hoca M. Osmaniye Sokak: 

Ada J.43, Panel 1 16 
A. 233 Hasan Hoca M. Osmaniye Sokak 

Ada 36'4, Parsel 3. 
A. 23.C Hasan Hoca M. Osmaniye Sohl 

Ada 3'43, Parsel 117 
A. 235 Haaan Hoca M. Yolbcdesteni Selvilihan 
A. 236 Haean Hoca M. Osmaniye e.Jı.i Mirike!Uı 

han. Ada 343, Panel 
A. 285 Hasan Hoca M. Yolbede9teni Ada 34.. , 

Parsel 26 
A. 298 Buca Belediye Caddeıi. 
A. 299 < < < 

. 37 35 

62 62 

-45 41 

55/12 
12/32 

47 23 

48.S0,5;. 
5'4.52 
48.50..54/1 
52,5+5.+ 

< 

Dükan 

Maiaza 

< 
Oda 

Mağaza 

< 

A. 300 

A. 301 

A. 302 

c 5-4/,I 48.SG-56.56 Maaua 
S2,54 

c < 

< < 

< 

c 

48,SO 58 Oiilli.n 
52,54,56 

48,50 60 < 

• 

52,54,4-4/1 
55/10 

i!'-. 

A. 303 Oda 

l.'400.-

600.-

2.100.-

'400.-

65Q.-
200.-

900.-

-400.-

20().-
200.-

200.-

200.-

Hasan Hoca M. Y olbedetteni 
Ada 342, . ., .. ·-· 175.-

150.-

150.-

A. 304 

A. 305 

A. 306 

A. 309 

A . 310 

A. 311 

A. 313 

A. 326 
A. 329 
A. 330 
A . 341 

A. 352 

A. 353 

A . 377 

A. 393 

A. 403 
A. 417 

A. 426 

A. 427 

A. 430 

~ 442 

A. 443 

A . .ıf.ıf7 

A. 448 

A. 449 

A. 451 

A. 455 

A. 456 

A. 459 

A. 472 

A . 489 

A . 490 

A. 522 

A. 532 

A . 552 

A. 561 

Hasan Hoca M. Y olbedeeteni 
Ada 342, 
Haaan Hoca M. 
Ada 342, 

c Selvili han. 

Hasan Hoca M. Y olbedeateni Selvili han 
Ada 3-42, Panel 137 
Hasan Hoca M. K.araosmanoğlu Hanı 
Ada 3-43, Parsel 89 . 
Haean Hocca M. Bayındırlı Çarpı . 

Ada 364, Pareel 16 
Hasımhocca M. Bayındırlı Çartıaı ' . 
Ada 364, Pareel 17 
Huanhoca M. Y olbedeeteni 

Ada 343, Parsel 36 
Bayraklı Bornova Caddesi 

c Kanarya Sokak 
< c < 

55/17 

55/10 

26/12 

5212 

83/11 

.. 73 
5 .. 

55/4 Haaanhoca M. Yolbedesten. 
Ada 3-42, Parsel 14. 

\) .... 't . 

Hasanhoca M. Osmaniye Caddesi 
Ada 364, Parsel 12 
Hasan hoca M. Osmaniye caddesi 
Ada 3'>4, Panel 12. 
Hasan hoca M. Osmaniye caddesı 
Ada 364, Parsel 6. 
Ku:ıuoğlu Çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 
Ada 343, Parsel 121. 

29 

Karataş Mahmut Hayati Sokak 2/2 
Birinci Karantina Yıldızhpı Gönül Sokak 
Ada 7 2 2, Parsel 1. 
Kartıyaka Alaybey Mirat Sokak 
Ada 17, Parsel 6 
Karşıyaka Alaybey Naldöken 
Tramvay caddeai 
Ada 13, Parsel 5. 

-4-4/1 

106 

33 

23 

3~ 

63-7-8 

2/3 . 
26-26/2 

25/1 

1oaıı 

Karşıyaka Alaybey Naldöken 
Tramvay caddesi. 

113/115-109 

Ada 14, Parsel 19 
Karşıyaka Alaybey Cihan Sokak 
Ada 20, Parsel 14 
Kar§ıyaka Alaybey Naldöken 
Tremvay caddesi. 
Ada 13, Parsel 1 1. 
K.ar!lyaka Alaybey Suzan Sokak 
Ada 16, Parsel 22 
Karfıyaka Alaybey Fenerci Sokak. 
Ada 14, Parsel 2. 
Karfıyaka AJaybey Han Sok.a1t 
Ada 14, Panel 6. 
Karııyaka Alaybey Çakıcı Sokak 
Ada 9, Parsel 4. 
Karııyaka Alaybey Han Sokak 
Ada 15, Parsel 5. 
Karşıyaka Alaybey Cihan Sokak 
Ada 16, Panel 20. 

5 

120 

512 

9/10 

18/20 

18 

2 

ı 

7 

116 

9 

. 2 

14 

.18(1 

211 

3 

Kar§ıyaka Alaybey Süreyya Sokak 
Ada 26, Parsel 9. 

15/17-15 

Karşıyaka Alaybey Sevda Sokd 
Ada 1 5, Panel 38. 
Karşıyaka Alaybey Hamamcı Sokak 
Ada 44, Parsel 16. 

8 

Ker.ıyaka Alaybey Alayemini çıkmazı 7 
Ada 4-4, Par!el 28 
Karşıyaka Osmanzade RtŞlcliye 
Ada 11 O. Parsel 16. 
Kartıyaka 0.manzade 2 inci Aydın So. 5 
Ada 1 O 1 , Parsel 21. 
Karfıyaka Osmanzade Rahrnibey So. 
Ada 108, Parsel 1. 

2 

Kar,ıynka Osmanz·. l:ı Reşadiye C. ' 6'f 
Ada 1 13, Parsc! 5 

.. 
2,-4,6,8 

J_ 

30 

6 

. . 

Maiaza 

Oda 

Mağaza 

< 

.ı . 

21 OüWn 

3 c 

Mai~ 

Ev 
Ev 
Ev 
DüWn 

29 Mağaza 

~3 Oüilln 

35 Maiaza 

Mağaza 

Ev .. .; 

Ana 
70:8<t M2. 
Arsa ' 

17-4.SO M2. 
Ana 

·- 197 M2. 

Arsa 
;. 3S2.50. M2. 

,, 

Arsa 
1514.50 M2. 

Arsa 
569 M2. 

Arsa 
518 M2. 

Arsa 
1347.SO M2. 
Arsa 

322.SO M2. 
Araa 

154.25 M2. 
Area 

392 M2. 
Ana 

589.50 'M2. 
Area 

73'1.50 Ml. 

500.-

700.-

350.-

350.-

2.750.-

500.-
29.-

100.-
140.-

1.270.

-130.-

1.000.-

200.-

240.-
91.-

69.80 

118.20 

176.25 

605.80 

569.-

181.30 

471.63 

118.80 

77.13 

117.60 

235.80 

356.75 

Ar.. . .,... 4.-
8. M2. ...,°f' 

Aiu. 176.40 
'441. 1\12. 
Ana · 

41 M2. 
.., .... 12.30 

Ana 
533 Ml. 
Araa ..... 

25 o M2. "· ,,,. 
Arıı.a 

""" M...,. V'I , """ "· .•... 
Arsa · 

49Q"Dı(2 

213.20 

7S.-

208.-

207.-

... 

280.-

120.-

420.-

80.-

130.
-40.-

180.-

80.-

40.
'40.-

40.-

<40.-

35.-

30.-

30.-

100.-

40.-

70.-

70.-

550.-

1 oo . ..::.. 
5.80 

20.-
28.-

254.-

26.-

200.

'40.-

48.-
18.20 

13.96 

23.64 

35.25 

121.16 

113.80 

36.26 

94.33 

23.76 

15.-43 

23.52 

47.16 

71.35 

0.80 

32.28 

2.46 

42.64 

15.-

41.60 

-41.40 

ADERS: lzmir 2 nci Beyler So. Parti Binuı içindde Tel 277tı 

Lse ve Ortaokullar satın alma ko 
misyonu Başkanlığından: 
Cinsi Metresi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 

fiat teminat 
Kumaş 750 130 Kr. 975 73 13 

Kwlçullu öğretmen okulu talebesi için yukarıda cins ve miktarı 
yazıL kumaş 1 5 gün miiddetle açık eksiltmeye konulmuftur. ihalesi 
Kültür Direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda 20/ 12/ 938 ta
rihinde Salı ıtünü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesi Kültür Direktör
lüğünde görülebiir. istekliler belli gün ve saatte teminatlan ile komis
yona başvurmaları. 3 6 1 1 18 ( 4 281 ) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31 Kanunuevvel 1937 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

bet kuruıluklarla yüz pare.hklar ve nikel bir kuruıluk.lar 31 kanunu 
evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldınlacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akşa· 
mıruı kadar bilumum mal sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Ziraat 
benı..alarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu
nun sekzinci maddesi mucibince 1 kanunu sanİ 1939 tarihinden iti
baren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer
kez bankasına yapılacak tediyata kullanılabilecektir . 

4-8-15-17-19-21-23-25-27-29-31 4291 

Milis Hukuk Hekimliiindent 
Milasın Kazıklı karyesinden Yu

suf kızı Fatma flbıranın kocası Af. 
yonkarahisarh Ali oğlu Hü.eyia 
aleyhine ikame ettiği boşanma dava
sının muhakemetıi neticesinde bQ.. 
şanmalarına 26/ 9/ 938 tarihinde ka
rar verilmiş ve ikametgahı m~hul 
bulunmasından bu hükmün illnen 
tebliğine karar verilmi~ olduiundan 
müddetinde temyiz edilmediği alll'et• 
te katileşeceği tebliğ olunur. 

Üçüncü icra memurluğundan: 
Bir borcun ödenmesi için icraca 

mahcuz afyon vesair mevaddı 1 
ez

miye mahsus 4,5 beygir kuvvet~nde 
elektirik motörünün ilk artımuı 

2l/12/938 çarsamba günü saat" 12 
Y~ kadar Keçeciler iitücüler S. 21 
numll{ada memuru huzuru ile yapı
lacaktır. 

ilk arhrmada muhammen kı)'D)• 
tini bulmadığı takdirde ikinci artı!'
ması 24/ 12/ 38 cumartesi günü -ay
ni saat ve mahalde yapılacağı ilin ~ 
lunur. . 

lzmir Lise ve Ortaokullar satın alma kcmisyonu 
Başkanlığından: 

Cinsi Miktarı 

Cri harici elbise ( caket ve pan- 40 takım 
tıılon 

He.ki dahill elbise 120 > 

112 > 

Beherinin 
fiati 
L. K. 
19 50 

Tutarı 

L. K. 
780 00 

5 50 660 00 

5 560 

ilk teminatı izahat 

L. K. 
58 50 Mühürlü nümunelerine ııöre 

49 50 > > • 
42 00 > 

( caket ve pantalon) 
Koyu kurıuni iş elbisesi 
( caket ve pantalon) 
Siyah kırçıllı kısa palto 90 adet 9 50 85 5 64 1 2 > > > 
El yapısı dahili sarı postal 160 çift 4 25 680 51 00 • • • 
Siyah harici ayakkabı 1 30 » 4 50 585 43 87 > > • 

lzmir bölge sanat okulu talebesi için mevcud mühürlü nümunelerinegöre yaptırılacal: olan ytıkanda mil:. 
tarı yazılı gri harici elbise, haki dahili elbise, koyu kurşuni iı elbiseıi, siyah harici ayakkabı, el yapısı olmak 
şartile sarı postal ve siyah kırçıllı kısa palto 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

3/1 / 939 salı günü saat 14 de hükumet konağında kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyo
numuzda açık ekailtmeleri ayrı ayrı yapılacaktır. 

Nümunelerini ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün Kültür direktörlüğünde görebilirler. 
Eksiltmeğe girmeğe istekli olan olanların da 2490 sayılı kanunun üçüncü maddesinde yazılı ahkiın 

dairesinde teminat alıtları ile birlikte belli gün ve aaatta komisyona baş vurmaları ilan olunur. · 

E..as No. YERi 
A. 562 Karşıyaka Osmanzade Ruşe-n Sokak 

Ada 108, Parsel 1 O. 
A. 563 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye C. 

Ada 109, Parsel 15. 
A. 572 Karşıyaka Osmanzade Mabet Sok. 

Ada 1 09, Parsel 14 

Eski Yeni T aj 
No. su 

14 10 

52/ 1-

8 

A. 574 Karşıyaka Osmanzade 2 inci Aydın So. 29 
Ada 99, Parsel 5. 

58 

511 

8 

6 

60 A. 575 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye Sok. 
Ada 109, Parsel 1 O. 

A. 583 Üçüncü Karataş lslahane caddesi 
A. 592 Karşıyaka Alaybey Mektep Sokak. 

Ada 16, Parsel 35. 
A. 608 Tepecik Sürmeli Sokak 

A. 621 Ayavukla Topraktepe Sokak 
Ada 1849, Parsel 3. 

A. 629 Karataş M. 9 E.yliil Sokak 
Orhaniye c 

A. 633 Birinci Aziziye Kırını Sakal. 
3/ 4 hissesi. 

A. 649 Dayıemir M. Y eldeğirmenİ Çık. 
Ada 87, Parsel 15-1 /2 his. 

A. 650 Dayıemir M. Oayıemir Sokak 
Ada 86, Parsel ~-

A. 651 Oayıemir M. Yeldeğinneni Çık. 
Ada 87, Parsel 20. 

A. 653 Üçünci,i Karataş Asansör Sokak 
Ada 655, Parsel 19 .. 

A. 658 Bornova Yaka M. 2 inci Yaka So 
A. 667 Birinci Sultaniye M. Havai So. 

Ada 4 5, Parsel 1 1-1 / 2 Hissesi. 
A. 671 Akçalı Mescit M. Damlacık Sokak 

A. 681 
A. 690 

Yokuşu 
Ada 102, Parsel 5 7 
lmraiye M. Burç Sokak. 
Karşıaka Osmanzade Y aşaroğlu So. 
Ada 117, Parsel 11. 

A. 701 İkinci Karataş 9 Eylfil Sokak. 
A. 701/1 < c c c 
A. 701/2 < < c c 

17 ı ır 
27,29-29,29 

89 

45 

1 57/13 Tj. 169 
1-3 

47 

94 

12 

102 

50 
22/1 

53 

94 

12 

102 

19/1 

50 

S9/I 

) 

112,114.116 
118-120 

122, l 24, 126 

13-18-25-29 4332 

Nev'i 
Arsa 

3116 M2. 
Arsa 

1913.SO M2. 
Arsa 

1854 M2. 
Arsa 

546 M2. 
Arsa 

930 M2. 
Ev 
Arsa 

484.-M2. 
Arsa 

185 Arşın 
Arsa 

527.72 M2. 
Ev 

Ev 

Ara .. 
80 M2. 

Arsa 
48 M2. 
Arsa 

16 MJ 
Arsa 

62MA. 
E.v 
Arsa 

62.50 M2. 
Arsa 

27 M2. 

Ev 
Arsa 

702 M2. 
- 92,94,96 
98-98/ 1 
100, I 00/ 1 

Kıymeti 

623.20. 

Deporitoeu 
T. Li . ' 
124.64 

1435.

S56.20 

163.80 

325.50 

650.-
169.40 

50.-

263.86 

2800-

60-

ıo

~-

&20 

42.-

100-
8.72 

81.-

40.-
351.-

2000.-
2250.-

287.-

1 11.24 

32.76 

65. 1 o < 

130.-
33.88 

10.-

52.78 

560.-

12.-

,_ 
ı.-

16'4 

6.'40 

20.-
1.74 

.16.20 

8.-
70.20 

400.-
450.-

100. 2 4500.- 900.-
Yukarıda izahatı yazılı emlii kin pe~;n ve taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışları 21/12/ 938 Çar-

şamba IJilnü saat ONBIRDE. yapılacaktır. . 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemiz<' yatırarak ~·t rmava girm.-lt"ri Vf' 

vanlannda birer fotoğrafla nüfuı tezkerelerini getirmeleri . 


