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ısa ve Açık 

Ye~ mmııy ı)da Yeni İşler ••• 
FRANSIZLARIN HAZIRLIGI 

l . 1 Yeni Vekilin 
-==---

------~[!]~~---~ 
:Ye . 1 nı yı a girerken etrafı~uza ve bilhassa dünya politika-

' . . . 
1 esırını göstermiş Roma da Maarif teskilattna tamimi • 

1~ k~ynaştığı mahfillere >İr göz atacak olursak Isa pey
. . erın hıristiyanlar " birıirinize yardım ediniz, hem cin-
~zı. seviniz, düşmanlarını~ da iyilik yapınız,, öğüdlerini 
ıstıyanların b·· b"t" a' . . k b' b' l . . , us u un ısını yapara ır ır ermin gözle-
• 0Ymagw a h . 1 . . k .. l d 
1 emcıns erını .evme şoy e ursun, kendi ırk-
i arını, kendi dindaşları\ bile en azgın bir kin ve ihti-

._ a Yok etmeğe, düşınatarma iyilik etmek değil en bü
K ve t 'h· d . arı ı ostları düŞ.ıan yapmağa çalıştıklarını görü-

l 
i?anyada kardeş bo~a:a~ması, Çin ve Japonyanm bir-
w 

1 
ortadan kaldırmasaahdet ni ş gibi kanlı ve korkunç 

guşması " Av ed · t ' · b' k w d' ay t i rupa ın ,nıye mı ız u:taracagız ,, ıye 
a a ı arak Avrupayı c b.!lki bütün dünyayı bir kan 

anına bir k w J . w 

lıl ' .. en az yıgın a çevı :mege gayret eden Avru-
arın sonmez garaz vı düşm::ı :ı lı k ateş ine ba karak yur-

~u~~ d~imi bir sulh ~ sükün içinde yaşatmağa matuf 
1 urkıye siyasetinin Yşatıcı ve kurtarıcı feyz ve inkişafını 

A net .. ve .. memnuniyet i anmak mümkün müdür ? 
n t:i·~J.kuŞn ~i~ hediy~solan bu siyaseti sağlamlaştı!"mak 

.. 
1 
•• ı efımız ve kon ve çiftçinin şefkatli babası ismet 

nunun sarfe~tiği ve fuekte olduğu gayret ve himmeti 
onutabilir ? y . 
enı Cunıhu . . . l 'k "kad J rreısımız, ün ya politı asını, ve bununla çok 

İstanbul, (Hususi) Ma-
arif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel vazifeye başlaması 
Dolayısile maarif teşkitatına 
şu tamimi göndermiştir. 

"Büyük rr.illi Şefimiz Cum
hurreisi İsmet İnönü'nün 
- Devamı 4 üncü sayfada-............. .,, ..................... : ... ........ .... 
Fransız 
Başvekili 

t ar 0 an Yurd müfaasını biran bile gözden uzak 
:ıyar~k yeni yılda \ti Türkiyede yaptıracağı işleri TUNUST A FRANSIZ ASKERLERi Bİi NÜMAYİŞ YAP ARLARKEN 

Londra (Radyo). - Fransız gazeteleri İtalyanınyeni talepleri karşısında açhkları müthiş 
mücadeleye varkuvvetlerile devam ediyorlar. Bugazeteler ''İtalya veya Roma - Berlin 
mihveri Fransayı da bir Habeşiştan veya Ç ekosllllakya addediyorlarsa pek yakında aldan
mış olduklarını ve Fransanm zayıf zannedilen nodalarda nasıl sağlam ve kuvvetli bulun
duğunu anlıyacaklardır,, diye bağırmaktadırlar. 

-3-E-

Tunus Yolunda 
B' Ybnı yıla .girerken ~üjdelemişlerdir. . 

1
1z u ışlerm başınd .vatan ve milletin şimdiye kadar 

: enmeden besliyen, !adlarını aç bırakmamak için çok 
ht ~~f=hlmağa razı tıuş bir liabası olan köylü ve çift-
ad ve rahata 1vuşturulması hususunda atılan me-

H 
1 
•rnı,. Yapılan kurtıcı programı görüyoruz. 

a kçı ıldealistlerin ı rüyası bir hakikat olduktan sonra 
'Ylırtda yapılmıyaca'birşey kalmıyacak demelctir. 

Londra (Radyo) - . Fransızların büyiik bir ene'ji ile hazırlıklarını ikmal etmeleri karşı-
sında Romanın düşünücü bir vaziyet alacağı zaruediliyor. • 

SIRRI SANLI 
................ ' ~ ........ , ................. , .......... ~ ............... . 

llllllll lllY.i"L·a·Asiuııuncıııınn:ıtııı!!llllr•ııı:ı ıuımıııı uınııım mı:ııııın.ıııımııımııııııımıımııın7" ııııınııııım ıoııııuımuııııııııımııu.ı ıınıı ıın ., ıı ııınınıııı ııııııunnımn 

PİYANGOSU Mes'ut Bir Nialimiz veBelediye Reisimiz ----·- .... ----.. --
Bu Gte Geliyorlar 31028numaı·a 200,000 liıa7558 

-- · ---~- numara 150 bin lira kazandılar 
-ı İstanbul, - Yılbaşı tay-

yare piyangosunun keşid"'

sine evvelki gün saat 19.40 
da mutat zevat huzurunda 1 

"" Valinıiı 8 
u gün alt,· Fazlı ıleçle belediye reisi ~ Dr. Behçet Uz 

...._ __ ~anı Banma treniyle şehrimize döneceklerdir. 

STEJt rı · --...---~-~L iSTER AGLA 

başlanmıştır. Bu s ~nenin taE
lileri ile zenginl .!rine ait nu
maralar aşağıda gösterilmiş
tir. 

500 Bin lirayl 24573 nu
mara kazananmı~tır. 

Planda mevcut 400 bin 
liralık mükatatı sonu 73 ile 
biten numaralar aralalarında 
biner lira olarak taksim 
ederler. Gene planda me\'
cut 100 bin lirahk mükafatın 
yarısı olan 50 bin lirayı da 
büyük ikramiye isabet eden 

1 b k - --.... -... ~'='...-~:~~--..:" .... r_,......, 

"
1 1 1 

la Birdenbire Sevinmişler Amma'! •• 
~erikada İnsa~· . . 

ela)at muvaffaJı ın çenesını uzatan veya kısaltan bir doktor çıkmış ve yaptığı 
u h'"ad' · duya le sona erdiğinden gazeteler kendisinden bahsetmeğe başlamışlardır. 
zı •afdj~~~r pro(ılıbıkların birdenbire içlerinde bir ferah belirmeğe başlamış ve hemen 
Doktor t w re koşmuşlar ve bu hususta malümat vermesini rica etmişler. 
smek , ya~lıgı eliyatı bunlara anlatmış ve "işte demiş, kulak;kıkırdağından bir parça 
ki uretı e ç·le · d" it' d · k l b ki d .. e herk . .. · rı uze ıyorum,, eyınce ı ı ı ar an biri şu garip sözleri söyle-

- Biı esı guymüştür: 

efiya tlade sanntk ki çenesi düşük ve müstebid karılarımızı yola getiriyor ve yaptığınız 
Sen 1., onları~llerine zincir vuruyorsunuz .. 

~l"e k · ey ok1um, bu saf adamcağızın düşünüşüne ve ayni zamanda kılıbıkların pro- 1 

OŞatak ..,!erine bir derman bulunduğunu sanmalarına : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

24573 numaramı yirmi aşa
ğı ve yirmi yukm olan nu
maralar arnsınd< biner lira 
taksin ederler. 

200 bin lirayı 31027 nu· 
mara kazanmıştr. 

Bu numaramı yirmi beş 
aşağl ve yirmi beş yukarısı 
olan numaralar 50 bin liralık 
mükafatı aralarında taksim 
ederler. 

15~ bin lira 7558 numa
raya, 100 bin lira 24481 nu
maraya, 70 bin lira 29831 
numaaya, 60 bin lira 14415 
numGraya, 50 bin lira 12692 
nurparaya, 30 bin lira 39524 
numaraya, 20 bin lira 18862 
numaraya, 15 bin lira 16939 
numaralar kazanmışlardır. 

10 bin lira 
22195 5655 
13437 15718 
25259 12472 

5 bin lira 
14511 25430 
2i>S24 678 
15834 19293 
1133 13009 

17449 

kazananlar 
16315 18942 
29113 20800 

kazananlar 
30012 25730 
32869 39890 
36794 10437 
12094 2850 

4morti 
Sc... . , 8 ve 9 ile 

ı :.ı ·n :- : •• :ur da ellişer 

amorti alacaklardır. 

biten 
lira 

kah Töreni 
Yeni Asır arkadaşımızın 

başmuharriri Bay Hakkı 
Ocakoğlunun çok sevimli 
kızı Bayan Türkan ile çok 
değerli gençlerimizden fk
tisad Vekaleti ihracat kon
turolu Bay Melih Bayülke
nin nikah törenleri geçen 
cumartesi günü evlenme 
dairesinde şehrimizin en gü 
zide ve münevver bir küt
lesi huzurunda yapılmıştır. 
Mesud çifte sonsuz bahti
yarlıklar diler ve iki tara
fın ebeveyn ve akrabala
rını öz yürekten tebrik 
ederiz. 

Paris, (Radyo) _ ; Dün sa
bah Fransız başvekili Mösyö 
Edvard Daladiye mareşal 
Fasch harp gemisi ile Tunus 
seyahatına çıkmıştır. 

Bugün sabah saat 8 de 
Başvekil ve maiyeti erkanı 
Ajoryaya varmışlarôr. Bu-
rada iki saat kalacak olan 
başvekil Korriko vilayet mer
kezini ziyaret edecektir. 

Bugün buraya ha\-eket 
edilecek ve Bastia limanına 

--~·-= 
Yurdu Sevmek, Halkı Sev· 
mektir. Seven Daima Sevilir 

==-==->~--
w Eşme kazasının Sirke köyünden Bay Ali Haydar Kaçar 

~glu her sene olduğu gibi, bu senede T. H. Kurumuna lSO 
ıra yardımda bulunduğunu yazmıştık. 

Yurdunun herrak havaların da yabancı bir milletin yaban· 
cı g ürültülerini d uymamak ve yurdunun her hangi bir feli
k~t karşısında kaldığı bir zamanda, en ufak bir kısmının 
bıle berbat olmasını istemiyen değerli yurddaşımız bu 
felaketlere karşı durmak ic in en lazım olduğunu anla· 
mış ve her sene kudretinin yettiği kadar T . H. Kurumuna 
yardım etmeği bir borç bilmekle yurdseverliğini göstermİf• 
tir. Yurdu sevmek, halkı sevmek demektir. Yurdunu, ~ 
sevenleri halk daima sevar. 



• 
2 iKiNCi KANUN SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 

~~~~~~---~~----------~----------~_:_~~~~_:...--~~---------------------------------------------------• 
l~panyol aşıklarını taklid eden Hartte yapılacak harp malze-
lhsan soluğu cezaevinde aldı nesi mübayaası için 

-=====~== ... . 
İhsan adında bir genç İs- ları Melahatın penceresini 

panyonl aşıklarını taklid ede- harekete getirememiş, cırlak 
rek, sevgilisinin kapısı önün- sesi ise büt~ mahalleyi aya-
de kendisine udla serenadlar ğa kalaırmış, polisleri başına 
okumuş, fakat neticede suç- üşüştürmüştür. 
lu olarak mahkemeye veril- Neticede gelen polisler 
miştir. İhsanı karakola götürmek 

İhsan Zeyrekte Melahat istemişler, fakat İhsan: 
adında esmer bir kıza vurul- - Siz ne karışıyorsunuz? 
muş, birkaç zamandanberi Ben sevgilime şarkı söylü-
peşinde dolaşmasına rağmen yorum. Sinemaya gittinizse 
kızdan bir meyil göreme- bu gibi şeylerin kabahat ol-
miştir. madığını görmüş olacaksınız, 

Nihayet bir meyhanede demiş ve bu arada vazife 
fazlaca kaçırmış, aşk ateşi gören polislerede tahkirler 
de başına vurunca udunu savurmuştur. 
kaptığı gibi sevgilisinin evi- Dördüncü asliyeceza mah-
ne gitmiş, penceresinin al- kemesinde duruşması yapı-

tında şarkıla; okumağa baş- lan İhsan 30 gün hapse, 30 
lamıştır. lira para cezasında mahkum 

Fakat İhsanın yanık şarkı- edilmiştir. • 
------111111111111------

Gümrükte 
Tayinler 
İzmir yolcu salonu ambar 

memuru Mitat Yıldın İzmir 
ithalat gümrüğü ambar me-
murluğuna, İzmir ithalat 

gümrugu ambar memuru 
Tahsin Tugtekin İzmir yolcu 

salonu ambar memurluğuna 
tayin edilmişlerdir. 

••••••••O•••••••• 
Pul ve kıymetli . kağıt 
levhaları resme tabi 

değlldlr 

Pul ve kıymetli kağıd iba
resini havi bayı dükkanla
rına asılan levhaların bele-
diyelerce ilan 
tutulmıyacağı 

mıştır. 

resmine tabi 
kararlaştırıl-

.. ••••••O•••••••• 
Hariçten Çiçek 
Getirilmiyecek 

Bazı çiçekçilerin Avrupa
dan koparılmış çiçek getir
mek için teşebbüs ettiğini 
Ziraar Vekaleti haber al
mıştır. Yurdumuzda her ih
tiyacı karşılıyacak kadar 
çiçek yetiştirilmekte olduğu 

gibi kışın da çiçeksiz kalın
mamakta olmasından dolayı 
kesilmiş taze çikeklerin yur-

dumuza ithal edilmemesi için 
tedbir alınmasına karar ve
rilmiştir. 

l B. Hüsnü Çakır 
İktısat vekaletine B. Hüsnü 

Çakır geldi. 
Yeni İktısad vekilimiz 1892 

de Hopede doğdu. 1912 de 
mülkiyeyi bitirdi. Mütareke
nin ilk güelerinde ticaretle 
meşgul olmuştu. Sonra Ana
doluya geçerek istiklal mü
cadelesine iştirak etti. Bila
hara Trabzon vilayeti mek
tubi kalemi mümeyyizi oldu. 

B. Hüsnü Çakır sırasile 

Tirebolu, Giresun, Bayburd 
kaymakamlıklarıuda bulun-

duktan sonra mülkiye müfet
tişliğine terfi etti. Gazianteb, 
Ordu valiliklerini yaptı. 

Tokat valiliğine tayin edil
diği sırada istifa ederek Şe
ker inhisar idaresi kontrol 

şefi, sonra şeker inhisarı 

müdürü, daha sonra şeker 

ve petrol inhisarlarının bir
leştirilmesi üzerine umum 
müdür oldu. 

Bu idare lağvedilince tütün 
inhisarı murakabe heyeti 
reisliğine tayin edildi. İnhi
sarların tevhidinden sonra 

da inhisarlar umum müdür

lüğü vazifesini ifa etti ve 

zamanında mühim ıslahat 

yaptı. 

Bu sıralarda İzmir meb
usluğuna daha sonra da Par
ti idare heyetine aza seçildi. 

Devlet demiryolları 9 ncu iş
letme müdürlüğünden : 
Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5-6 bin meşe 

cari hrt traversi kapalı zarf usulile 10-1-939 salı günü saat 
21 de Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 lıralık teminat ve diğer nizamı vesikala
rını ihtiva edecek olan zarfları aynı gün saat 10 na kadar 
komsiyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir.9364 

(4511) 27 - 28 - 30 - 1 ............................ ____ ........ 
ELHAMRA İdaresinde Milli Kütüp

hane sineması 

BUGÜN 
Senenin en nefis proğ ·amiyle en nefis filmini 

takdim ediyoruz 
Fransızca sözlü 

1 
Aşk - Şiir - güzellik musiki, dünyanın en güzel kadını 

diye şöhret bulan güzel artisti ... 

Dorothy - Lamour 
AYRICA : Milli Şefimiz Cumhur başkanımız muhte

rem İsmet İnönünün Ankarada Büyük Kamutayda 
C. H. P. Fevkalade toplar.tısında söylediklerı büyük 
tarihi ve siyasi nutukları . . Yedi yüz metre 

Seanslar : 3-5-7-9 

--=>~-====a 
Ankar 1 (Hususi) - Ha- + İngiltereden ehemmiyetli 

rıçten pılacak harp malze- mıktarda mübayaatta bulun-
mesi m•ayaasına müteallik mak icap etmektedir. Bun-
alarak · ksiltme ve ihale dan başka yakında müzake-
kanunuı zeylen hazırlanan resine başlanacak olan Al-
kanun" Hhası Meclise gön- man kredi anlaşması da ayni 
derilmiş-. mahiyette yani Almanyadan 

Bu kam esaslarına ~ müs- bir kısım eşya, levazım mü-
teniden ncak 'muayyen ecne- bayaası için hükümleri ihtiva 
bi memketlerden mübayaası edecektir. 
Iazımgeh eşya ve levazımı Bu anlaşmalara müsteniden 
2490 salı kanun hükümle- gerek İngiltereden ve gerek-
rine tal:olmaksızın ait oldu- se Almanyadan yapılacak 
ğu daircin teklifi üzerine mübayaalara yukarıda sözü 
Maliye \kaletinin mütaleası geçen arttırma ve eksiltme 
alınarak Vekiller Heyetince ve ihale kanununu vazetmiş 
tesbit edecek asaslara göre olduğu esasların tamamen 
mübayaaolunacaktır. tatbikine imkan görülmedi-

Kanurn mucip sebepler ğinden bu vaziyet kredi an-
layihasım şöyle denilmekte- !aşmalarının arzu edilen şe-
dir: "St zamanlarda 3525 kilde tatbikine engel olacak-
sayılı kıunla tasdiklerinin tır. Bu sebepten dolayı işbu 
İngiliz k:di anlaşması mu- kanun layihası hazırlanarak 
cibince bvlet daireleri için Meclise verilecektir. r.--- _ .. ______ ------~-------.. 
!DÜ~Y ADA NELER OLUYOR! 

Muhaereci arllar 1 ihtiyar 4Qui- - - -
Güver<nlerin muhabere 1 Amerikada Masaçosen'de 

h Amerika Cumhurreisinden işlerinde kullanıldığını ep 
biliriz. Faat arılarında harp Adamsın bahçeside açan bir 

ağacı 146 sene müddetle her 
zamanınd posta vazifesini 

yıl gül vermiştir. Bu emetar 
gördüğün, bilmem duymuş- gül fidanı bilahare nebatat 
muydunm alimleri tarafından tetkikten 

Son Japn - Çin harbin- geçirilmiştir. 
de japonlr, muharebe işle- t1 Yaşında Çocuk 
rinde güttrcinleri değil, a- Anası 
rıları kulınmıya başlamış- Hindistanda evlilik deli-
lardır. Arısaatte 40, 50 mil kanlılıkta değil, çocuklukta 
yol alan v arı beyi sabit başlar. Bir erkek çocuk do-
kaldığı taldirde kendi yur- kuz yaşına bastığı zaman 
du olan ~vanına şaşırma- mükemmel bir koca addedi-
dan döne bir haşeredir. lir ve kendisine 6 yaşındada 
Götüreceği haber, fotoğraf "zevce,, alınır · 
makineleri ;asıtasiyle gayet Kız l l, erkek 14 yaşına 
küçük bir hale konulmak- bastığı zaman hazanda baba 
tadır: Bir taraftan da bir bile oldukları vakidir. 

TUylerile Baraber Gaga 
sulh sembol olan güverci-

Değiştiren Kuş 
ni, neyse :ıüdafaa harple- Bu kuş, Atlas Okyanu-
rinde kullamak doğru ola- sunda yaşar ve her yıl ga-
bilirdi. Saldrganlık harbin- gasile tüylerini değiştirir. 
de bunun yıkışık almadığı- Bu garib hali tetkik ed<:n 
Dl Japonlar da takdir etıniş gayvanat alimleri buna hıç 
olacaklar ki onun yerine iğ- bir kat'i sebeb bulamamış-
neli arıyı ikıme ettiler. lardır. 
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Ankara Radyosunun 
-------r!:]-------

( Bugünkü Pr .ğramı ) 
Türkiye Raclıodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postahrı 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye rad)Osu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara rady>su T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Büyük bir virtliozun plakları 
14.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.00 Tün müzigi - (şarkılar Pi) 
21.12 Tür[ müzigi (Halk türküleri Pi) 

18.30 
11.95 
1".~~ 
19.50 
20,05 

21.00 

21.15 
21.35 
22.30 
23.45-24 
. - --

T dk Müzigi Qncesaz Kar-cığar faslı) 
Sant, ajans haberleri, ziraat borsası veMeteoroloji. 
~.~ üzi!<: (Kcmaı soloları) çalan (Sedat Ediz) 
Konuşma (doktorun saati) 
T·ı .. k rr. üzigi - Klasik proğram-idare (Mesut Cemil 

Sa .... :, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 
fiatları) 

Konuşma 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (Senfonik ptaklar -Takdim eden C. Memduh 
Son haberler \'e yarınki proğram 

Sıhhat alıkyağı 

Norveçya bahky jlarının en halisidir 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET G iBi İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüz~1et Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

, 1111ıııımı ıaııımııınııınnıımıuıııınıınıınuıı ıı ıuıı ınıııııı ııınn' 13 
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Rakamı 
~ , 

Soğuk insanın yalnız bir 
tarafına geldiği vakit bile, 
oraya uzak yerlerinde de te
siıini gösterir. Mesela insan 
yalnız bir elini soğuk suya 
soksa öteki elinin sıcaklığı 
da azalır... Daha önemlisı 
insan ayaklarını ;soğuk suya 
sokunca beyninin lüzerinde 
zarların damarları kısılır, ne
ticesi de hiç iyi olmaz. On
dan dolayı kışın ayakları 
üşünmemeği çocuklara sıkı 

sıkı tenbih ederler. Ayaklar 
üşümeğe başlayınca hemen 
sıkıca yürümek, koşmak lü

zum buradan gelir. Soğuk
tan, vücudun beslenme işi 
hayl!ce değ.şir, vücudun mu-

hitindeki sıcaklık azalınca 
vücudun içinde daha fazla 
kalori çıkmasına lüzum hasıl 

olur. İnsan soğuk su altında 
bir duş yaptığı vakit akci
ğerlerinden yüzde elli daha 

ziyade hpva alır, havanın i
çinden aldığı oksijen ile te
neffüs ettiği vakit çıkardığı 

karbon gazı yüzde seksen 
artar. Bunun üzerine hücre
lerin içindeki teneffüs işi de 

çok artar. Ondan dolayı in
san soğukta daha çok azot 
çıkarır. 

Bunun neticesini de elbet
te tahmin edersiniz : soğuk-

ta insan daha çok kalori 
sarfedince daha çok yemeğe 
mecbur olur. Daha çok azot 

çıkardığı için soğukta azot
lu gıdalarını da arttırması 

lazım olur. 

Karaciğer soğuktan hoş
lanır : insan soğukta daha 
çok harekCj.t ettiği için kan
daki şeker~n isbeti artar, 
karaciğerde ı şeker deposu 
azalır ... Soğukta karaciğerin 
yağları - sonra kan vasıta-

siyle bütün vücuda gonder
mek üzere - toplamak has
sası da artar. 

Soğukta böbrekler üzerin
deki guddelerin işi de artar. 
Ondan clolayı erkeklerin 
vücudundaki tüyler daha 
sıklaşır ve daha kuvvetlenir 
Tiroit guddesinin :de iyi 
işlediği zaman soğuk mev
simidir. Vücudun beslenme 
işi bundan dolayı kışın daha 
ziyade olur. 

Görülüyor ki, soğuğun vü
cut üzerine tesiri pek de 
fena sayılamaz. Ancak so
ğuk şiddetli olur ve çok de-

Bir yolcu - Hayır 13 nu
tıaralı kompartımanı iste
tıem. Başka bir yer yok 
tıu ? .. 

- Hayır ... 
- Öyle ise dursun. 
Geçen gün Yataklı Vagon 

ibresinde: tesadüfen duydu-
ğvm bu konuşma beş, altı 
y l evvel merhum İstanbul 
rrebueu Yusuf Akçora hak-
k ndaki bir hatıramı canlan
d rdı. Bay Akçora da yine 
İstanbuldan Ankaraya git-
mek için yataklı vagondan 
bir yer arıyordu. Satış me· 
ınuru 13 numaralı bileti ver~ 
m~k istedi. O : 

"- Hayır .. Bana başka 
bit kompartman veriniz ... ,, 

Dedi. Sonra bana döne
ret: 

- Ben bu 13 rakamının 
şeametine inanmam. Fakat 
hiçbir zaruret yok iken ni
çin bu numarayı alayım? .. 

l>iye maksadını izah et
mişti. 

Halbuki münevver bir a
danı. için yalnız 13 rakamı
nın şeametine inanmamak 

kafi dPğl'd i r. Bilakis bu 
yersiz zihniyet ile mücadele 
etmek için 13 rakamını ilk 
evv~l istemek lazım değil 
midir: 

Hatırımızda kaldığına gö 
re evvelki yıl Başvekil Ce· 
lal Bayar henüz İktisad Ve' 
kili iken yaz tatilinden isfr 
fade ederek Marmaradıı 
kotra seyahatine çıkarken 

ilttzamT olarak ayın 13 üncii 
gününü intihap etmişti ve 
ve bu intihabın sebebi 13 
rakatnındn hiç bir şeaıflet 
bülunmadığını gös ermek 
için olduğunu da söylemiş 
bu sözü o zaman gazetelere 

geçmişti. Birliaç ay sonr• 
da İktiead Vekilliğindetl 
Baş"ekil oluşu manalı bif 
tesacl\if olmuştu! ................................................ ,, 
vam ederse, tesirin iyiliğ 
kalmaz : İnsanın kolları, ba 
cakları, uyuşur, gözleri ki' 
rarır 'Ve yürüyemez olur, mll 

kavemet edilemiyecek dere 
cede kuvvetli bir uyku ge' 
tirir. Uykudayken başka bİ 
risi ü~müş insanı .ısıtama6 
sa efüri veya ayakları don' 
ve bir daha uyuyamaz. 

On\n için pek soğuk ~,, 
valardı hele geceleyin uı1J1ı 
müddtt sokakta kalmak i'f 
bir şe~ değildir. 

~----.. --..... 1 - - ·IAım::ml ____ _ 
~ BUGÜN 

Tayyar Sineıııasında 
T E L E F O N: 3646 

NE SEKER SEV 
Saheserini takdirfl ede; 

F .R A N S 1 Z C A S Ö Z L Ü 
Başrollerde : DEANNA DURBİN-HE~BERT MARSHAıJ 

~ ·_ ~ 
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--------------------------------~----------~--
(HALK.iN SES/) 

Aman Bayım çok hoştun· 
Lakin biraz sarhoştun 
Neden ardından koştun 
O sarışın Bayanın ? 

Gözün aç karnın toktu 
Falsoların pek çoktu 
Mutlaka aklı yoktu 

Seni görüp yananın 

Bak sen de bir güldib 
Ve herkesi güldürdün 
Süzdükce, süzdü 
Karşında her kananın 

Kim sanarsa seni ay 
Ederim billah alay 
Seni gelin eden vay 
Kaynananın haline 

A. F. \. 
Batmaz liken 

----r!:'---
lmkansız 

Bay İhsan arkadaşnı: 
- Merak etme o adını 

çabuk unutursun dedi 
Ar~adaşı cevab ve~i: 
- imkansız, kredre bir 

otobobille bir kürk nanto 
almıştım . .................... 

Kumaşcıdcı 
Pahalı kumaşıız yok 

nıu? 

- yok, fakat atrona 
söyliyeyim hatırım · · 
b ıçın 

elki biraz zam yap~!.. 

sujifi·Ci;··ç~·i~,m 
Sevimsiz adam ge k 

t ç ıza: 
- nsanı ta uza'· .. 

t .. l\ra go-
uren melodiler var d d' 

G r e ı. 
enç kız. 

. - Aman hangilese söyle 
yın de onları çalay1, 

.................... 

KADIN 
: _ :::::::z:: 

9ag Yıh Kıs Modası • 

~. 
Yumuşak, kalın velurler

delenden, düvetinden, dra
dan yapılmakta ve bol bol 
kürk bandlarla, hendesi şe
killerde süslenmektedir. 

Yakaya büyük bir ehem
miyet verilmektedir. En son 
yakalar o şekilde ki icabın
da yerinden çıkarılıyor, ay
ni mantoya bask, rever ve
saire yerine takılabiliyor. Bu 
hususta akla gelmez yeni
likler ya pılmı~. 

Bazan da ayni manto için 
biri vaşak, biri astrakan iki 
yaka yapılıyor. Gündelik 
bir manto yerine kullanıl-
mak İcab edinre birinci ya
ka, abiyye manto lazım o
lunca ikinci yaka kullanılı-

yor. Boylece yerine 
giyinmek yüzünden iki 
to yaptırmak zarureti 
dan kalkmış oluyor. 

göre 
man
orta-

Bazı kürk yakalarında ji
le gibi, hatta ilik düğmele
rini kaplıyan bir parça ha-

linde kullanılabiliyor. Moda 
bunlar için binbir çeşid 
kurnazlıklar icad etmiş. 

Bazı mantoların her tara-
Realm sergltnde fı godeler, plilerle bollaştı-
Karısı eski boZc il rılmış. Fakat çog~ unun kesi-man yo ar 

Zarasını göst~rek ko- lişi düz ve tlardır. Önlerin-
casına sordu: d k 

en birer ürk parçası a-
m~ Sen böyle ol gördü şağı inmektedir. 

Koliar umumiyetle omuz-
- Şey ... Meyhıeden çık- farda oldukça bol, rahat ra-

tığım bazı gecele. . hat rahat giyilecek gibidir. 
oıı~ınıımıııumuımııunııııuıııııı ııı ııoıuıııııu uııım ıııııııııııııliıılllın Bileklere doğru darlamak-

Jn gİ)İz Kıının tadır. Süslü olması istenilir
se üstüne şekil şekil astra-

Tip'. kan veya sutaş dikiliyor. 
50 B' İn ·ı· Pek te bol bırakılıyor. ın gı ız zı arasın-

da açılan anketeerilen ce- Renklerine gelince : Umu-
vaplar hüJasası : miyetle siyah. Fakat astar-

Bu 1 ları canlı renklerde. Ya el-cevap arın ilasası şu-
dur: Normal İnfiz kızları- divenlerin, ya da robun ren-
nın t' · k · d U hl g" 

1 
ıpı açı ren saç, mavi gın e... mumiyetle ro ar 

~zer, berrak r ten düz- mantolardan daha açık. Me-
gHunftburun, l,6Cnetre boy. sela : Menekşe moru bir 

a ada b .. 

İzmir vilc\yeti Turistik yolları inşaatln ı ait ka-
pah zarf usulü ile yapllacak eksiltmeilam: 
• 
lzmir vilayeti daimi enciime-
ninden: 
Eksiltmey konulan iş: 

Keşif bedeli: 

Bu işe ait eksiltme evrakı 
aşağıda yazılıdır. 

İstekliler. 

Eksiltmenin yapılacağı ta
rih gün saat ve yeri. 

Eksiltmeye girebilmek için 

Muvakkat teminat: 

Teklif mektupları: 

26-1-000 kilo metelik Tepe
köy - Selçuk yomun tesvi
yei türabiye, sına imalat ve 
makadem şose, 51-800 kilo
metrelik Güzelya ı İnciraltı 
ve Ilıca branşımaıı yollarının 
asfatl kaplamalı ese, 11-1-975 
kilometrelik Karıyaka-İzmir 
yolunun asfalt kculamalı şose 
ve kısmen par<e, 4-1-850 
kilometrelik M eı>inli-Borno
va yolunun asfal kaplamalı 
şose, 1-1-283 <ilometrelik 
Alsancak - Şehiter karakolu 
kısmının parke <aldırım in
şaatı. 

(1194090) lira (61) kuruştur. 

A) kapalı · eksiltme şartna-
mesı, 

B) mukavele pnjesi, 
C) Bayındırlık şleri genel 
şartnamesi. 

E) Şose ve sınai imalat ya
pısına ait umurri fenni şart
name asfalt beton şose 
D) Hususi şarhameler. 

G) Hulasai keşif, mesaha, 
silsilei fiat ced,ell~ri ile mal
zeme grafikleri ve projeler. 

Bu eksiltme evrakını İzmir -
Ankara - İstanbul Naifa mü
dürlüklerinden 50 lira muka-~ 
bilinde tedarik edebilirler. .. 

20 Şubat 939 Pazartesi gü
nü saat 11 de İzmir Vilayeti 
Daimi Encümeninde kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi inşaatı 
hüsnü suretlet ifa ve ikmal 
ettiklerini tevsik edecek ev
rak ile İzmir valiliğine mü
racaatla alacakları ehliyet 
vesikası ve 939 yılına mah
s·Js ticaret odası vesikası. 

(48423) lira dır. 

İstekliler 2490 sayılı yasa
nın 31,32,33 ve 34 üncü 
mad :leleri hükiimlerine göre 
tanzim edec:!kleri teklif mek 
tuplarını yukarıda 5 inci 
maddede yazılı saatten bir 
saat evvel İzmir Vilayeti Da
irni Encümeni başkanlığına 
makbuz mukabilinde verile
cek ve postada vaki geçik
ıne ler kabul edilmiyecektir. 

(4419) 

İzmir Nafıa müdürlüiünden: 
Çeşme gümrük binasının ikınali inşaatı (2372) lira (95) 

kuruş keşif bedelile ve 15 giin müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine 
göre hazırlayacakları (168) lira teminatlarile birlikte 10 
ikinci kanun 939 salı günü saat 11 de İzmir Nafıa müdür-
lüğündeki komisyona baş vurnıaları. (4475) eş gu çalışır si- manto açık leylak rengi nemayı d , 

. ta ' ansı s~r, her haf- robla giyiliyor, Yllbaşı şerefine fevkalade bir filim 
alırın~~akkak lb çift çorap Siyahtan sonra gri, morun LEON TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 
dik~iri;rt aydbir elbise her tonu, ~rduaz mavisi ve Ve Gabi Morlay _ Pierre Benoir'ın 
n · şarap rengı çok modadır. Muhteşem temsilleri 

1 ;~ 1<:işiLl'ıTo°RKiYENİN EN BüYüK sİNEMAsı 1 Uykusuz Geceler 
B et Pat E • • 
TE(~""rınct Y NJ SJNEMA'da Bethovenin senfonisi - Rus mü~i~i - .Şayanı ~ayret aşk 

FON: 45 TELEFON· 40't5 'J macerasını görmek üzere tekmıl I.:~ mı.~ 29 · kanunuevvel 

ıgün iki büyük - filim birden . 
1111 Kültürp~~~EMSi~:~asında 

1 - A. '1aroz kadısı Teıeton 3ısı 
toplanacaktır 

Bugün son defa olarak YNI~e sözlü ve sarkılı büy~k komedi 
E, ı r H ~LAR: Hazım Vasfi I Galip Muammer 

· e ı a ~ Şevkiye Cahide. Büyuk muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

1 ır. 

İZMİRDE İLK .DEFA ... 

~ - Byük şehir 
Senenin en müthiş şaheseri 

Urkçe lzahh foks jurnal 

10-2-5-8de SEl\NSL~: Cumartesi ve pazar günleri 
diğer günler 2-5-8de başlar 

~ ~ ........................ 11!!11 ...... ... 

- Aşk kanatları altında 
- Paris eğleniyor 

Filimleri gösterilecekt::·.. Fı ~·~'1 .. l kaçırmayınız 
Seanslar: Paris eğlenivor ~.10 " · 7, 15 te Aşk 

kanatları 5 ' ~ ç> c1 :- .. 
FİA TLER: 20 - 30 kuruştur -----------------11 

1 

-

2 iKiNCi KANUN 

KremE N HOŞ 
~~~ 

Selanik sergisinde n birincilik 
1 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik t e :a visi yapılır 

ıkinci Beyler So. No. 29 
TELEFON 2542 

t 

madalayasını kazanmıştır. ~ li::..t:il :::::.t:il 1 ~ -=-·~~ 

- .............. ~""~"""""'-'"""-~""'""' 

Yün, İpek, Pamuk, Ket en, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca:. ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

~~"=:!!:J!:+"=:!!:-~~~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTAN ESİ 
Kul.ık, Buru "ı, Boğaz 

Mütehassısı ın ıa ye nhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

H e r gün öğleden sonra. 

DiKKAT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz eloisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 
1 nci Sınıf Mutahassıs. 

mnnııuıı ımnı ıııını nı ıuııı ıı ~r o ım ı ıı ıı ıı ııuıı ııının111• 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir , çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İ kiçeşmcliktc 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~llllllll llö:.•.:;ıu;;:.~ llô:.t:::a 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR, Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu Fuat Soyer 

Cilt Tenasül hastalıkları Böbrek, mesane, prostat, 
elektirk t edavisi idrar yolu hastalıklarını te-

İzmir B' · · b ı s davi ve ameliyatlarını yapar. - ırınc ı ey er o. 
No. : 55 Telefon : 3479 2 nci Beyler Numanzade No. 5 

mııırııııııı umıı ıuııınuwı uıwııwımımııı nwı ııuıuımmnuıınıınıımııuıımımnnıınımuınnııııımııııımııumnııııımuıumunıııı~ımııııımıııııın Ulal 

S. F E R i T E C Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız~Kremi 

DEPO ŞİFA ECZANESİ 
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Lik Maçları . 
Alsancak Ateşe 
MağlOp Oldu 

Dün Alsancak stadında 
lik maçlarına yağmurlu bir 
havada devam edilmiştir. 

Son verilen karara uyan 
takımlar talebe ve askeri 
oyuncularını 

lardır. 
oynatmamış-

B'! vaziyetten en çok mü
teessir olan Alsancaktır. Bu 
değerli kulübümüz tam beş 
oyuncusundan mahrum idi. 
Ateşe 5-3 mağlüp oldu. 

Üçok Doğanspor maçı 1-1 
beraberlikle nihayetlendi. 

-~-~--

Zel~ele 
Çok Şiddetli Oldu 

Bugün sabahleyin saat 
altıyı otuz altı geçe şiddetli 
bir sarsıntı olmuştur. Sarsıntı 
evvela hafif başlamış ve son
ra şidd€:tlenmiştir. 

-=---
Açıkgözlük 

42 ÇUVAL UN L~ZIM 
OLMUŞ 

Alsancak belediye un fab
rikasında Sait oğlu Mehmet 
Naci fabrika katibine ten
zilatlı un almak için yazdır-1 
dıgı tezkereyi tahrif ederek 
tezkere hamiline 42 Çuval 
un veriniz deye yazmış ve 
bunun farkına varan katip 
şikayet etmiş suçlu yakalan
mıştır. 

.aaııımnııınıııııııııııııııııııınınınıınııınıııııımınııuııııııııımıııınıı1. 

ZABITA =c· 
.. lllllmlllDll lllilllIIDWllllllillllDllllllDU!lTIIlllllllllUlllJ" 11 r 

Kemer istasyonunda Os
man oğlu 14 yaşında Hüse
yin, Nazif oğlu arabacı Ali
nin cebinden 136 kuruş pa
rasını yankesicilik suretile 
çalarken yakalanmıştır. 

~ Keçeciler Demirciler 
içinde Ahmed oğlu 13 ya
şında Ahmed Mustafa oğlu 
Süleymanın kepengini ara
lamak suretile 16 parça de
mir çelik aletini çalarken 
yakalanmıştır. 

§ Deniz Aksu vapurunda 
Faris oğlu Mehmet, Osman 
oğlu Nedim, Zühtü oğlu 
Mustafaya ait Güvertede 
nğın halinde bulunan bal 
.ratularından birini ve bir 
miktar da portakallarını çal
dığından yakalanmıştır. 

---ı ., __ _ 
Yeni yapılacak 

Anıdlar 
Bakanlar Heyetinin kabul 

etmiş olduğu bir karara gö
re abide ve anıtlar üzerin
deki tetkikler, İstanbulda 
güzel san'atlar Akademesin
de toplanmakta olan bir jü
ri heyeti tarafından yaptı

rılması kabul edilmiştir. 
İçbakanlık bu kararname

ye istinaden vilayetler dahi
linde inşası mutasavver ve 
mukarrer abide ve anıtlar 
için içbakan!ık tavsit edil
meksizin Kültür Bckanlığı 
vasıtasiyle bu jiri heyetine 
müracaat etmelerini v;iayet
lere bildirmiştir. 

(HA tKJN SES/) 2 lKlNCI KANUN 

~TELGRAF·lEL ~FON Yeni Vekilin Maarif 
Iatına Tebliği ----------

Teşki-

"-, 
- Baştarafı 1 incide ·

yüksek teveccühleri ve sa
yın Başvekil Celal Bayarın 

değerli itimadları ile çağrıl

dığım Maarif Vekilliği va
zifesine başladım. İrfanımıza 
kuvvetli hamlelerle yeni bir 
hayat veren Atatürk'ün ve 
büyük Türk milletinin şuur 

ve iradesini temsil eden 
milli Şefin direktiflerine u
yarak Cumhuriyet Halk par
tisinin kültür meselelerinde 
tesbit ettiği prensiplerle hü
kumet programımızda yazı
lı esasl~ra dayanarak muh
terem Selim Saffet Arıkanın 
bıraktığı faaliyet noktasın
dan hareketle mesaide bu
lunacağım. 

+ nin karşılığı olarak büyük 
mu\'affakiyetler dilerim.,, 

................. 1!111 ................................................ .. 

İstanbul arc.sında hava seferleri Beri in 
Alman Luff Hansa hava nakliyatı şirketi HUkOmetimlze müracaat etti 

Ankara, 1 (A.A) - Berlin - Belgrad havt seferlerini yapmakta olan Alman Luff Hansa 
hava nakliyatı şirketi bu seferlerini İstanbua kadar temdid için hükfımetimize bir teklifte 
bulunmuştur. 

Mukabil bir teklif projesi hazırlamış olı.n Nafia vekaleti müzakerata girişmek üzere 
selahiyettar murahhaslarını göndermesini şikete bildirecektir. Bir anlaşmaya varılırsa önü
müzdeki ilkbahar içinde fstanbulun Balkaı ve Avrupa merkezlerile hava irtibatı tekrar 
temin edilmiş olacaktır. Bu şirkete yapılac«k anlaşma bir inhisar mahiyetinde olmayacak 
ve vekalet her hangi bir şirket ile de buna mümasil bir anlaşma yapabilecektir. 

Bu iş için diğer beynelmilel hava nakliy.tt şirketlerininde müracaat edecekleri zanno
lunmaktadır. Anlaşma takdoride bunların hıdut kapılarından geçmek ve muayyen güzer
gahlar takip etmek suretile yolcularını har}l:e, İs-anbul yolcularını garpta İstanbul, cenupta 
Adana ve şarkta Vana gidebilmeleri mümkin olacaktır. 

• ---------·--·---------
lngiliz Harbiye Nazırı Pariste 

. Paris (Radyo) -- Fransız ordu kuvvctleriıi yakından görmek üzere Paristen geçen 
lngiliz Harbiye Nazırı Hor Belişa sefaret saonlarında sefir tarafından verilen bir ziyafette 
bulunmuştur. 

Nazırın arzusu üzerine bu samimi ziyafete Fransız hariciye nazır! M. Jorj Bone de davet 
edilmiştir. İki nazır uzun uzadiye görüşmüş'trdir, 

------------~-.. .a .. ı~----------~ 
Filistinde gece dışarıya çıkmak menedildi 

Kudüs 1 (Radyo) - Eilistinde İngiliz kıt'~tının Araplara karşı harekatı devam ediyor. 
Halkın geceleri dışarı çıkmaları menedildi vt bir çok Arap rüesası tevkif edildi. 

Aralarında yetişmiş ol-
makla büyük iftihar dnydu
ğum meslektaşlarımın üstle
rine aldıkları işleri memle
kette hergün biraz daha 
yükselen irfan seviyesine 
ve biraz daha artan kültür 
ihtiyacına uyar bir dikkat 
ve itina ile yapmaları aldı
ğım bu mühim vazifenin 
başarılmasında bana büyük 
güven vermektedir. 

Maarif teşkilatımızın bü
tün mensuplarına emekleri-

SOGUK DALGASI GELİYOR 
Akdeniz ve Karadenizde fırtınalar kudurdu bir çok· vapurlar 

imdat işareti verdiler •• 
Budapeşte 10 ( Radyo ) - Her taraftan gelen malümat- ı dir. Belgrrt 39, Tamşuyar 24, Bükreş 28, Biren 30, Varşo

lara göre ~vrupa ve Amerikada şiddetli soğuklar devam va 37, Prağ 29, durmuş ve tr~nler ~~r .altı~da kalmış~ır:. 
ermektedir. Bulgaristanın birçok köylerile şehirleri arasında Roma 1 (Radyo) - Akdenızde muthış hır fırtına hukum 
münakalat durmuştur. Sofya, Filibede kar örülmemi de- ı sürme~tedir. Fırtınada~. bazı i.şaret. fenerleri har?p ~lmuş-

.. . g . ş tur. Bır çok vapurlar mutemadıyen ımdat ve tehlıke ışaret-
recede yukselmış ve derece sıfır altında 31 dır. Rusya da leri vermişlerdir. Ayni zamanda müthiş bir sis tabakası her 
Moskova, Odesa ve Ural dağlarında derece sıfır altında 48 tarafı kaplamıştır, 

-------------111111ıııııııııııı1ıı11111111111 ·-------------

Koıit Bethlem'in dikkate 
Şayan bir makalesi 

Paris (Radyo) - Günün en mühim hadisesi eski Macar 
Vekili Kont Bethlem'in en büyük Macar gazetesi olan 
Nemgetti'de yazdığı şayan dikkat bir makalesi teşkil et
mektedir. 

Dün Yurdun Her Tarafına 
. Kar . Yağdı 
lstanbul, 2 (Hususi) - Dün yurdun her tarafına kar 

yağmıştır. derece sıfır altında ona kadar düşmüştür. En 
çok kar Erzurum, Kars, Beyazid, Bingöl, Van, Erzincan, 
Kayseri, Eskişehir, Afyonkarahisar, Diyarıbakır, Trabzona 
yağmıştır. Bütün dağlar beyaza bürünmüştür. 

--------------0000~------~--~ 

Mumaileyh yazısında diyor ki: "Yirmi senedenberi Alman
yaya köle olacak derecede dost olduk. Fakat bugüne ka
dar bu samimiyetten bir istifademiz olmadığı gibi istikbal-
den de emiil değiliz. JAPONLAR 

Biz Macarlar eski dostluklara sadık kalmakla beraber 
İCAT EDİYOR 

garbın iki büyük de.vleti olan ve dünya ekonomisini elle- • • ~ 
rinde tutan Fransa lngiltere ile teşriki mesai etmeliyiz . ., 1 Çınlıler Kantona 3 Saat Ateş 
····oü;üi;~;i ................. _B;;;;ı~;;-~:·....... Y ağ.dırdılar . 

Ş Şanghay 1 (Radyo) - iki gündenberi Kanton cıvarında 
b• J k Yağmur yerine bomba ç· l'l d" ır canavar 1 kanlı sün~ü muharebeleri devam e~mekt~dir. ın ı er .un 

Yağdı.. Kantonu uç saat bormardıman etmışlerdır. Japonlar gerıye _ .,.. ....__ 
Namus düşmanları bir 
kızcağızı kirlettikten 

sonra samanhğa 
gömdüler! •• 

Paris (Radyo) - Madrid· 
dekı Havas ajansı muhabiri 
bildiriyor: 

çekilmişler ve çok telefat vermişlerdir. 
Japonların ricatında Çinlerin eline külliyetli mühimınat 

geçmiştir. 

---------.~e==:E!!!!EI----• • • 
ALMAN· INGILIZ 

11UtHUtUtUl•UHllUıu11uu:::::: lllttUUUJIUllllflUUllUHlluı 

Yeni Maarif ~Veklllmlzin 
TercUmei hall 

Bay Hasan Ali Yücel Ma
arif vekili oldu. 

1897 de İstanbulda doğan 
ve 41 yaşında olan Vekil, 
daha pek genç yaşından i
tibaren edebiyat ve fikir 
hayatımızda kendini göster
mişth. Babasının adı Ali Rıza 
dır. Vefa Sultanisinde orta 
tahsilini bitirdi. Yüksek mu
allim mektebi ile Darülfünun 
edebi~at fakültesi felsefe şu
besinden çıktı. 

İzmir muallim mektebi, 
Kuleli lisesi, İstanbul erkek 
lisesi, Galatasaray lisesi e
debiyat ve felsefe muallim
likleri\de, Atatürk terbiye 
enstitilsü müdürlüğünde bu
lundu. Orta tedrisat umum 
müdür11 iken 1935 te İzmir 
say)avı oldu. Eski Türkocağı 
ve Ha'kevi idare azalıkla
rında lürk dili tetkik encü
meni ~erkez heyetinde bu
lunmuşlur. 

Hasan Ali Yücel, yirmi se
ncdenberi gazete ve mecmu
alarda ~serlerini neşretmek
tedir. Akşam gazetesinde 
neşrettiği ( Pazartesi konuş
maları ) pek yüksek bir kıy
mettedir. Kitapları şunlardır: 

Türk edebiyatı nümunele
ri, ruhiyat alfabesi, Mevlana
nın rüb,ileri, Göthenin ha
yatına aid olan bir dehanın 
romanı, Fransada teftiş teş
kilatı, Turk edebiyatına top
tan bi bakış, Dönen ses. 

==~===~======= ~ 

Nafia 
Tayinleri 

Ankara, 1 (Hususı) -Na
fia müsteşarı Arifin ınebus
}uğa seçilmesinJ<:n boşala
cak müsteş;ıtlığa Demiryol
ları idar~i Tarife ve Tica
ret dairesi reisi Naki veya 
İstanbul elektrik idaresi mü
dürü Kadtiden birinin tayini 
söylenmektedir. 

Üçüncü umumi müfettiş
lik Nafia lnüşaviri Asım Er
zurum Nqfia müdürlüğüne 

tayin edihniştir. 

Denizlide 
Elektirlk santlrahnda 

t>lr kaza 
Denizli, 1 (A.A.) - Bele

diye ele1'lrik santıralında 
vukubulan bir kaza netice
sinde bir kişi ölmüş ve üç 
kişi yaralıtımıştır. 

Menemende oturan İbra
him, Hasan, Refik, Nail, 
Kemal, Emin, Veliddin, Kadri, 
Hüseyin ve Ahmet namında 
on canavar on iki yaşında 
Nevin isminde masum bir 
kızcağızı cebren girlettikten 
sonra öldürmüşler ve bir 
samanlığa gömmüşlerdir. 

Yılba1ı :~cesi Franko or. 
d l.::.::r::: ,_e:lsup tayyareler 
kısa fasılalarla Barselonu 
bomba y ır:n·· u~:ı tuttular. 

İlk bomba! Jır.lan az sür
mesine rağmen 5 ölü ve 7 
yaralı olmuştur. 

Görüşmelerine ~ 1t Resmi Şarap 
D ki ·ı) l · lmalathatıesl açllacak 

Hadıseyi derhal haber alan 
başta müddeiumumi bay 
İlhami olmak üzere Jandarma 
kumandanı ıhsan ve polis 
Edibin şiddetli araması saye
sinde kız samanlar içinde 
gömülen yerden çıkarılmış 

ve canavarların hepsi de ya
kalanmıştır. Tahikat devam 
etmektedir. 

Gece yarısı yapılan bom-
bardımanda birçok ölü ve 
yaralı olduğu haber veril
mck tedir. 

"ransız 
BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ 

Paris (Radyo) - 1939 yı
lı n:ali büdçesinin müzakere
leri gece geç vakte kadar 
sü ·:nüştür. Bütçe beş reye 
ka :ı 276 reyle tasdik ve ka
bul edilmiştir. 

e 8'1" • yon Bursa, lokat, Nevşehir, 
Paris (Radyo) - Lo 

11
• görüşmeler esnasında Ber- mıntakalarıı:ıda fazla üzümün 

dan haber veriliyor : lin ve İngiliz hükumetle- işlenmesi t~kaarrür etmiştir. 
Deniz kuvvetlerinin rnık- rinin deniz kuvvetlerine mu- Ziraat VekMeti bu mıntaka-

tarı hakkında Berlin hükü- aidil kuvvc~~~rc sahip olmak hrda birer ~arap imalatha-
metile resmen temasta bulu- arzusunda bulunduğu miişa- nesi açacalthr. Ziraat sanat-
nan İngiliz hükumetinin hede edilmiştir. ları komisyonu pancar yetiş-

. mümessillerinin görüşmeleri Almanya 1335 den beri tiren köyletde pancarların 
hakkında Londrada aşağıda yüze yakın ağır ve hafif kilo üzerint fiatini tesbit 
ki resmi deklarasyon neşre- tonda gemi inşaa ettiği an- eden fabrikaların verdikleri 
dilmiştir. )aşıl mıştır. fiatın azlığı halinde fiatın 

Berlinde İngiliz heytile Bu vaziyet karşında mü- tcsbitinde Ziraat Vekaletinin 
Alman ricali arasında deniz zal erelerin inkitaa uğrıya- hakem olmasını kabul et-
kuvvetleri hakkında yapılan cağı tahmin ediliyor. miştir. . ____ _ 

zengin .. oımak Pı·yango 
isterseniz 
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