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SEHi R HABERLERi ''S~vyetler Birliği ilim j 

Akademisi Seçimleri .. 
So•retlcr Bıriıtııl.m aka· ıelorlcl ve labnntuverlwm Şehrimizin ikinci Mün- Polis Bakım Ve Vardı~ 

~;::· ·:::1~1• ... k::·::::~n :~::_:.::.~~~0~.·m;:~.ı:;.:;~ teh·ıp Namzetler·ı Sandıgw ı Nı·zam ,amesl 
ılım adamlarına icat Te 16 bQtun duny ca taemmıı •• 

1 

rO lerlnt realıı.e etmek ihe- JCUuelc tltm adamlarıdır. • - , • .. - .-ılİI 
re' bOyOk imkanlar •ermeal Akademtadln 15teknık tllı:ım· 8 intihap Şubeainden Parti- Emmyat Umum MunDrlügDnce ~ıznlınao nızunnll"' 
ti k 1 b laldt l ler ıubulo e yeot • a 

0:zm:e~ı::eu: ıımı ·~.',:t: dem••'Y00 10uhakp 0kıunhrnuı nin Gösterdiği Nam~et- Oavlıt ~ôraılndı tı,kıkmı baı1andı. .~ 
b k d d i 1 f k t tur. Bunlar, me ani ıdro V 1 .,. 

a ımın an e t .• a ay- dinamik, madencıltlr, radle lerİ ı azıyoruz. Devlet Şüra11, Emnl1et ıaz 1apacak •• tkr• / 
Dl zamaada uan~au h&yah teknik, eneıjettk, tayarect U•um M6d6rlGilnce pollı alelade, dı;erl re•kal&ı~'-
balnmandao da buylk ehem· ltk metalürji, endOıtrf ıaha - C. H Partlıl mebuı lnU lnhlaarlar BaımOdOrQ, Necip teılatllt kanununa ı&re ha- mak Gzere iki neYl o -,; 
mlJ•tl t.alz laulunmaktadar. laraada e11rlerl, nazarl1e Ye habı kanununa ı•r• ıehrl· inal Attar, Ahmet oıuı, zarlanmıı buluna• pollı ba· tar Alellde ikraz it•• ' -

lnkıllptaa e•vel. akade ki 
1 

c 1 ki 
1 

mlzla nDfuıu•u nazarı Hl· Kocabı1ık, HGda1t Ekermaa, lum •• 1ardım ıaadıiı al· bir maaı •lıbeta•d•", 
mi, 14 tlmt •GHHH tle 8 pratl 

1 
:~ ' 1yapı 1~ 

1 
i ar :ro bara alarak 66 ikinci mGn· lbrahlm Şaht•, Ce•det Ka· zamaame projeılnfo tedkekt· sandıkta en az tkl 111•., ~ 

akademi komlıyonundan feıôr il er 
1
••

1 
mil aratdfdarma teblltl namHt olarak a1ır- raotlaa, StlleJman Ôrmea, ne de•am etmektetllr. betinde para birikti 

ve nazarl7e er • c ••, C E P et k b f l L mQrekkep bulaamakta idi. 
1 

B 1 d mııtır. erapçı, mla Tansel Mu roJenlo 6nümüz • 1 a olanlara 1a1tı acaallf· 1., 

Halbuki buıln, akademiye ıerek So•Jet er 
1 

lr •,ıın • Sekiz intihap ıu .. HIDden baıebe Kaleminde ta lçerlıtnde De•let ŞC.rall Fe•kallde ikraz 1•'~ 
. •• ıerek dO•J• t im a anın · la d L i f'Y. merbut: eaatltO, laberatu 1 1 ılıtertlea bu namzetler ıun- 'Slrl~I tUbtSI', umumi e1et1a en çıaaca ı ma, ıebadet cloiu•ı ~ 

da temaJI• etmiı l im er- " ı y t b ı ı kt d p • Yar, mlze ••daha aalr ilmi lardır: a m D 0 unma a ır. r• ••leDme, haıtalık •• -..r1 
mleuHelerl• adedt, 100 Q dır. El& ŞUbHI: Etem Aykut Vali ••Par. J•nln thUTa ettlit eıaılara ıılaı hallerde 1apılaoP~ 

k dt Bu Hferki aeçlmde, ıltm ti Baılıanı, Mıhrt1e Perte• 16re Emnl1et Omum MOdOr• Bu kabal lkraslar ıo•,,,r:_. 
ı•ç•• te r. d •- d Hacer Etem Ay kat, la Et t ıı B d V , -M 

... kademi, buıln, memle· akademlılne tim IJe •a ar c; o u, e rlye atıf lı· lGlüntlea maaı alan memur aaadıkta btrtkmlt ••'~' 
" d I 1 L he1ll KaraD, Sıddıka Lltfl t ı H f T l l 

k.tl •• D mAhtm ılım mer· tbtl•a etme ı 1 yen, alr ıu par a ı, • ize trltoi u laran mGlaım •• mlıtace nua Jarlll katlar ol• , 
u b .a k lit D kit t Kıral, Sadık De•lz, Ali Uz· C d K l 1 ile l ol•u tur. Alıaaclemlnl• e, m ... na a ve a ya •• et .,tanol u, brabtm ttltlJ&O •• zaruretleri, ara· Ve kefılılz verllecektlf• 1' 

• 1 ıubeal de lf l'fe oluomuı Ye kan Kttapfı, Mehmet Hıl Erdayı, Emtn CG•eoıel, lauada kendllertae 1ardım •dd ti bir •i'P:. 
faah7ett 7alaıs aaaarlyala L 1 1 T 1 il 1 O V raaın mu • ' il tlll bu ıube1e de m6aaaa lt •e m erz • ıca 1 ıman, ar. H6ıntl Tur. aılelerlaıa ••Ja kendilerinin bir HD•Je kadardır it I 
lahtear et•!•• te •• m mlnakale vaaıtalan lnıaaı• nah lımatl Hakin. Anafırtılar 'U~ISI: ha1at taralaraaı •• tıtlkbal· 1tara •aktl•de ldeo•cl~ ti. 
ekoaomlnlneı;ı. laer ıalaHında da tebariiı •e tema10z et- llJlblJ ŞUblSi: Y lertnt medeni lnktıafa •• ya tandık he1et1 1ıar•'J 
pratik çahımk ile tle ııkı mit ilim adamları ıettrtlmtı . Cavide Aiabe1oilu, Nezl· Raaıye Kotlaaaı, Haaeae refaha masbar kalmak içi• temdat etttrllebllecektl~ 
ıurett• allkatlar bulunmak· tir. he Cevclet DemlraJ, Ömer Kaptaaotlu, lımatl Hakkı llıum 16r6leo toplu ve dılı paraJi •aktıade ~ _, 
tatlar. Akademinin ıoıyal ilimler 1 Gaemen Alır \;eza Relıl, Hıl· mlaferlt teıebbGı Ye hare · l 1 ..,... 

Bunun U-·er•ned'r •-ı hal'- Edip Oaı6r, Haıtm Onı6r ketleri temi• etmek arala- J•D erla maaı arın• 
.. • • • • ıubHt de 15 yeni ılım adamı 1 D y V mi ;ı.,emetll, Z6btl Ke1kln, k l ı. 

k d ahl1arlard•. r. unuı aı randa para biriktirme ltlJa- eau aeaatır . 1' 
lromlıerlert mecltıl, a • eml ıle zeaılaleımııttr. Ou ıube· y 1 M f A k N Nasım Sanla MGrettıp, S d tt1J•"'1_· 

fı le• , uıt• a pa o clıaı •• karııhkh ,ardım aa ılın tem• .. aaa11ı.t acleclial faalalaıhr ye .. tarıh, ıoıyolojl, felMfe, il f .., Muıtafa Ôallal, lnket Ka· d h t •';'. 
ter l&iUbl, uıta a n.mm d••Jıularını 1&•kleıt1rmek, yOz e otuz• 1 tlya ••I• karar •er•lt •• ıe ıkttıadlyat, ftnan• ilimleri h ,.. k raoilao .. v d ,,O d •• 

d Attar, Boyacı A met ~· 1 , keodllerlol ıllorta etmek JÜZ • .. 11 1 are ~r-" timden ıonra, aza ı edi 99 deri• tedklk llttaplara ile M La. .1 -::ı• ı ~ 
136 7a, muhabir adedi de aaıtklopekt muharrtrlerl re· cı, Cemal uaaatp. "fltlylOI ŞU.iSİ: çocuklarına, tlul •e Jetimle- ylzcle itııı 1 °-d •;;': • ., I"' 
332 ye çıkaralmııtır. ıı 1 tı ~8J ŞUbBSI: iffet Dentz, Zehra Süat rlo• yardımda bulu•mak aelt maaı a ıp ab •1t -·~ 

tir Dl 1 r. Y maluadlJl• latr pohı bakım la çocuk ıahıbl u u-;-" 1 r,, Akacleml1• namset olarak Sov1etler Btrllil ilim nka· Hacer Yuauı Vufı, Medl· Üner, Naci Kodaoaz, Per- ..,, 
•• 7ardım Hodılı kurula ıert kalan yOzde 

ılıterllealerla adedi, mem· demlıl•• 1entden aza ıeçl· ha Muzaffer Müıtecıph, tev Etçloi1u, Ra1tm Çalan, caktır. Sandık EmnlJet Umum aandık azalarına 111 
lekettekl ilmi lakttafı teba . le•ler arHında, dllcıhk ve. Emtae Kocab17ık, San•1• Haaao Kaptanoilu. Necati MGdGrltll•• baih, t•h•IJ•tl nlıbettnde tevsi ol•D• 
rlz,ettlrmek için ltlfıdır. edebiyat Hhatıada 76hek Hlda7I Ekermaa, EmlD Re- uıur, Halil Ntcatt Keelr- hlkm•J•Jl batz olacak, • .,. Sandıktan çık••" ' I! 
Akaclemenl• StaUbGne 16re timi hızmetler J•pmıf, Ruı, fık Kmı Vah Muavını, Ah ve•li, kezi Aolraracla bulunacak• alim, lıtıfa, t•kald ".-
Akademl1e .. «llml btrtncl de. SlaY, Şark dıllerlnde otorite met Cna1trll, Htıe71D Ôse ~ tar. raç ıuretlyle olaukll'· .~ 
reHde llmı ehen1mlyetl bafz teıkll eden fıloloflar •• bu ilen, A••• Sakol Eczacı, Yiliyıt Umumi Mıcrs:nda Emnl1et Umum ModDrlü· tekalt memurlardan ~ 
t1erlerle _ zeaıtnleıttrmıı, ve ı1tcre bakan ve enıUtiller dl· QOadOlll ŞU~ISİ: iü kadroıuatlan para alan. ta aza bulunanlar ıat~ 
So•1etler llrlliınde ıoıya- rektlrlerl vartlır. Hıkmet AkJGrek, ~eba- Vıliyıt Umumi Mecllıl, lar ve emniyet teıktlitsodan rl zaman tandık ıle • 
Jııt yapıcılıla 7ar.lım etmıı Bu defa akatlemlye, ki bat CeYdet K.araollea, tey· encOmealcııt dGo toplaa.rak tekaGt maaıı aldıiı halde laranı keaebıleceklerdtr· 

B T a. d ı kendilerin• ha vale •.ll(ea d 1 d tt baluaao --alimler• aıa elabtltr. oı tapları or ... -1e • ıl"••rl · E .. •a• 1 a me• ua • f oJıı••U•••1•1....-ar.-8 ·if ,,-- "' al S6zener, Alamet krem ı l ki 
56 aaahlır ı .. ıo, bu ıartlara mlı ye TGrkl1ede de tanın· e<rrak ar ÜHrtnde ~·hıma- lar aantlıiaa azaeı o aca ar-

"' Bakkal, Cemal Toprak Ta· l d d b d hıtı olarak 248 namzet, mıı hulunan büyük edtp uına e•am •t•ltlerder. dar. San ılnı tr 1 are mec· ı A 
1are Klttbt, Sabrt Koçak llıt bulunacak •e 1andık. ı · Ah '1'11' 

102 muhabirlik için ... 500 Alakal Tolıtol ve «Sakla A•ukat. Buıün Umumi Mecııs toplanıyor: .. ndık relıl tarafından tem· ıgi tezgu .. ' 
dea fazla aemzet ıaıterfl DoD• Ye ıSGrülmlı toprak» Karası tubast: Vıl&Jet Umumi Mecllıl, ııl olunacaktır. ~andıiıD YIZ • faal•~"' 

· Fazilet Keklıkojlu, Aliye buıiln aaat J 3 30 da onuncu •• ar ıiını ıra at an aaı mittir llbl tahHH romaDlarıD mft• y d l Z 8 k nın J t 
Muhtehf ılml areıtarma elllfl Şoloho• de aza alarak k H tll tt d J [ A 

Reledıye Eb .. ı, Bedri Şakir tcttmaını akteduekttr. Japaca tır. er • 1e e Ur UTU aC .. .J 
teıekkOllert, kendi araları• · ıtrmlftlr . em•lfat, mGdQr ve amlrlerl .,.-.J 
da• ODU kiti tekltf et• SoTJetler Bırlljt ıllm ak• -. Cumhurı"yette Çocuk Hadık he,etlnt• tabii relıl Yekıulları Gözetoa• l~ 

' 

mtıttr Namzetler lzerlnde d~mlıl, buıün, tam mlna olacak •• lld aenede bir aan ilnln hali faaliyette "°111 
.... t.ıer t a r a I 1 • el • D .ı.,ıe, Sov7et ılım !_ .,. tekal· 'st~hhane/ıerı· dokuma tezılbları, -··:~ ı• "' dık heyetine aaa aeçlmt ya· I'. 
J••ılao ı••lı mGnl · flal temıll etmekte ve aka rumlarının Hnıl111•11_. / pılaeaktar. .... 
kaırlar, eeııme memleket ıl. demi azaıı lltm adamlerı, {Baıtarafı birinci ıayfada} ıur olarak a•det etmelıte· EmnlJ•t teıkllltıoda ha~ ylılle çalıımalırı•• • ~ 
mi ku•••tlerlnl• umumi bir ı•rek akademi İcomlıyonla·· ların mahk6m olduklar. ce- dlrler. 1 Q rllmtıtlr. en meTCUt •• m •HH JU. 
16aden ıeçlrllltl mahlJttlnt rında, ıerek akademlJ• mer· zaların bir lıllbhanede çek· Uzun zamaodanberl ta dım ıandıklarıam paraları Öirendlilmlze g&r•ı b• ~ 
Termlttlr Bu namzetler ara· but enıtltü •• laboratuvar· tlrt\ccellnl lmtr bulunmak· hakkuk ettlrtlmeal tlddetle poltı bakım •e yardım aan on ıkı dokuma ted' _, 
t1nda en lyllerl•I aeçmek larda ve ıerek idare ettik· tadaı. arzu edlldJfi halde ancak dılıoa tlevroluoacakhr. Em ka-ç ıenedenberl hal 
lzere t.uıuıl bir ekıperler lerl kolkhos ve fabrıka atel · Memleketimizde ıtmdl1e bir iki ıene ••Yel a~ılabılen niyet meaıupları ayhk •e ıurctte çahımakl• ıd~ 
koml17enu kurulmuı •e ıe 1elerl 11• yGluek mektepler kadar b61le bir lıllhhane memleket ve adliyemiz için ıırlt olmak tzere lkt nevi Son aylar içinde b ~ 
~im ıtzh reyle yapılmııtır de, haatabanelerde Te dılu mevcut dejlldı . 1937 Biıtce- elzem bulunmuı olan bu aldat vereceklerdır. Girit y&lnn: alta danuıolO '' 
Y ı. d " l aahalarda, de•letıD ıe••ı ve •- ı h ı d Ü d b td t bı d f h uı k b lo" ani aaa emt iasa uı ara · ıtae •ODU an ta ılaat ı e A • m e1111e e l:um urlyetln • a ı r e eya ma 1 bllmeıloe im io u J 
t1nda 1 timi• muhtelif ıaba ıu'1rlu Jardımlara ıle durma llJe Vekile.ti tarafından aaye.lnde vllcut bulunmuı· olmak ve iki talultte "~rtl · dlJerlerl kapatılmıttld~ 
•••da lu1metlt fı1er 16rm01 dan llerletmektedtr . Edlrnede mahlıum çocuklar tur mek üzere 35 liraya kadar iplik fiallerıoın bit,~ 
1eaıltk ltıiı birçok ı•nç fı'llSll'n kanferlOSI için bir tallhbane açılmııtır. Yapılma11 unlara müte· maat alanlar bet rıra~ 35 

ytU, .. lmul ve eldr1'1 ~ 
alJmler de vardar. B t h d f kk f l "hl 1 lıradın fazla maaı alanlar yenin de buna k&ft .. ıı~İ. • u, çtlmat lf ıa a11n \ ın •a ı o an mu m it eri on lira olacaktır. A1lık al .. 

TabUyat ve matemattk (8aıtarafı bırıocı ıayfada) nt, lçtımıt muavtt•et aaha- 6 · 10 HDe ıtbJ kı1a bir meaı, mecburen ° f 
dat ite 20 liraya kadar uli 1ı 

tltmlerl ıub11ln• 2.6 ktıt ıonra kurulacak olaı Fıl11. aında ileri ablmıt bir adım mnddet zarfında bııararalr ı•hın da kapıtıloı• 1, maaı alaa memurlardan ay ,r 
11çllmı1t1r. Bunlar me111leke· tin de•lettnlD ılyaıl Ye ida dır. Bu lıllhhaneye mem· mtlletl ve memleketi her ldarelteydtnce k•' 

da bir ilra, 20 35 liraya ka· 
Un matematik, hay..anat, rl muhtariyetini temin 1910 leketın her tarafından mıh· uh da en mlteuldd ve dar maeı alanlardan 2.35 mııtır . 
jtolojl, tababet, attronomt, ahnıcak tedbirleri thtln et ktm çocuklar ı&odertlmek - mtıtcmeddln mtlletler •c -40 llrnya kadaı alanludan 

____ _..... __ _ 

lctmJ•ı Uıtlr, blolojl, cofraf- mektedır. tedlr . Burada çocuklar 111&.h memletetl•r te•lyeılne u1oı· 2 5 40. 55 liraya kadar olan 
yı , ziraat ftıyolojt uh•la Fillıtlnde bununla beraber •• terbiye edilmekte, oku· taran Cumhuriyet rejimi, lardıo 3.55 -70 llr&ya kadar 
randa lnymetlt eıerler •Ocu bir de milli Yahudi yurdu tutmakta ve kendilerine mücrim çocuklar me.elealnl olanlardan 5 70 80 llraJft 
da ıetlrmlf, J•DI icatlar or- buluoacaklır. muhteltf H•atlar öjretll· artık ele almııtır. Hu ıaha· kadar olanlardan 7.5, 80 90 
ta1a ko1muı tertip ettikleri Plln 1arın Yahudi •e melctedır . Bur .. ı bir ceza dakt çalıım11ılarıa daba ıe liraya kader olar.lardan 10, 
nnutrelerle ilme yeni y~nt Arap murabhularma tel'· mi1e11eaeıl değtl, bir mek ntıleUlerek bu meıelenln de 90-125 liraya kadar olanlar-

. aahalar a~mıı, yOluek ılım dl eddecektlr. Konferaoı te1»t1r, bir terbiye müeı~ue bu ıGnkQ torakkl1atın •e dan 15 lh'a aylık aldat ah · 
mOH .. aelerlnde profee&rlOk mHalılne perıembe 10n6 ıtdtr Buradan çıkan ~oculıe- tlmtn tcap etttrdıll ıekılde nacaklar. 
etmtı, yilkHk tlım mGe11e reamea nlhavet verflecekttr. far cemiyete fald~ll bir un hal edtleceli tOpbeıızdır. Sandık bt11edarlarına Jk. 

N;şanlınmı 
Altınoluk nah•Y"11 si 

C•" muhtarı HibnQ 'J 
. ti , 

Bayıo Nahıde ıle -_ı-J 
atlelerden Mehmet ~I f'J 
lu Abdullahın keO 

1
,,. 

lars ar&1ında oıı•0 1 
edtlmtıtır. 1 arafefOe 
ler dtlerlz. 

Bir Milletin Siyasi Ol2unluQunun imtihan Zamanları intihap Günleri 
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IAVA ı 1 
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GEN. Ç L K VE E EBl'YAT 
f • • • • ~ • /f • - ·.~.ııf...r> ... ~:'!:. .. ~• 

Sfenks 
Ardında a ırlar .• Kleopatra 
~r.e kızal riizgArlal' dudaklar~nda 
~aınanın nabzıdır ·akakların 

Bir Karanfil Açtı. 
Orıda, riizıir hula blı 

16iıfin hafıf nefe•lert ııbt
dtt 

ufuklıunı ıörecelc •n. · O 
ufuklnr, ki dalyaları . d i 

1 tar kad t biiyük olan bcıolz· 

lerdea, içinde binlerce yıl . Ötede t 1rapJa vükJu·· b. . h .. Dertlı analardan f.arluız, 
~ ır sa ara.. · 1 1 B belleri .,OkGk alaç arın ela · l 

aşmda isyanh Keoıis ehramı Jarı, ıe11f1E akaa çeı••n•D 
daz. parlıy o 16lderden da 
ha ı•nltUr • . lıte 16zlertnde 

~an~ııun vecdine yükselen ruhu.. ha••aaoda ıkt laayalıa ak 
f anıle d .. .. .. ılul ararlar. 
ı-. r u~unur - bir gün • encamı, sır bOlbal, yapralılarıa 
fensk de ~öllerde ölen gurubu.. rHıa4a, hıcrandan lc111laa 

ELsı·bel · · ı l ••st1Je, • •ılua bık&1e1Jal 
A erının ıle ezonunda. 

M anlıtır. 
averadan gelen Aşinadır ıes.. '*** 

Hayat ziucirinin her kordonunda - Aıktmııııa dekonı ae 

Ezelin ıouu var, ebedi Sfenks.. kadar ıımeı . Eıell b•r h ... 
Fethi ı/1ktuğ retle, kollaruu rOıılra a~an 

-----------==--=--.:_:::.:;.:.:..,.~:.:.:~.I •l•~lar .. KlçlcQk flalblerl-

Acaba Omu? 
ala heJecsaaını ifade etme-
1• ,ahı•• kuılar, hasla ••· 
••Jle, mazlrl ııtıkbale eklt · 

1en ~·••• •e ttı . ... 
FaDI elGnyanıa. batın ı•· 

taah ha1atınlian ••akta •e 
be• de •-pe. uzakta, tHt• 
•• meclenı1etle hıç allkHt 

olmı1an - tabıt IDHlllklerl 
l&ucaldamıı . •laze•I bir 

J•rtle elaedtrete lallıar et· 

ID•lr. P•k de beıa ıtclea bir 

''' c1.ıu .. 
Neclen laılmem? Bu aahoı 

h••et bende ta kDçllclGkten 

.. eri mavcut. y aıım llerle
dık,e, bayah daha IJI aa 

clatınık bir kltHIDcle, tla 
mal etlllmıı bır ha,al do 

lıtlliıaı htı edt1orum. Aca 
ita bu mu bealm bltftn 

ilerlememe eet ,eken? . . Ha· 
fısa mı dulOmll1•• bu ıne9 · 

hul ku•vet ne olabllh? DO· 
1ln01orum, dln1adalcl aıe•-

cut ltOtla 1•ıamaları . Aea · 
ba bunlardan laanıııı? .. 

YokH, bir balo ıeceıl 
benimle danı eden ıarıtıD 

ılzel mı? Kafamı alt Clıt 
edı1or? YokH, ona kartı 

beliren bir H•ıt mt hunlara 
hlklaı? . Duydulum bu htı · 

Kalblmta, eenln J•nında 
bulunmaktan dol•• aaadet· 

le aaııl çupıadılıaı da1mak 
lıter mııao? 

BJr ilkbahar ıeceılnla ılık 
rlsıirlarlyle lı:ıpırdayan tle· 

aızın ıathı ııbı, mlal mini 
.. , dalıalarlle ıOılenea ba 

tını ı&lıüm• da1a. Seala 
yaaıada lıuluamaktın clo 

i•n, •••ut be1ecaaımı din 
le .. 

mDıtalsbel bayatımısın ha · 
yallerlnl 16rG1orum... ÇI · 

ç~klerle .. 

Fakat, •adllerde aktıler 
yapan, lıuıları ıuıturan bu 

Hıler nereden ıellyor? Ya· 
••landa açan pembe ıQller 

nlçlD ıold.a? 8Jr ıül yaprajı 
ııbt tebnemler beJlren ılz· 

larta, alçla kapaaı1or? 

A~ 16alerlDI... Glalerf m• 
bak .•. GcU ... Ha1clı ııl .. Se · 

ol ıOlerkeo ıArmek lıt110· 
rum. 

Ola! ıuımı ... 

LlklD .,u oe? G6iıOade, 

kırmızı bır karanf ıl a,11111 .•• 

Seal ıuıtura•, ıizlerınt ka· 
patan ba karanfil mı? 

Aç aaalerlDI. . Ola. Bu 
lsaranlak ne? Clalerlm ka· 
rarıJor . 

Bakma!.. G6zlerlme bak· 
ma! .. Artık orada hiçbir 

teJ ılremezıtn .. Fakat •t· 
lamı... Beal ralaız bırak-

maktan mı korku1ouun ? 
01EGl111e... lalı, be• 7aDID
da J1m ... 

Benim ıöiılmde de bir 
lıaranftl açtı ..• 

laıaaldıjnn llaım ı•hrken. 
bllaldı betlbıa olurum. Uh

rnt tımaylllerlm faalalaıı· 
Y•r, kafamda tirli tlrla ha· 

Jallet .lol111ı1or .. e benlıjl· 
•• lllktm olaauyorum. 

ıl o ıGsel ılıll lsadına en· 
latsam acaba bu hallerim 

Hlut olacak mı? Ya alnı 

c~•ap ahnam? O ••k•t bftı· 

bGtüo ~aldırmak, daha 

Tabiata renlı, mehtaplı 
ıecelere a1danlak tereD llZ 

lerlo, ıazlerlmdeld aık lu · 
•ılcımlarının meydana ı•· 
tfrdıtı eabrluı olrnıuo Bak •. 
orada, .. ~.ımıa •oaıua Fethi Önel 1 

«==-=---==-====--=--=----==----------======-E•et' lıtı b 1 belki b 
ın , 

'-•ttrlJet &lemınto en JGk · 

•ek •••kilerini •ad edebi 

laeek.. Lllıtn ltu n •midi 

laallerla beal laerıeycl n 

•zaklaıtumak lıtlyor, ldeta 

kencllmden tirealyorum. 

Bu achOt •e d&1GnD1üm 
le eıotı bir hıaan aa1ılabt 
lirim. Vatan benden, birçok 

•ızlfeler ldernelate haklıdır. 
Zaten lnıanlar 11rf kendile . 
rl için Y•ıamazlar, bunda 

fl•lyetıo de baldu •ardır . 
Ben, De kendime ve ne .ie 

c:emt1ete yarı1an bir lnıan 
d•fllım •rhk . Eler bayle 
olmuaın , bulun4utum rnu 
hıt lçerlılnde ı kafaınde bt 

" 1 k t t r d 1 k 1 e r ı m t d · 

rafa • rf ed rek onları da 
faydalandırmak tıterdım . Ne 
yazık ki, buıOn için, bun· 

ları dOı me ten ma leu f 
lctzlm K f · 1 llllD , karııds te 

nıtnltre l&eımak •e ntba · 
,.t . . . . . . . Bu ııtcn 

kurtul mut olmaz mıyım? 

İtte bir •OrO lıUbfamlara 
ce•ap •ermek kerkuılle 

duyduium bu hl11I anlat 

maktan içtinap ederek ebe· 

diyete kadar, onun ma•l 

ı«JzlerlDI, altın ıar111 ıaçla

rnn hayalimde tec:e11Qm et· 

ttrerek mfinze•t )'erlerde ya 

ıamılı ve 00110 t rdGtaze 
haJahnı •e açacak bahan· 

ıu Itır Hm rOzıln ıtbf , in· 
rıp d6k k .. temem. Onun 

Y•t IDHı, saadeti benim 
fçln de bir Medet ve bahtl· 

yarlı k olma:r: mı? 

Kendine ve cemiyete Ja· 
ramı1an ln11nlar, her teJ• 

den mabrum olarak 6!meie 
me hlui ciurlar. 

z. Engin 

Ses 
Körfeze a~ılan pencerenizden 
Ualga dal~a aktı, ~ine en sesin. 
Aksetti ruhlara akin denizden, 
Laci vcrı ufarJa öpüşen ·esin. 

Hiı· ·e: ki.. Pek deri11, gök katlar • euiş. 
Hir e~ ki .. A) ı·ılık onu işlemiş .. 
Hu ·enin ku,ıarla ötüşen :e"iu; 
Lad rert sularla öpü en esin .. 

M hın!l H. Oök ıyluğ 

Bir Günde 
GO•l•r, çiçekler ııbt ıolar mermer Ostlnclı; 

Re•klerle 16l1elenlr durıua ıular ııtlılade, 

Sular 16UhQr beal iılecltilm yerlere .. 

R enliler le 16l1elentr dura un ıular ıllılade. 

Her damla ıu 1ıkarken rubumclakt ••lm•Jl 
Ha1aller f11ıldatır kaybolan melodiyi, 

GGole beraber. dGıer 16•deler eedlrlere. 

Ha1aller f111ldaıtr kay~olan melodı,ı . 

Osı11an Özden 

Rüya 
Düu gece ı·iiy11da bir güzel görtliirn, 
Gezerken ueşe~ Je gül bah~esindt·, 
Gönlüme sacıudan sevdalar nrdünı • 
Kaybolan gençliğimi buldum sesinde. 

Bir kadeh ~araptan duha kırrnıır. 

Kor gibi kıpkızıl yanan dudağı, 
~luhakkak Ha vvanuı bu güzel kızı 

Tannnın kallıinıe olan adağı. 

Ceııuctin en giizeJ bir kızı gibi , 
Kaşları zehirli Jıau •t>rdeu keskin. 
c Wzleri tau 'eı·i ~1ıldızı gihi . . 
Oüzelin C\0gi ·j oldu bana din. 

Eliude dürt teJli kiic;ük aziyle, 
Çalarken L,,·eçiu son havaıuu 
.. \şki)1 I ı yazdığım bu ilk yozi~ le 

· nuttuın kelbiuıin bütüu yasını. 

S. V•c., i •ora 

1 

1 

sıralara 
_ _ lbl g•çlyor ıendeu uzak; 

G Qalertm oıDrum 1 keren ller buıOu . 
Tatri1oı; feoerloe mum b k· 

dl sıçımd• urea lr • ' 
ifa aho tekaıtl r ci ld ılrdO§On . 
Sevıaç dejtl, lztlr•P yüıüm • 

. 1 1 urbıl deDtılerinde; 
lzUrap çlaıt eıt 1 il lbl . 

ı ıbl tutuıa• • •r 1 
Tutuıan el er lb , Oa teıellt ıılerlade; 
O i t karardı, uı bl 

m ıbı, ıao•D feaerler ıı .. 
Sio•• f eaerler 1 

A l•rOrnü ılail• ılltl 
b oaomü ••ru•ı 

Ve ea 8 ballach• ııraJnra , 
Salladım aaralara, il lblmd• cHlnfim ıtbt; 
S k da eln81•r a 

on ııı iladım eıralara ... 
Atlach• sıraları , a /Y K 

~. . . 

Toprak 
il 1 ukall e.temtJor, 1arahaı 

fıle 16rtC:• .... 
arırorus: arıJOr Bakahm .. 

Balnyorua •• 

Teprak •ar .. 

1 Topraııoda tal11•• •ne 

1 ,.eakO, 
Oaa tapıcı az, ... T 

d ıapls.. •· 
köklrnl~ Od a 

ünk6 m••cadl1•· 
pacal••• f O• on• 
timiz •• bltOnlOll• ki 
ballı • rapacafız ~OD ' 

M1 hmetc:lll•1" 
Ata•ı& H 
oaua k.eafıada! 

ıur· 
Gıncls, ıeaçltilD UP 

b • d• ••• ,, 
lara1ız. Ru u•u I 
Gent oldalu ,,co, topr• a, 

atk lıtt1or... kıaı 
G ilk bu toprak at ' 
ea~ .ı1ııarı1· 

ttrnakla11•ı P•rl• ::. delll, 
lı bo1a1an baJ~ f da et · 
bu toprak uirun 1 

• , ..... ,. 
tlll kardttlnlD " A 
ltslnln kaniyi• ~~:::~:. :~ 
ıeetnde anJO'· tıslrlacle 
,..1ı1ı, alkollD L 

ki• 1aaa• 
dejll. 1anaD topra kaYrulan 
ıOa•t araııod• 
Mebmıtte araf0

'· b ta aa· 
Toprak aclamı••• 

1 
d 

ll 1 aasar ı lr· 
lar1 çatlak' e er kıfaıı 
Bir kala adamınıD 

kil ,aomıs, 
da teprak aı • tık 
çatlamaz .. bGtlD ı•Df 

al• ye Mehaı•dJa eki• 11· 

lını dıbtndı kartı l&artıJ• 
eturup da parmalılarl1l• ıll· 
clıklllrl ahn tert damlalarJ, 
topral• kartı olan aılnn be
yeeaaınıa ıf adeıldlr. 

Toprak annedir. Oauo ku· 
cıi• 1unıuıak ve ıefkat do· 
ludur. letırabat1m111 anc•k 
eaun kucıiında .. uluruz. 

AtatClrlı; cephıd• bir 
uk•r lııaputunun altında 

batını bir tıı parçHı üze· 
rln• koyarak kuru to,rak 
dedlilmlz o ıeflr th aan•
atn kucılıodı 1atmadı mı? 

O, e• blyilk ısUrahatı•ı 
oouo ku .. ıınd• buldu. 

Atatürktın biz, yal-
aıs bir ı•Y &jrendllu Aık, 
~ayrak. aıtllıt ~• toprak .. 

Genç nullf Oaun ~oeu

ıuysan hu topr•I• tap O, 
taptı n taparı&c ıe•• ODUD 

kuealm• ııttı . · 
Ken18/ Özdeş 

( HAtırel~~.~0~~~ .... k ••d•a•• 
G • c • . . • . ııtl· •• alım l&orkuıunun sıt t•· 
Bu; aırnOteoahlalD ıfrlerıudtn habere z. 

mCbde 1aktıl• ıDo•ıle~ID bl· HAtıralarla 1ft1' tn ' ıtm • 
Hı bir &IQ aliıD 1lbl Of •• dt maıl olan seYallll rl• ya· 

herhaaıt d ı k ıolıu• ıaroaıo, 11 ı bakı ılarıo ı top an•• • • 
bir «ıece» ıt daitldtr . ıamların °' fti r uıodan 

Gurupla kabaran dalıala . aııktan yapr• it ormaolarıo 
r ı o k6püklG helezoalarında, pa rı lt ı 11 g .b ı da l ıalı ve kı · 
baııaı ufukların ardı•• Jal :ı ı l eıtçlorın huretlnd n ıon· 
laJarak ıl1ah kaaatlarıaı euzluk kadar 6tede .. 

.. ren b 1 d arza Hrlp, r01aıını ıo -Onda ye onun ıt l er • 
kuı Hılertyle dolu fıelrlerl• ne ellnkohk bir ıarlu. D• 

pembe kucıiında uyanın de uzak lkllmlerla buluttu• 

ıe.celerden bahıetmlJorum. ı6klerlnde ttılerl &ten tıl· 
Bu, 61le btr t•1 ki, .... ıı - flD baktrelerlD billuri nal · 

IDH· Bir g•ca ki, r01a11s, rnelerl "allar. 
Bu tabtatıa, ıibtO ıııklı er· 

dlıünceılz •• te•ıtıtz.lır . r 
manlarında • orman annın 

B•harda çfçefl, kııt• ka· ko'u lraraalak dertallklerta · 
rl. raıılrda Utreylıl 1011 ! 1 1 l""tal! 

u de hapeola• ır•c• er D .. 

A7rıhk nedir, kavuıaHk at? kalblertn• ıtrdllldlr. 
Btlmu! . Karanlık kalble;I 

Çılaııo D•ıelerln çısı••cıea Jıık, Htgl H tnaaea su· 
haeretlerınden uzık .. Haya- HJ•D ~aibler. Bol ve 111heı 
tı bir çöldlr H bu ba,at, bir aDo altında ke•dl ken· 
saJ11ız chramlaun mnJllk· din a ·karanhlına ı6•11Gp 
ferde ka1bolaa alrHtlerl ıt u1u1a• kal .. ler .. . 

bı eerarlıdır . Ha1alıl:ı ve hıklkatalı bir 
Meyularıo y~nlhncl• '• · yyuıukluk lçlacle ka1bolao 

t hh o'ıu•lujuodau , bınblr 
.ı ••atulmuı lrılbler .. 

reoklt kuılarıD aa~akiarea 
Nı acı 1•1! . 

.e hııırtılarla sallanan afaç 
ı.,.ı. taur4'uklan ııeel•t 1•· l'ıfhi lfkfuğ 
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ih JJ T f . Arap aleminin siy si bir 
Şark1 ErdOn Emlrl 

iması: 

o a Rei ği • 
• 

AB ULLAH 
lnuh bı mebuı n k ununun ( 13) ocü m ddeıln tevfl· 

kan mOatehıbtı of intihabının m rtın 15 ncf çarıamba gü. 
nO baılmnacaktır. 

Ataiıda yazılı intihap ıub ıtnd ki mahalleler saat 9 dan 
akıam ı at 18 ze k dar ltmft bulunac ktır. 

Nahiye ve kôJlerdekl totthep ıubelerl de 15 artdan 
19 mart 939 akıamıoa kadar t al edllmeıl intihap t ftıı 
be1eUnce karar altına alınmfıtır. 

Bahkeıir m r~ z 8~ nırınm üntehibi ani inli~ ~t: 
1 - Eii , Akıncılar mahal! lerl ( Birinci Eie ıube ı 

merkezi; mahalle odaaıadı. J 
2 - Kayabey, Altay, Durulupın r, Oruçıazl mab il l rl 

[ lkıocf intihap ıubeal merkezi; K yahey mah ile odaaınd .) 

3 Çay, Sakarya mahaHelerı (ÜçOncü fDUhap ıubesl 
merkezi; Sakary mahalleıl odaaı da.] 

4 - GOndoAan, Kurtuluı, lnant\ mahalle! rl l06rd neti 
latlhap ıube11 merkezi; lnönü mahalleıl od ııında. 1 

5 - K..ralaa, Karaojlan, Aygören, Okçukara m hal. 
leleri ( Beılncl lntthap ıubeıl merkezi; Nahı1e Bınuında J 

6 - Aaarlçl, Yıldırım , Cumhuriyet, Umurbey mahal· 
leler! [ Alhncı intihap ıubeıı merkezi; A.ıarfçl m halle.ı 
od.aıında. } 

7 - Anafartalar, Dfnlıçlle, Ye lce mıballelert [ Yedlael 
intihap ıuhesl merkezi Nahl1e; Bı a11nda } 

8 - Allı !ylul, Martlı, Börekçiler, Eeklkuyumcular 
mahalleleri ( Sekizinci intihap ıubeıl merkezi; Altı E1ICll 
maballeıl eı1d kütfiphane aalonunda. 

latlhap 15 mart 939 çarıamba günü yapılacaiından 
ıube merkezlerine HJ ıa dıkl rı vaz edJlmlttlr. 

bGUin mOnteblplerln yukarı yazılı &(in •e saatte 
•öıterllen intihap ıube merkezlerine gitmeleri Ye reylerfa! 
kallanmaları rica olunur. 

DiKKAT ! 

(O !1 Ü JGZI ID d vacu) 
Şu h l e Ş r 

ki Erdüo Emlrl için çarpıı· 

mak mccburldfr. N z'k 
ki Emir Abdutlahın birçok 
raktpl rl sruınd illi pl&n · 
de kendi oğlu, Prens Tellal 
gelmektedir. 

Emir AbduU hm mu zzam 
bir baremi v rdır. Burada 
Arablıtanın , Sur&1enfn ve 
K f a1yanıo n ı • l elll 
'ta mı bulunuyor. Fak t bu 
Ih Oz l kadın araımıda Emir 
Abdullahın bir tek rcımi ka 
ruı Y rdır . Bu da iki o~lu, 

T Hal ve Naifin aonealdlr .. 
Varlı Pıenı T llal yirmi 

b ı y ılamıda bir delik n 
lıdır ve bütOo Arap ıenç 
h§t tarafından 1 ılimlığın 
müıtekbel urt rıcm of rak 
k bul dil kt dır. 

Preoı r,.11 1 tebııUnı in 
ıllterede ve .Surlyed ikmal 
ttlkten ıonre Of rJt dil 

tGnceter ile m leketfne 
dönm611 tabii b buı aley· 
hine oldukça ebemmt1etlı 
bir kıyam hazırlamakta ge 

clkmemlıtlr. Baba oiul ara 
11ndalil bu geçlmılz1ık reı
meo tekz:fp edf lmlı fi de 
bir güo ba a tle oğul Flit 
tlo meıelealnl mtinakaıa 
derken nlhay t Pre ı Tal 

lalin babasın ateı etmlt 
oldufu da ort ya çıkmııtır. 

Oğlunun kurıunun hedef 

m k Arep lemlnd d6nen 
bin t r!O e trJk da kendl
ıloe blııse çıkartmak, nlhe· 
yet kati H d t ref hı t 
mtn decek günü yakl ıtı 
ğını g&rmek ve elit k dın· 

dan Grekkep bir b r me 
m lak olmak bQUi bu it 
ler çok ~ hı ayı ve çok 
yor l ayı le ttlrmekt dlr. 

E lr Abdullah fazl ha· 
r ketlt • yorucu hayatınd 
haklı lıtfrahat Hatl rln de 
maliktir. rk1 Erd n Emlrl 
lıtırahat uatlerlnl ç ze• 
kl f t tmlne haaretmekte 
dır. Bu zama larındc E lr 

bdull b y ı tranç oyna· 
makta, ya arabalarlylo •e· 
yahut ıUr yazmakla m ıaıul 

M lekette tuarruf hareketinin loldı fana 
arzuıuoda olan Oımanlı Baokaaı, Aile Sandılı 
ı rruf COzdanı) he1abıoa teYdlat Japanlara kur• ki' 
tld ıi curetrle aıağıd ki lkramlyelerl tevzle karar ~ 
mi Ur. 

Keıtdeler 25 ınart e 25 eylQI tarihlerinde 
olunacak ve her k t&ded ııafıdekl ikramiyeler "
jıtılacaktır: 

T6rk ltrahk 
l aded T.L. 1000 - · 
4 • » 250. 
& » )) fOO -

25 )) )) ~o. 

!50 )) )) 25 --Yani ct-m n 85 ad d TL 6 000 
T rk liralık lkra~lye. 

tle goodılı hea hın akt m vlluatı kur aıo klfldl 
edildlll terlh to taddüm eden altı ay zarfında: 

olur. ~ 

T. L. 50 · Türk lıra11ndao aııiı dOtmemlt oll' 
her mudt bu ketl 1 re ltUrak edece Ur. 

Şar 1 rdün E iri AbdYl· it.. 
lab mOkcmmel ıHrler yazar. llP:&J\l~Jf~~~~ııır•.ı.,... .. ~ ~~ 

KuYvetlf bir Htr DÇ oyun Defi~ arda rlıkt·nın.· 
cuau olan Emir Abdullah lı ' · Q 

timdi en tlddetll maçını 
ye pm kt dar. · 

Emir Abdullah bu m çt 
Emir Abdülh ç, Fevzi Kc · 
vukçı • nthayel Kudüı e1 

ki muftfiı6 H cı Ha.eyin 
gibi Arap ıty.aıetfnlo Ciç 
mühim ıehılyetfnl maflQp 
edebtllne hayatının n bG 
y6k muvaff akfJetlnl kar:a
nabllecek ve nihayet bir 
tahta aahtp olarak ı adete 
kavu~acalctır . 

---------------~·-----! 

Me•kU: 

Martlı M. 

Sokııtı: 

Alı Hikmet 
Pata 

Kapı No: Cmıt: 

ıs Ev 

Hududu: Huguıi Muhasebeden HaHn evi Ye b•~ 
Abacı evf ve yol. il 

Yukarda evıafı yazılı hazineye aid eY, 20- 2 • 93' ~ 
20 · 3 - 939 htrlhlne kadar bfr a1 mOddetle pasarhf• ·111 
muıtur. T }iplerin pazarlığın yapılacağı 20 . 3 · 939 t~ 
ne müı dıf p zartcııl aiaü Hat l!S de 120 lira pef ~ 
lerıle Def terdarlak dalreılnde bulunma1arı ye far: la ,,,-Dünkü nushamızda çıkan bu ilAnda yanlışlık oldogundan bugün 

taııhihan konulmuştur. 

Çekoslovakya 
Yine Karışıyor 

Sulh 
onferanaı 

olan Emir Abdullah hiçbir J RADYO 
z: man ıoiukkaolılığım kay· ı-----------...:..

mat için d Mtlli EmJlk dal reılae ıelmelerl. 

4 - 1 - 41 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
Voo Rtbentrop da hazır bu· 

lunmuttur. 
Parıı; 14 (Radyo) - Ber· 

lfnd D haber vcrtllyor: 

VIJ•n•dald Alman ordu· 
IUDUD mühim bir kıımı, 

Slo•akya Ozertne yür6meie 
i.made bir vaziyete glrmfı· 
tir. 

Praj, 14 (Radyo) - HQ 
kumet, slovakye hldlaelerln

dea dolayı Betitnle ~almi 
btr t maı hahad bulun · 
m ktadır. 

AlmaDların, bazı Slo•ak 
icat balarını zaptettlklerl •• 

reımt binalara Alman bay• 
rajıaı ,ekulderl ıôJl lyor 

Roma, 14 ( Radyo ) -
Zenetlle bera er San · Re· 

(Baıtanfı blrlod 1&yfada) 
aada olduiu kadar logllte 

rede de fyt bir surette k r
ıılanacalın ıüphe edt•me
mektedfr. 

Burada h6kC11n ıfiren ka· 
naate ıare Çemherllyo uzak 
olm11an bir atide hüJGk 
devletler araaında bir eulh 
konferanıının 

için harekete 
8u konferanu 
Fr.an11 1 Almanya, 

RuıJanıo Jıtlrak 
ıöylenm ktedlr. 

toplanm ıı 

ıeçecektfr . 

lnglltere, 
itat1a ve 

edece il 

Konferanıta dü11ya '' 
uzun müddet için ıulh ka 

Yutturmak çareleri uana 
ca§ı, bllha11a ekonomik nıe 
ııeleler üzerinde durulacağı 

tahmin edı1mektcdlr. 

betmemtı ve ı llAh ıealne 
lçerly koıan muhafızlarına 

· her zamanki mftt he111lm 
haliyle: 

Bir ıey değtl , Pcenı 
ıllihl oynam tan hoıl m 
yor, fak at ullanma ını bil· 
mlyor . 

Demlıtlr. 

Emir Abdullah çok hara· 
ketli bir hayat ıürmektedfr. 
Nıhayct kendhlne naılp ola 
calr bir tahtı beklemek, bfr 
çok çetin rakipler ti ç rpıı 

Müntehip 
Namzetleri 
(Baıtarafı birinci 1&yfada) 

dm, 369 erkek yekun 409; 
Bandırma: 6 Kadın, 71 er· 
kek yekun 77; G6nen 2 
kadın, 124 rk k yekun 
126; Erdek hepıl 38 yalnız 
rk k; Manyas 9 adın 50 

moda tıtlrahat etmekte olan •-----------
erkek yeldin 59; Suıığırlık 
10 kadın 66, erkek yekua 
76; Balya 4 k dıa 60 
erkek, yekün 64; ~ ındırgı 

bazı Slo•ak ıehlrler.f ne ... 
k r ve tank gôndermltUr. 

Maraıal Garını, Slo•akya 

hldfıelerl üzerine buı6n 
tayare ile Berllne hareket 
etmtıtlr. 

Parla, 14 (Radyo) - Çe-
koglovakyadakt hldfıeler, 

1 O kadın, 82 erkek yekun 
92; Duuunbey 10 kıdıa 56 

Parlı, 14 (Radyo) - lo· 
•ak1anıo hn1ulmet merkezi 
olan Bratlıtavada ka111ı hi· 
dteeler -olmuıtur . Ç k h6ku 
metl, Bratlıla•a il dlier 

burada f na bir teatr uy•o 
dırmııtır. Reım! mehaftl, 
merkezi A•rupanıo reofden 
karııacafı kanaatini giller· 
mfıUr 

erke · , yek Cin 66;Edremlt hep· 
ıl 102 lmx erkek, Bürha 
niye 4 kadın 44 rke , y • 

kilo 48; Ayvalık 10 kadın, 
45 erkek "1 kun 55 dır. 

Bıtlıke ir Askeri Satın Alnıa 
Koınisyoııııııdan: 

Miktarı Muvakk t teminatı İh le tarihi 
Cfnıl Ton Lr. Kr. 
Kuru f .. ul1a 29 261 00 
P~rlnç 14 JOS 00 
Nohut 12 72 00 

abun l ı· 281 00 

Z•1t101al 7 252 00 

17·3 939 
17 3 939 
18 3 939 
20 3 939 
20 3 939 

Ctaıı, miktarı •• mu•akkat temlaatlarlle ihale gCin ve • tlerı 
kal m JIJecek açık ekılltmey ko•ulmuıtur. 

lhalel rl Balıkealr aıkeri 1aho alma komt11onunda yapılacaktır. 
E•ı f ve tartlar •e nGmuaelerl komlıyonda her ıün ıörülebılır 

ıl• •e .aatl• .kanun1 belrelerı ve teminat makbuzlartle ko lıyona 

Guoii S at 

Cuma 11 
Cuma 15 

Cum rteıl 11 
P zarteııl 11 
P zarleıi 15 

yukarıda yazılı b~f 

lttekltl rlo muayyen 
mQraıaatları. 

4 l 44 

-- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu· 

1639 m. 183 Kca. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

15 - 3 - lYS!J Çarşamba 
12.30 Prolram 12 35 Ttirk 

m zlil - Pi. 13 00 Memle· 
ket H t ayarı, ~janı mele· 
orolojl haberleri. 13 15 14 
Rlyaa tlcumbur Bandosu 
· Şef: lhean KOaçer. 1 -
Mozart - TQrk martı 2 -
L r~ux Göl kenarında 
bir akıam . [Obua için fan· 
tazı] 3 A. Tbomu 
Rıymond operasının uver · 
rUlrü 4 Kal an Cambaz 
hane pren1E:al operetinden 
potpuri 

18 30 Proğram 18 35 Mü· 

zlk - PL [Bir koneerto] 
19.00 Konutma 19.JS Türk 
müzl~I IFa1ıl heyotl - Celll 
T okıeı •e arlıadaıları 20.00 
Ajanı, meteoroloji .haberleri 
ziraat borsaıı (ftat) 20. 15 
Türk müzlil Çalanlar: Cev
d t Çatla Fahire Feraa 
R fik Feraa , Okuyanlar: 
Muııtafa Ç ğ r , S•ff e To· 
· ay. 1 - Refik Feuııo -
ŞeddJar an peıreYJ. 2 -
Faize Badef vuılat lçllıfn 
3 Kazım Uz G m ee· 
ot terkeylemeıee. 4 Şem· 

ıeddln Ztya Ey gonca 

ıl 5 8 men ı o -· Gül 
ols m. 6 - Ce•det Çajla 

T inim. 7 - Refik Fer 
ıan - Yaktı dbanı ateıln. 
8 - Ali Galip - H r lih· 
za ıenl 9 Ş ma din Zi· 
y - Olalı ben aaaa ben 
d 10 Refik Fer11n -
Oy o bavaaı. 21 00 Me le· 
ket ıaal yarı 21.00 Ko · 
uıma [Gaz l ıanıtlar) 21. 

15 Eıiam, t h tlAt, k mbl 
yo nukut onuı [ffyatJ 21. 
25 Neıelı plaklar. 21.30 

T•••tl (Y'9rclu t.er ı•1 

Balıkesiı· Vilayeti Tat· 
1\lüdürlüğünd~ 

1 - 8al1a blilcümet konalı lkmalf lnıaah açık • 
meye konulmuıtur. 

2 lıtn keılf bedeli 1500 llrodar. 
3 Bu ite td euak: 

A -- Prozel1tr. 
8 - Ftat bordroıu, me1aha cetvelt , ketlf hulA.H c• 
C f'eonl ve huıull ıartname. 
D Naf ı y pı lıleri g n l ıarto meal. 
Olup fıtlyenler bu evrakı her gün Balıkeılr Nafı• 

dürlOfOnde ıörebtltrler. sif,,, 
4 - Ekılltme 31 3 939 cuma günü ıaal 15 de ~ 

hUkumet konafıııda kaymakamlık od11ıada kuruhJ 

mlıyon huzurunda yapılacaktır. ""'" 
S - lı\elclılerln bu i~e ald ) 12 lira 50 kuruılulı '1 

vakkat teminatı Balya mal sandığına yatırdıklar1D' ~ 

makbuz vey ıayanı kttbul barıkıı mektubu ile ıb• İfil 
aeklz gün e•nl vilayet makamına müracaatla Nafı• ~ 
dürlüğünden alacakları ehliyet ve1lkA11nı ve Ticaret ;I_ 
Ycılkalarıoı hamil olarck kailtme komtıyonuna d 

atları ılln olunur. 
4 - 1 -

B ndum ısliy ~utuk ~l~i liğinden: 
Tayar C mlyetl Erdek ı Yatının icra kılınan 

ıubeıl tarafından Erdello kemeılnde: PJpf noDGll ;,__ 

Ocakl r köyliode it lyarı te· me ~&hınıo meçbullf,I 
ba sından Refall o§lu Plploo1 mebni evv lce tlio•O J( 
ale •hin açılan alacak da · tat yapıldıiı halde -~ 
Benin lçıo!J Yazan: Tetmeo ı kemeıl gGnO ıelerelıs ~ 
Cemil Akıncı] 20.00 MQzlk bulunmamıı olmakla b• ;; 

[Küçük Or eıtr Şef: da Jfne ilanen aı1•P-~ 
Nectp Aıkın) 1 - L&hr - rının tebllifuo ye -2 
T mpo t mpo - Galop 2 m nlo 22 3 939 ç•' ~ 
- Jobann Strau11 - Sa · saat 9 za bırakılant_ .. k~;4 
b h v dlılerl (• la] 3 - nciao ye ii ~ 
Toman - Viyana hnlyaları Baodum aıltye 

(Valı] 4 - Kalman - Kon· Hiklmllilode madd;ıl 
tea Marf9a eperatlnden - Pot· ııfaUle hazır buluo..,. ._ 
purl 5 - Zandcır. - Bo1ka ta kdlrde ııyabınııd• 
6 -- Lôhr - DOtüo arıı ke~eye deYa• olt9~ 
13.00 Mfiztk [C tbaot Pi.] (ııyap kararı mak•lll 
23 4S 24 on &jan11 haber · tm olmak) üzer• Is• 
lort ve yarınki prolram. illa olunur. 

Ba11ldıtı J•rı Vıl&yet Malba111-Balıkeıtr ... , .. - .. 


