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ı·r B 'r Z rhlı Y ptı Yeni Kabi eBeyannamesın-Fr 
4.nkarn, s (AA.) Bır k. Ve Sadık Dostlarını 

Beri in telgrafı bu YIP OD de s ı . 
dördünde otuz be, bsn ton· Tutacağını Zikredıyor. 
luk ılk im n zırhhıının de 

ejl kıuarlaıtırmııtır. rş 

s ay 
rem ez. e ' 

o lze indtrıleceğlnl yazmak· Hükref, 8 {Rad'fo) Y:.r 1 ve~:lgrad, 8 (ı\.A ) - Y nt 

tadır. ı.k- ı eden kab ne ... blo<" bugün öl leden ıo 
- nt ı ~~e~ u d k iç .. ----------------~~-· .. -~~------------~ 

Bonne, böyle bir idd'a için yapılacak her- S ti beıanoaroe ncıre re '" tl top\ ntı11oı yapmııtır. 

h~ngi bir teşebbüse ancak sHB.hla cevap ve. 
rıleceğini söyledi. K8 bine itimad reyi aldı. 
Perıa, 8 A 

ovye er: ye d f polıtıka proir mını llırnt aıehafıllerlnd n ôi· 

l • d n ldı<>loe ıöre, Maçeck. D Mo ""o ısta ... kla makta ır re ~ lŞ g • T Su heyaooamcd kabldnck; Stovc.ıdlnovlç h6kumell tara. 

b kt H ı fıqdım llınat memurlar hak· nı s iryaya Romaayanıo eı Bul a kıo_ja aııoaD tedbtrlerto •• 
dostiaraoı ı utacajıoı, b t ı:ı 1 

l mlnaıe • aztllerln d rhel kaldm ma1Qı van mec t 
ılnde nutuk •ôylıycn Bonoeo, 
ıoo zaman •d b l · o Y• ancı de•-
let adamları t rafından ı6y 
eocn nutukları mevzuu bab 
aetcnıı 1' rn<iteakıben ~zcüm 
le demııur kt: 

Fraoıa her feyden evvel 
"•ndl arazlılbl ve keodı hn. 
PUatorlaiunu teminat alt -
na 1 ._ 1 

a ma" lıte1Dektedlr 
Maa111aflll Frann, diplo 

IDattk faah,_,tıoı bu b 
den el 1 ıe ep 

o •Jı yalnız kendi hu
dudluı dabılı 

ne tnhı1ar etti 
remea Fra d 
er . nsa OnJanın dt. 

M. Muısolini 1 d nuntakalarıadakt nQf 
zun an •az u 
bı b ıeçcmtyecc§l 21 da 161ledıaı ııbl hüKümet, 
d GyGk devlet rolünün tab bir yabancı hükiimctlo Fran· 

it edtlmeısioe d _ 
eyllyelDez F rouıaadc ıız arazlıl lçlnde faıılıvetloe 

'•nı • vazıyetın devamına müsaade etmlye 
cojrcıfunın ve t rlhtn h'"'r 
IDtl ete huıuıi nüf "' cektlr. 
L 1 uz nnnta 1 1 k B 
•il arı •crınıı old ~ oıı tere v Aıoerl e lr 
1 F u.unu en 
ar. akat 1 fremaom dQn ı~~•k Oevletluıte hıçblr za· 
Yanın h r mıntalc d ttıao buoünk kadar iyi ol· d f sın mü "' 

• "' cdec~ğl roeuf a tl 1 mamııtır. fa <a t bu doııluk 

lar hiçbir klm&e ıçın her 

he.nal bir le dıd mahiyetini 
h ız bu uom m kteıdır 

•c do•tluıı.ları v , 1ı F r 
huıhı b r. unaa 
f ovunc" nıute d it de 

kendi Dl of atır.1 hı 
dım de 

art vrupa 
tarld AYrupadokı doıtluklYe 
~nı ldarnede fıutt defli 

r 

Boone, bı abere polıtık em 
niyetten Vf' t:nteraaı,onal 

it btrllflndf!D b hıetmlt 
Mııtctl r Cemiyetinin geçırdtjı 

lr. Fransa, bıçbır Jerden 
lcendııını ça&unt1ecelıtır. Fa. 
kat, Franıa •Jaı zamanda buhranı tcbaruz ettlrmlt ve 

reJılD farklarını nuara dık· demııur ki: 
kate almak~tın k «Fr oıa, polıtık 1101 yal l 1 oıtııu mı!. 
et erle itimattan mQlhem oız Mılletler Cemiyeti üze· 

:~naae~etler tdame et eh· rl e lıUo d ettır mudi. Su· 

Fraaıa la r HIDan Al ., il aıan_ 
,,a e anlaıoıak .. 1 .. rn ot aöı 
ter111ı1tır . Fransa, kuvvetli 

ve Yeniden a lllhlanmıt Al 
;•DJ&Ja kartı olduğu ka· 

•r zayıf v aıllhe z Alman 
Jaya ka d I rıı aynı derecede 
uz atıcı z ı holyct taı mııın 

Booae,ıon f raıuı:ı - Al
man deklaraıyonunun ehem 
IDIJetını tebarüz ettırmıı ve 
rnQteakıbeo Fronaız ltaly n 

aıOnascbetlcrloden bahsede 
rek, bu huıusta Franaa her 
t6rlQ ıultefebhiimQ ortad o 

kaldarrnalc lçıa hiçbir ga )'
retten çektnme1Dtttlr, demlt 
tir. 

lıpanya m • leaı hakkın · 
da, Bonne, tunları ı6ylemıı 
tir. 

HCilctunet dalma ademi 
mGdabale Prcoalblne ıadık 
katmııhr. lıpannnın Franı . 
Afrika yollar• Qzerlode l 
mtıht ıtretej ık ahlJeltnl 
ouuı dikkate alara her 
haaıı btr devi tln lıpan1a
rıı11 tamamiyeti 1 •• btnne 
tice Franurun emnl1et1nı 
tehdtd tmeıtoe mCbaade 
ed '8 ~· 

Dıt•r t•raft o ırı ta n 

lh, Avrup nan ekonomt or 
ıanlzaayonunu lytle~UrebUdı

il nlıb tte te sdb el mit ola· 
caktar Fr n1a gerek bu tı 
için, gerek e aıı- hl ra azalt· 

ma için m6zakerelere ha · 
zırdır. Fokat, ynı zamanda 
Franı nın aıüza ere ehin 
veya ctme11to kuvvetli o ma
ı ı d la~ımdır. 

Parla, Honneoın beya 
ootmdan ıonra reye müra · 
ca t olunmuı ve iıyao mec· 
lııi, hüldimete 16 reye kar· 
ıı 2 t O rey il ltlmadaoı bıl • 
dlrmfıttr, 

Londra- urgos 
ara ında görüş
meler J'apılıyor 

Lo11dra, 8 (Radyo) 
Stya.ı rnebaf ıllerde a<htcrl 
len kctumıy l r ğoıeo lı
Pan1aoın Burgoı hü Qo1etl 

lle hararetlt ôrüımeler ya-
pıllDakta o\duıır.u 1 l .__ 
t d • o oıı m • a ar 

franko, d•bllt harp neti· 
ceelnde k 
l aı eri •e ıly •1 ım· 
•ınıal•rl 

.. 6 herha ıı bır 
t hdıd 
k " 2ı olmıyacaAını 

•ll:retle Ua.t tmlfllr. 

.. O ğ ıyor • rııtaota, dostane edeceilol, "' rıca elmlıttr Hu rıca, m 

Rusya .. / ta[ya lerloe Rdevamıl· aallı- vo k r•lerın baılıyabllmcıı tç-
MoıkoH, 8 (AA.) - ş na- ya .... :ı e ... likkl Sovyet uı 1 tda· I ıarl olarrık te 

T ... baydan blldirtldığıne 16re, t k ıty setin ın e Zf'.nı 
ıcaret JnQ - IJı komıuu dabulun · edılmaktedlr. 

gazeteler dıı. Moiolıetanı me etmek arzuıun R . ır• ... ---
k t •• o 

sebatı Tekrar Sıbtry ya bailıyan yolun yib duğunu bıldırme e kendi • remberla"'yn 
ktlometrel ık k11mının ikmal maoyaoan müdafu•• k 'r' 

8 I d ıd b h r t ııl,;.h ku•"'etıne d 'J om• k a~ a le edl tilot Ye U attın .ıoYye . "' • • • ya 
y_ d demektedir. merı a 

93 lerln Moğolıstan yaı>ılacak ta ır, mail saha 
Moıkov ' 8 (A.A.) - 6 askeri nakliyatı için olduia Be1anna111ede 1 d• G. . cek 

danberl mClnakatı olao Sov· d taklp edılecek 1° un tmıye • 
ou ya:ı.maktadarlar • llt parao1• B 

yet hat ya ticari münaee· _ _ k bütce ve ınl Londra, 8 (Radyo) llf· 
te d 41 raeA A K.• 

beti yeniden baılamıf ve V t c nun korunması oldufU a vekıl Çernberliyn valD • 
ekonomi aolııımaıı dan Ro· n. on lan O k ydedılaıektedır. ) R m rn1ında '°'ulan btr ~·l: 
~ada tmzal omııhr. . 1 Ia r ov ve Ber· Belırad, 8 (Radyo -;:- ~p verdlil cevapta Amert ., 
lhUlaflar hal ıdilmıŞ ıd edıllyor: y ·, • şs h dıkal partlıl ırubu, ygu gitmek nly llnde olmadı§••·· 

t Skopçlnada toplanmıt t'f/e n.pılacak ıeyahatla uzun ı6· 
Moakova, 8 (Radyo) Ta11 ln eya a l. rıyuete tekrnr MtllD ~ 0 r cek olaa ga:rbubtyeU• mıla· 

ıjaoıı, Sovyet Ruıya ile f dlnovlçl seçtikten ıoar ' zorlu olduiunu ı&ylemlıllr == 

ltaly arasıııdakl ticaret kabıoey• ıtlm ~;:_:e!Y'~~~~;~~~~~=== 
müoasebahoın tekrar yOrür =- t - K·ı tap ya 
lüğe glrmuı ılc lta ı y Ruıya le e -
arasındaki bütün lhtliif h k 
me.-·ıeierl hal ed•ldlilnl btldır 

1 
Ev • Açı 1 aca ... 

mektt-dh 1 

ingıl;;;e,aımn-ın H 8ölg3 h lin~ ol.cık bu ffliô. ıler.ind ~etııp tıtıJ-
vveileri. lan kol ylıtlı temın dılec ~tır. va 

Loodr , 8 (Rndyo) -
lngılız havo kuvvetterı ku· 

m ndaoı t0ua Ytnı eıkl bava 
ıubayluınm verdlil zıyafet· 

to lnıııtereo:o ha•• ku••et 
lor,ne dair ı6yledlil bir 
•ulukt törle demıtUr: 

«Hav kuvvetl rl huıu· 

ıuodc timdi ye kadar ep yce 

geriledik, f kat eylul ayın· 
dakln olıbetle haya kuv
vetlerimiz çok fazladır . 

lorıltere havacılıkta bQ
yük terakki göıtermektedır. 

Kont Ciano 

B~rlln, 8 (A.A.) IJl 

malumat almckta olao me 
bafalde beyan dtldlil e ıö 
re Kont Ctano, bu JID 23 
ünde Rom dan ayrılacak 25 

tubatta Vartonyada ve th. 
Umal 28 inde Uerllnde bu· 

luoacakhr. 

d A 

rı :r eşkita 1 ız .. 
~~~~~~~-----~~ ~~~-

Memleketimizde 62 Vi ayet, 
'178 Kaza, 994 ahiye Var. 

. Dahılı e Vekaleti, milli hu· 
kumetın kurulutu tarJb 920 
den 938 e kadar olan se~eler 
içinde idari tetklllhmızm 

geçirdiği safhaları teıblt et· 

mittir 
920 de memlekette 1 S 

vilayet, 16 mOıılakıl Uva. 35 

merhut liva, 322 ka:r:A ~• 
795 aıhtye bulunmakta idi 
921 de vilayet aayıaı aynı 

kelmıı. müatekll liva 2-4 , mer 
but llve 30 olmuı kaza ıaym 

325 e yükıelmlf, n11hlye sa• 

Jıll 784 de tamtıtır. 
923 de, yani cunıllurlye· 

tin tlao edıldlil ıc!De, ll•a 
1 r k ldırılmııtır. Bu ıene 
vlllvet sayısı 69 olrnuı, lca 

gene 325 olarak za ı yııı 

k 1 neblse nylfı 784 de a mıı. 
ınmltlir· 

935 de vlllyet eay111 74 
de çı arılmııtrr ki, cumhu· 
rlyet t rlhtnde en yükıek 
vllay t adedi bu ıenedlr 

929 d nahiyeler tetkll th 
ve teıl llltaı:r: olarak tktye 
ayrılmııtar. Bu ıenf'! içinde 
idari teıkılatımı:r:ın tabloıu 
ıudur: 63 Vtllyet, 338 kaH 
150 t ıktlltla, 590 teılıtlit 
uz nahiye. 

934 de vilayet 1ay111 57 
ye ındlrllmlı kaza ıay111 3S2 
ye çıkaralmııtır . Bu sene 
içinde teıktlitla Dil hly aa yı · 

11 223, t 1kılit11z ahi 

1 1111 6&5 olmuıtur 
!on ıene olan 938 de 

4darl teıktlAtamızın te.bloıu 
audur: 62 V•llyel, 378 le za 
ve 3Z3 ç6 l ıktllth , 671 rl 
teıkll tıız olarak 984 nahiye .• 

a ı ki .terine tabidir 
M aarif • ekileti, kil P J YaJID e•lerl ile muame· 

yan evlıerlnlD ıd r~l rl la::.·. le yapan satıcılar içi• cari 

kında bir tıllrnatca er birer hesap tutulacak H ya· 
d rek alakalalar• ıiad evlerinden toplan kitap 

re e aı•J• yın lı 
mittir. Bu talimat • tlerl alan aotıcıl rla ekul ••P•· 
ıore bir k111ftl •11~'.ure· rıstıflert,elacıkları kitapların 
bir bö'ıe halinde bir e:k.t•P ı tJitallU>atına 16re ıereken 
re" o vıllyetlerlD d laa ııkoatoıu d&tildnkten ... 
kitapları ıhttyaçlaruH • tatarını, buhınulao yeri• 

et111ek 0 r allı 
kolayhkla temin Maarif lt banka11n ' yatar•••• 1 • 
buralarda oturanları d ıuıl ve adre1i makbuza ta• o ~ 
V klletl yayıolarlyle ur· r k yazdırılrnak ıarUJl• 1 
ıurette temaıta ulun t ta· b nkuı İıtaobul ıubeılade· 
m k makeadlyl Vekil• r kı 105:10 . ıayıh eart ltttap 

f daD lüıum ıöriil D y • .ı yatırarak alacaklrırı 
r• ı l ak oına 
lerde yayın nlerl a~ı . akbuzları yayın e•l ıtyu· 
tadır . l ığına te•İlrn etmedikçe ,·a-

Ya-pıo evleri yayı dl- yıo ev erihclet1 kitap a!a· 

re ~ıörlOjüoüa umunı~ ~· l 'muln.r. Toptan s tıtlara atd 
ıe aeseırct ve mür• ı pual tın yayın evlerine• 

i aroe· altında idari, tlc r ın nakit olarak kabulü aıla u. 

le ve h ıab l bakıınl rın ı:ı de~tldlt· 
dan devlet ba1ıaıevt dır k. y" yan e )eri eınur n 
t6rluiüne baihdırlar. Bulua· ınüetahdemlerlnfn aylak le 
duklar1 • yerler ma rlf mü. t ye heıaplart ay dolma· 
dOrlerJ de buraları daimi ~e o enel yerlerfodro •etlrl· 
ıurette nezaret •• mGraka· 1 :ek taı:ıalı ye mObilrlü ma 
belerl altıocja bulundurarak e f - .ınrlüklerJoce tudılı· 

1 t M 1 nıuu 1 it l 
lüzum ıördükç:o vaz y il bordrolar Ozerln• ıhıll u 
hakkında jayıo dırektelrlkfi 1 tar fın~ao tutu la· 

d lııtl ya1ıo e• 
ğOnfi haberdar e ece - caktır. 
1 rl ıbl le P ede 816da istaotı.;.ıldan b•~k yayı• 
hAlclerde de bulunarak •• evleri ke rolaran41akl me -

y •-Al t derbal ti· 
zlyeU e•• e c mur ve miat hdeml rln •a · 

k tikü dedir er. 
dtrme Y t Ma· ~ıfeye deYamlan munlaı:a · 
(Bu hi'ikmtio l.ı nbu • mtın takip •e imzalı bir def· 
arıf M&dOrl6tüne crımull ter Ozertolie t al.it edll8cek· 
yektur.) l 

1 1 d ,•apı tir. 
Ya'iın e" r ~ lı 

1 M Y yan 1 evi r 1 lı ontoıur. 
Cllk ıaht rnuam le eri • · 
orıf VekAletloln ı tıt tılerl· parek~nte ıatacaklara kitap· 

1 t ları hlç lr1• ıurettıe ı.rı al le mektep kit p rt ın e· 
mini t.alıdrın~aki t U t h . nnJa aklar.in 



AYPA ı 

Hay ancıhğ ,, • 
na AidAlı 
Vilayetimizin 418 KöyiJnde 

3840 Hayvan Muayenr.ye T a~t 
Tutul • 

Ziraat Velıaleu veteriner 
umum mGdGrlüiü, 1938 ıe 
nesi içinde vetH,Der teıkı • 
llUmızın, bl ba11a aailak za 
bıta11 ı nlıloln f aallyet ıoe 

ald entereıan btr rapor hi!L · 
zırlamııtar . 
Mı Ilı aervetlerlmlzlo ba · 

ıında ıelen bayvancahlımı
aın derleme ve bir taraftan 
miktarının artarken diler 
taraftan kaht~ılnln ve cin 
ıtnln bllbı yoluoda alınan 

tedbirler bu yolda mühtm 
neticeler elde edılmtı oldu· 
lunu a6ıtermelctedlr 

Ha1van saflık zabıtaaı 
kanunundaki haatalaklardan 
baıka aralarında meme san
ırent, bazım Te tendfüı el 
bazları parazitleri rıltı haa· 
tal.klar bulunan ıektz haı · 
talatın ihbarı Te mOcadeleıl 
mecburi lnlınmııhr. 

Türkl1e. Irak Suriye ara · 
11nda Qç tarafla bir 'Veleri· 
Der anlaımuı yapılmıı, tH· 
dık edtlmek Ozere Kamuta · 
ya takdim edllmtıttr. Mem· 
lekeUmlzln en çok bayTan 
çılcardıfı Yunantıtanla da 
bir Yeterlner anliaıma11 ya· 
pı ' mııtır. Bu da yOılu~k Ka· 
mutaya takdim edilmek 
Gzeredır. 

Sahiller Te hudut mura · 
kabe tılerlnde Fılısttole 
olan ihracatımızı ıarantl al
tına almalc için Meralnd 
orta tip Ye tam teıkılAtlı , 
bir tabaffuzbaae yaptuıl· 
mııhr. 

Nalband mektepleri ve 

•albantlık Hnatı baklunda
lıtı lcaaun çıkarılmııbr. Bu 
kanuna ald olan nizamname 
de yapılarak Devlet ŞQraat· 
na ıeyk edtlmtıtlr 

Selımlye de bir nalband 
mektebi teetıatı yapılmıt • 
d6rt devrede yGz oalband 
kuraa devam ederek eblay t· 
name verllmtıtlr. 

Hayvan ve maddeleri ıh 
raçlarına ayr1lacak kepı ve 
lhnaalara menıe •e blnter· 
lind hareketlerfoe atd ke1a· 
f et Gnltelerl içinde tekrar 
teıblt edtlmtı •e bu buıuıda 
bir nhsamnameye baflan· 
mııtır. 

Talimatnameler: 
918 Seoeel lçtnde neılr 

Te yürOrlOfe ıokulmuı olan 
taltınataamelerden bazıları 
ıuolardır: 

A - Hummayı kulal, af 
tfzaıyoa Ye dezenfelnlyon 
aallmatnamelerf, demlryol 
lartyle naldedtlecek hayvan 
larıa ve maddelerin tlbt 
olacakları ıartlara ald de · 
mlryoları hayvan hareketle· 
rl taltmatnameıl, lngllterey 
ithal edll•cek hay\•an ve 
maddelerfntn tabi olacakla · 
" ıartlara ald talimatname, 
Menin limanı ve btnlerlln· 
dı hayYan hareketleri talt 
matnameslnln 3 adi mad 
deıtal deilıtıren bir talimat· 
name: ıark hayvan hareket · 
1 rl talımatnameılnln A pa· 
ralrafını detııtaren talimat· 
name. 

Aktif MOcadala: 
Koruma mua,.elerl kıs· 

manda Te hudut iç mem • 
leket hayvan hareketleri 
mürekıııbeılnde 28 vıliyette 
13 435 büyük ve 754,368 
kiiç{ik bao •tlrel; 54 v ıl i. 
yette 139.ol2 büyük, t.059 
518 kfiçOk baı sürek; 17 
vtli y tte 62 pıınavırda 61. 
144 bQvük ve 38668 küçük 
bıı; 43 vı l avette 4920 köy 
de 4 961 606 büylik ve ü· 
çük bııt hastalıklar bakımın 

daa taramadtın ıeçtrılm tı 

tir. 
Y abanc• memlekeılere çı 

karılan 500.000 baı hayvan , 
ve ham hayvan maddeleri 
birer birer 'Veteriner tetkl 
l&hnıa elinden ıeçtrllmtı ve 
bunun için mevzuat dabtlın 
de aaflak raporlan verllmlı-
ttr. • 

Koruma aıılanıaları k11· 
mına ıellnce · loaan 1aihAın• 
da tehdit eden antrkkıa 

k rıı 16 ıllyette 2 82 köy
de 14.? 13 büyiik ve 332.942 
kilçük baı ilntk aıı tatbiki 
ne; Bura mıntakaıındakl 
uyuz profılalıuı olarak ] 51 
köyde 96620 bat koruma 
b nyoıuna tlbl tutulmuı ve 
bu mınhkada yaniden tkl 
modern koruma havuzu in· 
ıa edllmlıtır. 

Durtn bıutalıiı mücade
lettade l l kuvvetli mücade · 
le eklpl tle Dıyerbakırdan. 
25316; Mardtode 49 567t 
Urfad 33887 baı h Y"'an 
muayeneden g~çırı laıiı; 

Adıy&monda 1959: Besni· 
• 

de 27 48; Kihtada 3 '98 ki , 
1ek60 olarak 5105 h•1•an 
ıerlrl ye ıeroloj ık muavene· 
den ıeçlrtlm ftlr. 

lnun uilıiınt da tehdit 
eden ruam bakımınden Bur· 
ıa da tlio edılen ve JO ve 
terlner ekibin 1tıtr1ıktyle 
yepılan umumi m6cadelede 
10 kazad ve 755 öyde 
39 943: bnı hayvan muaye 
neden gectrllmtıtlr. 

937 de miicadeleıl biti· 

rllen Trakya ve lataabul 
mınhkalarındakt ruam mü· 
cadelf'ıloin 938 kontrolunda 
Kırklarlltnde 15 aıevkıd~ 
2032: Edfrnede 13 mevktde 

2055; Çanakkalede 4 me•· 
ktde 2~6: Teklrdafında 9 
mevkide 527; lıtanbulda 36 
m vklde 2207 hayvan mu· 
ayeneden ıeçırılmlıtır . 

Gene lnaan u~hğını da 
t,.bdıt eden tüberku•oz. için 
Çubuk Ankara, Beyhköp· 
rfi Eıktıer hattının 20 kilo . 

metre dertntiıll saba 1nda 3 
mücadele e ıbı tarafından 

168 k6yde Çubuk Ankara 
eklplnde 10 140; Ankara 
Beyllkk6prü eklplode 10 322 
Beyltkköprü Eıklıeh tr ' ckt 
pinde 22.008 baı mecburi 
tOberknlıoden ıeçlrllm• ı •e 
müabet reakslyonlz 541 ba 
ıın zararı ortadan kaldırıl · 
mııtır. 

Gene Balıkeılrlo 3 kaza. 
flnda 418 k6yde 3840 hay· 
"' n aynı muayeneye t bl 
tutulmuılnrdır. 

Uyuz ve daimi mthrak 
keaafetınt an:eden Scuk 
• Mıh lıçık mıntakuında 

12 mevkide iki ekip tara
fmda 27 538 klçOk •t 

T0RKDIL1 

~ .1:: . ... 

HABERLERi ı 
,J 

Vilayet Umumi Mec -
lisi gün A ç 11 ı y o r .. 

Gtçen seneki Umumi Meclis loplantı~m.dan bir görünüş 

Vilayet Umumi Mecllıl bugün saat 14 de mali yıla bite• 
çıtlıımalarına baıhyacaktar. 

Yoklamayı mOıteaktp Valt 8 Etem Aykut bir ı6yleYle 
toplantıyı açacaktır. Bunu tklncl relı ve klttpler teçlmt. 
intihap mazbatalarının okunma11, enciimeıaler intihabı, izah· 
namenin okunmaaı tak ip -edecelctır . 

İlk Tedrisat l iş Bölgesinde 
Şube MüdüriJ- Yapılan 
nen Tedkikleri. 

Knltor Bakanhiı ilk ted
rla t §Ube miidürlerlndeD 
Fuat Baymurt lzmlr yolu ile 
ıehrlmlze 1ıel .mlş, ilkokul 
itlerine da lr K Oltür Direk· 
törlQfü ile temaı ettikten 
ve bazı tedklklerde bulun· 
dulıtan ıonra lıtanbula git· 

mek üzere ayrılmıılardır. 

mecburi tedavi ve koruma· 
y tibl ~utulmuılardır. 

Urfa. Mardin, Dlyarba 

kır ve Bingöl vıllyetlerlnde 

yapılmaya müıald bir ka · 

rakter alaa ve mıntakanıo 

yabancı memlekete olan ıh. 

raç vazlyetfnt tehdit eden 

bummayı kuli.1 tçao dört kuy· 
vetlı ekiple 15 baztrao 938 

de mücadele ilin edilerek 
4 ay devam etmlı ve bu 

dört vilayetin büt6n köyle · 
rinde meYcut çtft tırnaklılar 

birer birer eldea ıeçlrtlmıı · 
tir. 

Paatf mücadeleye gelince: 

Aral randa haatalık 1160, ıh 

bar veya tarama ıervfıl ta 
rafından teıblt edilen mlh· 

reklarda entrakıe kartı 406 
53 1; çiçeğe 576 880; hum· 

m yı .lulatye 401 bin 224; 
karbona 21. 186; k aoathla· 

rın haatal.klarıoa karıı 22. 
739 baı hayvan . aıılanmıı 

ve ayrıca mücadele11I aoı ve 

ıeroma bailı olmıyan ve 
hoyYan saflık zabıta11 ka· 

nununda dahli kudur: ve ke· 
çl posterollozl gibi diler 
hutalıklarla kanun ve ni
zamname bOktlmlerl içinde 
mücadele edtlmııtır 

Milcadeleler için icap 
eden teıhlı va11taları aıı •e 

ıeromlar, Pendik, Etlik bak 
terlyoloji enıtttülertnde ve 

veteriner f akülteal hıfz1111h 

ha nımf.bGode hazari nmıı 

ve tatbtklerden teıhlı için 
16ndertlen rrıar zi maddele

rin b kterlyolojlk ve ıero· 

lojllr tahlilleri bu müeaaee~ 

ı.,rle iz mir bıf &1111hba llbo · 
r hıvHı da yapılauıt11. 

Teftişler. 
lı bölıe l lmlrl Ennr 

Vardaroflu, •lllyetlmlz lf 
bölıeılne baflı olan tı yer· 
lerlnl tefttı ettikten sonra 
avdet etmtıtır. 

Enver V ardaroilu, on beı 
ıiin kadar devam eden bu 
teftlı eınaaında Dursunbey, 
Uıak, Afyoat Tavıanla •• 
Kütahya mıntakalarıodekl 
it yerlerini ve lfçl vaziyet· 
lerlnl tedkık etmlıUr . 

Tavıanlı ve Deltrmlıaz 

ha•allılndelıt madenlerde ça 
lııan on bine yakm ameleye 
bedava yemek verllmeat bu 
ıuıunda it aahlplerıle yapı

lan g6rOımeler mlıbet ne· 
tice vermlıttr . 

Y akm zamanda bu iki 
yerde ., a6ren lfçller beda 
va yemek yiyeceklerdir. 

Türk musikiai
ne aid tedkikler 

latanbul konıervatuYarınıD 
da, mütehu111 bir heyet 
tarafından yaprlmakta olan 
Tnrk muılklıt tedkıkatı çok 
ı~zel bir devreye ıelmlttlr 

TOrk muellılılntn ıllr do· 
Auıundan ba ılı yarak bugG· 
ne kadar tlerleytı Te tekimO 
lonn takip eden bu heyet, 
bunun için her vuıtadan lı 
Ufade etmelıtedlr. 

Heyet tlmdlye kadar var · 
dı~ı netlcelerlt teabtt olunan 
eaerlerl tici kitap ballade 
neıreUI. lldocl kitabın neı 
rlndenberl yapdmıı olan 
tedlrıkler neticesinde elde 
edilen birçok eserler ve 
ıtmdlye kadar malO.m ol· 
m'yan huıuıler bulunduğun . 
dan OçOncü bir kttaban 
Dl!frl takarrür etmtıUr. Eıu 
ları hazırlanan bu kltep 
beledl1e tarafından yakında 
tab ettirilecektir. 

Tftrk muılkhl tedktk he· 
yeti yedi ıened~aberl ba 
mevzu üzerinde çahımak· 
tadır. Fakat dOnya mede· 
ntyetlyle yaııt olaa bu itin 
tedktklnln daha uzun sene· 
ler devam edec~il de İ0p· 

hetl:r ıörülmektedlr. Bu ara· 
da Orta Aıyadan baılıyarak 
Türk kollarının bulundufu 

·memleketlerde tedkıkat ya· 
pılmuı da vardır ki zamanı 
ıelloce bu tedktkler de Ja · 

lac:aktar. 

intihap Defterlerinin 
T e d k i k 1 ş i B i t t i .. 

' 
Teftiş heyeti esaa def terlerin' 
34 intihap fUbeaine gönderdi· 

Naci K.odanaz 
Mebuı intihabı fçtn ha

z1rlanmakta olan HH def· 
terlerin tanzimi tıtnln 4 ıu
batta ıon~ ermlı bulundu· 
fuau yazmııtık. 

O ıGndeobarl ıecelt, ıln· 
dGzlO bu defterleri tefttı et. 

mekte olan teftıı heyeti, dl• 
bQtGn def terler Qzerladekl 

tedkık •• tahkikatını ikmal 
etmlıtlr. Bunun l:ıerln• def· 

terler 1 1 ıubatta e11lmak 
(lzere 34 intihap ıubeılne 

16ndertlm•ıt1r. Bu defterler 
r ı ıubatta• 25 ıubata ka . 
dar yani on heı ıGn mı•
detle mahallerlnde aıılı ka· 
lacakt mebuı aeçme laaldu· 
na malik olanlar ltu deftu
lerde adlarının yazıl.p ya· 
zılmadıiını 16recekler, ya. 
zılmamıı buluaanlar pulıuz 

birer lıtlda ile tefttı he1e-

Akala Pamuk 
Tohumu Dağı
tılması işi. 

Zıraat Veklletl pamuk ıu· 
beıt mlciOrB B. Necati Tur 

eay dOa Ankaradau ıebrtmlze 
selm•ıttr. 

Necati Turıayın, vtfiyetl · 
mızın Nazıllı pamuk lıllb 

lıtaıyonuna baflaamaıı dola 
y11tle bu J&I çtftçtlertmlze 

dafıtılacak olan akala de• 
let pamuk tohumu ve diler 
pamuk ziraat ıılerlle allka · 
dar olacaiı anlaııl•aktadar. 

Merinos ioyunlanmn hı
kım vaziyeti. 

Merlnoı yetııttrme ıefl 

B Salah •• a1lıtan Celll, kay 
ve nahıyelerdekl mertnoı ko· 
yunlarının bakım, ıfat tı

lerlnl tedklk etmek ibere 
diln, on ıün kadar deva• 
edecek teftlı• çıkmıılardar. 

Kros ~oşulınnı ~unun da 
davam ediliyor. 

Bölıemlace yapılmakta ol· 
an kroı koıularıoa yarın da 
Halkevl 6nünden Bandırma 
ıoaaıı arasındaki bet kilo· 
metrehk bir meıafe ı,ınde 

devam edılecektlr 

Bu kotulara tıtlrak etmek 

kere C ea •• A1•ahktae 

tini Taziyette• 
edeceklerdir. 

Diler taraftan, butü• lı• 
salardan 1ecme bakk•0' 

mahk olan ve olmıyanl•'1~ 
•Gfuı mlkdarlarını ıöıt•tf' 
mazbatalar ıeldlkten ıoor' 
Belediye Relıl Naci Kod•'' 
aın baıkanhtı altındaki t•1' 
tlı beyetl bu maabatal•" 
te .. ıtt edecek Y• aOf~' 
mlkdarı b6ylece teıblt •dl · 
mtı olacaktır. •
mtkdara ıöre de .ıll' 
J•tlmlzden kaç mebuı ~ 
kacalı katlyetle belit •'' 

d•' cakhr. Geçen ılDd• y•• 
fımız ıtbi •fllyet . nofu•"' 

DUD 498 bin• ylkıeldtfl ~' 
bu ıuretle d• bir f asi••' 

1 

•lllyetlmtaden 13 m•b"' 
tıkac•iı tahmla edtlm•lstl' 
411tr. , 

Tefviki aana1' 
kanununda td' 

dilat yapılacd~ 
Teı•tkl 1anayl kanuau,d' 

t•' •Hılı •e ıenlı mikyasta 
dıller yapmak için yOc"d' 
aetırtlecek projıye ald .... 
zırlıklara İkttıat V elriled0' 

-baf •ı dairelerde d••' ~ 
olunmaktadır. Bu deflıtkll f 
lerle ıımdlye kadar mubt111 ,,. 
kanunlarla ıana ylctler• ,, 
mln edilen menfaatler , ,. 
kolayhkla.rın aaha1ı ıeoff 

tllmıı olacaktır Yeni d1•:. 

ıtklllderde bılbaıH ıaoı1 
etlerin bam madde ıbt111;, 
lara ehemmiyetle ı6z6a0° d' 
bulundurulacaktır. Kao"" 
yapılaca &ı yen ilikler hakif'~ 
da Hnaylctlerln de dtlelıl' 
teıbtt edtlıcektır. 

Bıldiya -Meclisi ~ugDo ~1 
top•anıcık. · , 

Reledlye Mecllıl bll,O ~ 
r• 

6fleden ıonra topl••• d' 
çahımalarıoa devam 1 

c•"tlr. ./ ---1· 
' ıelen atletlerle ıehrtml~ ,ı ,, 

letlert araıında buıOıo ..ı ,,,. 
17 de ıeçme müıabalı' ,, 
yapılacaktır. Blrincl,tkloc1 u 

fll'"' Gç6ncü ıelenler, Eıldt• ~ 
yapılma11 mukarrer ıurdP .... ,, .... 
rlnctllklerıae b61ıemtı1 

_Jfr• 
ıtlea f ttff' k eclıe.W...-
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1 ŞUIAT 1111 TOUDILI 

Katalonyanın Ekono· 
mik Vaziyeti Nasıldır? 

Katalonya, ispanyanın ekonomik bakımından 
Avrupayı andıran, istihsal bakımından da en 
ileride bulunan bir parçasını teşkil etmektedir. 

Noye ZGrlaer S t K •1 unetan mantacıhi ı Katalonyenın bel· r&1tlanılmaktadar 
~L atalenyanın lklocı b0y6k lı hatlı faaliyet sahalarını Bu ekonomik ımk&aların 

ıeurl &ayılan Ta rr k l dG aıonanıa teı 1 etme ktedir bolluiu bazı mahzurlar ya 
ll ı•eıl •e d6rt büyQk •l · sı.ıı harbin • O D ayların. ratmııhr. EndOıtri, lıpanya · 

Y•Uen tldıhaln F L ı d rın eli ranllocu • · a zaruri ihtiyaçların zor· nın yokıul lnaımları•dald 

B ne ı•çmeıl (bu arada lukla temin edılebılmtı ol- loean •ıjınlarını rekmlt •e 
arıelond F ı " • ranlııonuD ~llne maaı , tabii lmki.nıızlıklar· bunun netlceıtnde Katalon · 

:•ç11aııt1r) lıpaoya ıl• ı l bar · den tlerl ıelmt ı detıldır. yada •e bllba11a Baraelonda 
ınao •ona k d erme Ozere ol. Bunun belli batlı aebe.,I, ••- bir endtlıtrl proletar1a11 or· 

taya çılcarm ıthr. Çok ıeç· 

meden, bu proletaryanın 

poltt ıka ıdeoloJ ı ıl, k6ylG 
•e kOçOk lmalltaha · 
nelerde çahıan halkın 
ldeolojlıl ile aDlaımıtbr. NI· 
hayet Katalonyada herkeıç• 
mal6m olan ıoıyal da•alar 
ortaya çıkmııtır. Fakat, bu 
da•aların k6klerl Katalon. 
yada deill, ls6JIDıü eefalet 
içinde olan EndOIGı ile Le · 

uKluna ku9 .,etlt blr deltldır. ferberllk yCbtladen tıçt kad-
atalonya 1 L ' ıpan1anln roıunun •• mali · ıebekentn 

••onolblk bak d lln an A•rupa· buzalmuı olmaaıdır. Şu 
Jl en zlyad d 
aal • • an aran, fıt ı b rH1111 da unutmımei llıım· 

• orıanlzaıyon baln dlr ki normal ıu l b ııamın-
IDaıulan da en ilerde bulu larında l>lle elımeklık but· 
.... b~ . 

Par,a11nı teıkll ' et· dayın biıyGk htr luımını Ka· 
••ktedtr. Halkı roL 1 1r " • ça •ı · tolonyanıa Ler.fda •lllyeU 

an ktmıelerdlr Bu lllbarla 
b 

temla etmlıttr. 
ıo11 ldlıelerden ıonra b m•ml k • a Çofu tarihi olan ıeb•p 

• ettn elconomılc •• lerdea 'dalayı Katolonya 
zlyeu •• Y•nlden k iL 
11 L • aınma· Çoiu !arlhl olan aebepler· 

' Yaaıa hır lttd 
•heaa1atyetlı d • ıüntln den dolayı. Katalonya bü· 
biri ••alarıadan tGn memleketi •e bllha11a 

o1aata namzettir 1 
C b · Baraelonu •panyaaın eo~Oı · 

1 •n harblnd•n aa ••l Katal ey biyel merkezi haline ıettren 

d 1 onyanın ıoıyal •e bı dü t ı k t C o •Jlılyle polltalc d 
1 

r ea ı r urmuı ur. e· 
rlyl L ava a · nubi lıpanyadakl madenler, 

• Y••ı•dan alllra l 
•koaomık 11 0 an Aıturlya •• Baık memleket· 

aaeıelelertnı hull· lerlndekt .~, endüıtrl miıı· 
•• •tmelr •• •• 
L ODQD .... ma t 1 ._ 1 
•IJ•tlnl ıöylemelc la etna, ıpanyaaın ıerl aa an 
ltrae, her l•Jd zım I•· taraflarında hiçbir b6lı• 

en •••el b• K t l dn. t l b •emleketln mB•taa f a • ooya en .. .trtı ı e oy 
teılctl •cl•D ekono-ı h 'Yaı •Dı 6lçebtlecek bir mn·lslde de· 
d k ... ayahn· itidir. 
• ı tenevyQQnG tebarOa et-

tirmek ı•rektt I Bu endOıtrl araııada en 
dl r. ıpanyaıııa :ılJad t • 1 tt 

ier taraflarında bu d e aaıomıı •• z raa e 
ten•••O yoktur . erece oldutu glbt , bu sahada da 

BG1lls toprak ıah ıplerlnl• bü,Qk ıermaye aahtplerlne 
•lıbeten •• oluıu, ıarbı .... JGz ••rllmemtı olan dokuma 
r•p• 1 ft ndGıtrlıldir dentldtjı ııbı. 
bl 

._•• nlçrede oldufu 11 · K ) 

..,g il ata ooyanıa dokuma eo-
f ' ı Y Y• daha ıenlt bı~ düıtrlılnde pek ıeyrek ola · 
~=l IJet ıabaıı aç111alctad1r. rak , buy6k ıermayedar · 

bulcı lıpaoyanın Kutllya 1 •e Ediil ara raıtlanılmaktadır . 
lr lı lnt1mlarıodakl Eıaı itibariyle Kaıttlya 

lylG, daha :ılyade bu-JÜL 
t a Yllnüne •e ıu ku••etlne da· 
oprall ıahtplerlne h ı 

etmektedir. Katalo zmet yanan Katalonya dokuma 
L oyanın endllıtrlıt , pamuklu endüıt· 

cenuaandakt Kaıtellon de la 
Plana vlllyettnde t rlalol de faaliyet ıahua içi · 

al 
• rıen t ne alındıktan ıonra . fe.-ka . 

çlde, llaıoD, portakal 1 
d 1 

, lde mükemmelleımfıtlr. Bu 
man a in •e cenup me-le . L 1 ._ endüatrftl, cihan barbl gln· 
aet erine baı olan mey•al•r l eri m61teıaa 1 yabancı mem· 
Jetııttrllrnektedtr. Dllu lu . leketlerln rekabetine karıı 
ıımlara•da yapılan alraatte 
L ••rl ılını , ancak ıümrlk ıer· 
aemlyetten &ifade keyflye. 
t d h mayHlyle kuratarabtlmlıtlr. 
e • • dolruıu delere 
h Bu •azlyet kart111nda. Ka · 

• emmlyet •erllmektedır H talonyanın dokuma endüıt · 
er ıeyden •••el aebze •e 1 

buı•tyle turfanda aebz• , her rlll •ptnra pazarlarına bal-
.. lı kalmıı u Madrld h0k6· 

tGrlü ID•J•a. laadem •o C•· 
1 b 

meli de bu buıuılyetl , dal· 
• • IJOk bir rol OJDamaL. 

d 
• ma bır kor. olarak Katalon 

ta " ki, ıentı 6lçtıde yapı· ı yaya karıı kullanmaktan 
AD lıtthaal tle yaloıa lıpan . 

l ı•rl durmamııtır. 
Yo pazarlarıDın ıbttvaçları t 1 Dıfer endtlıtrl ıubelerlode 
emıa edllmtı olmakla kal· d •- • (Makine yapı end6ıtrtlert) 

mama.ta , Avrupaoın llhalit 
d 

vaziyet aynıdu ; fakat . ma 
Y•PllD aha laırçok mem- 1 
leketlerl tataaln edılm lct IJet ftatlarınıo çok yQluek 
dır e e •otuıu J6zQndea, cihan pa-

t•r•n• bölıealndc hayvan tarlarında rekabet tmkinı 
cı ık 11•._•Clt eadQıtrlıl bura. ~ulunamamııtır. Bu itibarla 
aın ••ono11D1 b ataloaya endüıtrlılnln biri· 

•Jatında ık 
ehemmlyetlt _,lr rol c pazarını ispanya teıkll 
maktadır; lnııualyle ,0~'::: euaıı halde, ztraatl, lapan· 
dGatrlıl al•ll harpten ev•el Janıa ihtiyaçlarını temin et. 

Ulıten 10 
çok modera bir ıelcle aolııul· ora tbracat bile 
aauıtur. lıpanyadalcı ıGt •• Japmaktadar. EndOıtrl ile 

alraatta birbiri 1 1 
et lhtlyaCIDID bOJOk bir kıt olmaaı JilzGnd ç D~ Slrmtt 
•••ı burHı temi• etmekte , d k en, atalon· a a 1 ltleomıı toprak b 1-
dır BuadaD bıtk•· üztlm •• lufuna ,, il 

0 

k.f e yo arın keıdetl· 
lllrapları, kendtılD• 1 ne Yalo 1 

I •- bel•-ı ız ıpanyada detti, 
ı•l•e•eLle Lerab•r ba ••· il Akd ı b 

il v bt en :t • •••ııodakı 
"1ıtı Gw... bflpef•d•ld rçok •• lelletlerde .. ,reis 

••ntede dtr. 
Beher kare kilometreye 

175 kiti dftıen Baraelon bal· 
ıeılnln nOfuı keaafetln• yal· 
nız ispanyanın diler bllıe · 
lerlnde defi(. tekmil Akde· 
Diz memleketleri arHında 
pek asında raatlaDılmakta • 

dar• 

Sinemada mu· 
vaff akıyet ne

ye bağlıdır. 
Ş~bret •• mu•aff aklyet 

lçlD Holll•uda koıaalarıa ıl· 
zel olmaaı •e1abat ıtaema 
mektebinde çalıımıı olma11 
ilzam deilldtr. Bunun dalaa · 
kolay yolları da •ardır: Pi · 
releri zıplatmaaını, ayılara, 
foklara, ıempanslere, tlmıab· 
lara, panpınlere 1ahut fil 
lere danı ettlrmeılnl bllmeat 
klfldtr. Eler bu meat1etle· 
rlnlz •arsa Holll•uttakl her 
kapının ıtze açılacaiındaa 
emin o labthralnl• 

Çlnkü Holll•uta btrkaç 
ıenedenberl lnıanlardan da· 

ha ziyade bay•anlar hlldm 
olmala baılamııtır. BuıGn 
her atOdyoda iki a1akh tanat· 
klrlardan ziyade d6rt ayak-

lı aanatklr lıtenlyor. a. 1a.ı. 
yenilik ihtiyacı sebep olmuıtur 

tabu, lnıanlar dalma aynı 
hareketleri tekrar ediyorlar 

Ooun içi• yeni bir ıey 161-
termek lıttyen ıl•emacılar. 

hay•anların yardımına mtı· 

racHt ediyorlar. 
Meseli rejlıib Jorj Kukor 

Kf odet Kolberlo tıt1rakt1l• 
Zaza fıltmlDI çe•lrttlll za
man Sam ve S•dl tımtnde 
iki bOnerll pireyi kullanmıı 
t1r. Bu ftllmde bu iki pire· 
nln yazlf eıl Klodet kolbertD 
bluzu lzerlade 16rGnmek •• 
aktrlı tarafıadaa yakalaa• 
maktao ibarettir. Ba tkl pi · 

re bu ıı lçlo ıOode 100 do· 
lar kanamaktadır. 

• itte bir baık• ınlaal: Eıt 
lılınlt bir saha Dıaı lamla · 
d• bir k6pell •ardır. Bu 
nt klpeflDID ftllm ~ı•lrmeıl 
,ısoodeD , 11da k•H•dılı 

Dl. 
1 o 000 .... , .... ,.,. 

Amerikayı 
Heyecana dü
şüren hadise. 

Epeyce bir zamaodanberl 
Amerika.la Ne•york ctna1et 
mabkemeıl mGddetumumlıl 

De•ey tarafından Tananl 
Hal deallea demokrat par· 
tlıl teıktllta relıt Ht•ea aley· 
hlntie ıanııterler ile btrle
ıerek ı ızlt loterya oyunları 
tertip etmek •e bu •Hıta 
ile balkı soymak da•Hı 

açaldıfı malt\mdur. Bu da
•anıD muhakemeıl eanaıın · 

da mOddelumumt Deveytn 
161terdlil bir takım ıahttler 
HtneılD ıanıaterler krah 

olup birkaç ıene e•vel öldO· 
rOlmDt ola• Duç Sulçun 
auç ıerlkt oldufunu maddi 
delillere lıtln•t ederek iddia 
etmfılerdl Ve demoluat 
partisi relıl Hl nesin lntıba · 
batta kazanmak tçln sarf et' 
tlll paraları Duç Sulç ile 
onun ıuç ortaklarından ol 
dılını 16atermlılerdl . 

Bu tttbarla Hınea · De•ey 
da•Hı tııGUlD Amerıkayı be· 
yecaaa dOtüren btr hldlte 
mablyettnl almıth Ve eter 
bu da•ada cumhuriyet par 
tlılnden o'an mGddefumumi 
De•eJ ıtyaıl rakibi Hınetl 
mahlı6m etmefe mu•affak 
olursa ıelttcek J 940 ıeneel 
intihabatında cumhuriyetçi
ler namına Ne•yorktan 
cumhurrelıt namaedl illa 
edlleceft anlaııl.yordu. 

Bununla beraber mubake· 
meyi idare edea heyetfn re · 
l•I hlklm Peker• tle Htneı 
arHıada 11lu hlr ılyHi doı 
luk menut olduluna ıöre 
ma'{kemeden çıkacak kara· 
nn ne •lacefı merak ile 
baklealrlıea ıOnla birinde 
mabkeme relıl tarafından 
Htaea · De•ey da •aeının 
muhakemeıl haklunda tehir 
kararı ••rtldıtt ltltllmııtt. 

O •akıttenberl unutulmuı 
16rOaen bu ıarlp •• beye · 
canlı mahkeme tekrar Ame 
rlka eflılraumumlyeatnl met 
ıul etm•i• baılamııt• r. 

Bunun aebebt m6ddelumu 
mi De•eyln Htnea aleyhin· 
de de•let ıabtdı olarak 161 
terdllt Jorj Vaya Berıtn 

eerarens•z ıurette latlbar 
etmlt olmaaıdır. Bundan 
baılc• Marten Manton is
minde Amerika temyiz 
mahkemesi aza11ndan bir 
blklmln 400.000 t1olar rOı 
•et almıı oldutu ıelclınde 
yine mGddelumuml De•ey 
tarafından ortaya yeni bir 
tdclla atılmıı bulunmaaıdır. 
Jorj V aynherı maktul ıaogı· 
( Sonu D6rdünc0 Sayfada ) 

•t•iı ol•adıfını ı5ylGyor. 

* Jıı, Ormanlana kızı •• 
Ormanlar blklmeıl filim le · 
rinde Dorotl Lamurun yanın· 

dan ayrılmlyarak bir ı•atpan 
ze idi. B. hay•anın 616mG 
ile aabtbl olan •adam Geat 
rl aentı bir Irat menbaı 
kaybetti. Fakat ellede baı · 
ka bir bay•aaı claba •ar 
Sılaker lımtnde bir fok. Bu 
hay••D da ıabıblne haftada 
500 • 600 dolar kasandarı. 
yor. 

* Buıln Holll•utta buluDan 
JaaJHD aktlrlerfn Hfıaı çolır 
dellldır: J 2 Kedi, 72 beyalr, 
8 k6pek, 1 papalan, J 1 6r
dek, 1 htadl, 1 baJlcuı, 2 
fil .. 

SAYFA 1 

Sinemadayeni ,_,ı_J _a_A __ n_Y_0 _ _._. 

bir keşif. 
Uzakta n tan 11arak e•len· 

meye karar • eren bir Ame· 

rtkah ile bir loıılızln mace 
raaı bakıkalen bir rom•• 

mevzuu olabılecek mahiyet · 

tedlr: 
Bundan 6 ay ••n1 Loo· 

birinde dra gaaetelerındea 

1a,ıe bir llln çıkıyor: 
Uzun boylu bir lnııllz 

ıencl ile taoıtm•k •e e•· 
lenmek lıtı1orum - » 

Mtı Cıyua Vatner imza· 
~ erıkadan 

llDI taııyaD •e "ID 

l bu ı li.o• 
16oderılmı1 o an 
Franılı Varner tımlode bir 

lngllls cenp urlyor 
V arner bir elektrik tıçtıl· 

dır... Akııltk bu ya, kızın 
Ü bejendıkteo 

resmini gar P 
1 t D .. 1ıu1or, 

ıonra adam f • 'Y 

boıta kalıyor. 
Buoun (isertue, Dltanl11ında 

81 mO · mektup yazı1or. r 
det için evleomelerlnl tehi 

Cbur oldukları••• ••-
reme h •• ıt1etl dOzeldill zaman l 
ber •ereceit&f, lıterae aJrı 

i u bildiri· 
mıya rası oldu uo 

yor 
Fakat Mıı Cıyun, sadece 

• dOiO bu dellkan 
reımtal ıur 

a. ıhuak lı 
lıyı ıevmtıt ır ,..,r 

Y d ~, mektup 
temlyor . ız 1

• 

ta : 
cÇlne ıtdlp baıtabalucı . 

lık edeceıı sn, dıyor, tztlra· 

bımı encek bu ıuretle unu· 
dOze· 

tablllrtm. Vazı 1etto 
lı d beklerim -·» 

llnceye • ar l 
Talib, onla rı daha fa~ a 

bekletmiyor. Bakan n• 0 
u 

yor: 
cıddettea· 

Verner uzun m 
beri bir tcat 6serınde ui 

d kim•• raımaktadır. Bun an 
f kat ıene · 

,e bah1etaaemtı, • 
Nıbayet bu 

lerce çahımııtır. 
icadını tamamlrle ortaJa çı 
karıyor •e ılln edı1or-

1. d bir elektrik DOn• aa ar 
t ettlfl 

ı1çtıl olan ıencln le• 
1 d Perdede 

ilet, ılnem• ar a , 
ı. ı. 0 salona 

görülenlerin aoauıu 
yayan btr maklo~dır . 

lık bakııt• tuhaf 16rOlen 
bu icat laıtlterede b01Clk 

bir alllıa ile karıılaa111ııtar. 
Bu ilet ıayeılade, fıllmler 

' 

oluyor. 
adeta can anm•I 
Meıeli ılnemada fthn bir 

ı ek bahçesini ıaıterlrken 
ç ç 1 l ek 
burnunuza da ı4ze ç ç 
kokuları ıelmektedlr. 

Fıllmln mutfak 16ıteren 
bir ıabneafnde ise mi• ııbt 
bir yemek kokuıu duJUJOr 
ıunuz Ftlımde tu•alet ya· 
pan bir kadın gördOiOnGs 
zaman onua ıOrOodOIO H 

anıların kokuıu burounuza 
kadar ıell1or, bir kah•• 
ıahoeıt ılhterılırlceD , du1-
dufuauz ılfara kokulara aJ 
ze hakikaten orada bulu
nurormuııunuı: bt11lal •eri· 
yor. 

loıtllır: ıenclntn ıcadıoı 
buıOn bir fabrika, b01lik 
bir para mukablllnde ıatın 
almıı ve plraıar• çıkarmak 
için «kokulu O'tm» mak••• · 
lerl yapmafa b•ılamıfht
Maklnenlo mucidi, fabrika. 
elan ayrıca, her makineye 
mukabil para alıcakt1r. 
Bu ıuretle, dOnl&O elektrik 
lıçlıl 1arının bir milyoneri 
ıa yılmıktadar. 

Tabıı, Vara•ID tik iti der· 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

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

~1 . 2 - 999 - Ptr~tmbe 

12.30 Proiram, 12 35 TOrk 

mOa•lt Pi, J 3 00 Memleket 

ıaat ayarı, ajanı. met~oro· 

loj l haberleri. 13 10.14 M6· 

s ı k [UHrtOrler •• bir kon · 

1erto) Pi. 18 30 • Profram 

18 35 Mozık (Hafif ıarlular 
• Pı J t9 00 (Zıraat ıaatı) 
19, 15 TOrk müıtll [ince 

ıu faııl takımı: ~Ordılı .. 1· 

cnlılr faıh] Safıye Toka· 

, 10 tıttralılle. 20 oO Ajanı 
meteoroloji haberleri ziraat 

boraat• (flat) 20 IS TOrk 

mGstll Oku1aalar: Necmi 

Rı~a, Semahat Ôzdenıeı, 
Çalanlar: Vecibe, Fahir• 

feraan, Refik Feraaa, Ce•d•t 

Ç•ila ı - Oıman bey -

U11ak peıre•I 2 - A.ll efen . 

dl _ Şarkı: Daim ıenl ara· 

3 - M. Celllettln Pı. 
rım · 

_ ıarln: Narl firkat ıule bat 

4 _ Şe•kl bey Uııak • 

ıarkı: Tutuldu damı z01fı
yar• 5 - Supht Zıya . 
U11•k ıarkı: GOcendı bir•• 

ı6zlerllD• · 6 Fab•r• ferHn 

• Kemençe takıtml . 1 -
Ref k f eraan Hlcaa ıarkı 
G6zıtımden kaçıp ıtttın. 
8 - Refik Feraan Htcu 

ıarlu: By benim gonca ıtı· 
lOm 9 Tilrktı Refik fen•~ 
• indlaı yarla baheıtne 1 
ıas ıesnalıl ı 1 00 Memle· 

ket ıaat .,arı 21.00 Ko· 
21 15 Eıbamı tab•l-

nuısn• · 
llt, kamblJO . aukut bouuı 
(flat] zt.30 Mnıık [Sakı•· 

fon ıoloları . Ş ıkrO Sarı· 
tarafından 1 2 l .4'0 

pınar 

Müzık [Melodıler Pı ] 22 00 
Masılı l KilçO\c orkeıtra . ıef: 
Necip A ıkın) l - Ltnck• 

• Ellene eli marf. 2 - Y •• · 
in • &Dudaklaruı operetin· 

1 3 - Pıcher · 
den potpur · 

Vlyanaaıa caılbeıl . ..,., -
[Valı] 4 _ Leaacheaer -

Mazurka • fantezi. 5 -
Ro11IDI . cHıraıa ıakı•l•D 
Komik opera11nıo u•ertOrCl. 

6 - Ltnck• • VeDCl• • Vatı 

23.00 MGzlk (Danı mOı:lfl} 
23 45.24 Son ajanı haber· 

lerl •e . yarıkt prolr•m· 

hal •••ılllıfne telıraf çekip 

hldlıeyt haber •ermek o•a. 

F •- t telır•f kendtılne 
yor. ••• • 
tade ediliyor. Mlı Ctyan 
Vafner Ne•1orktakl e•ln. 

den çıkmııt1r •e ner•Y• • 1
• · 

ttll ııaa16m dellldlr. 

y arner, kısıo, hutaltakıcı 
olmak oıı:~re Ç•n• 11ttıflnl 
sann~dıyor. . .Se•d•il bu kı· 
zı kaybetttll için snOteeaatr. 

dır. Fakat onu muha"kak 

bulmaya karar Yermfıtır. 

Keadlılnden babıeden ra

zetelerl okuyarak cı,unun 

bldfaeden haberdar olaca· 

tını •• kendlılnl arıyacıltnı 

umuıor. 



: 4 

F aki lere avuç 
dolusu para da 
ğıtan ymun 

Anlatacağımız •aka bun

dan 1 buçuk av kadar ev 

vel Colombo adaaında cere· 

yan etmtotır. Oranın maruf 
tOcearlerından blrtatn çok 
terbiyeli bir maymunu v r. 
dır. Maymunun zekası bütun 
adıı halkının takdırle11ni cel 
beylemektedlr. Maymundaki ı 

takltdciltk, bilhasaa fevkall 
de bir dereceye •tuıl oln Uf 

tur Hayvnoıu ı h bt zengın 
o du~u mabette cömnJd&r 
Her an tfcareıhanulne mü 

racaat eden f kirlerin hepsi 

nın hatırlaruıı hoo etmekt 

d.r. Vokn güoü tüccar bır 

it lçlo dııerı çıll nııt kaw nın 

b ~ına maymun geçm1tUr. 
Hu ıarada faldrlu gelme· 

ı~ baılamıı1ardar. Maymun 
efecdlıloden ıördüAO ilzere 

· eli o l kua y ısokmuı ve h er 

faklre a•uç doluıu para da· 
iıtm•I• ko1ulmuıtur. Az. 
ıonra Uic:car maiazahaa av 
det edince bir de bakar ld 

maymunun c6mertltil kendi· 
ılae 520 la•tlız lira11na mal 
ol•wıtur. ....... 
1912, Harbin 
Mukaddemesi 

Dtplomattk aabada kendl
hlıodea •uk•a ıelen f ellket 
me•cut deilldtr. Ooun lçln
dtr ki 1914 1918 hMbtnln 
menıelerlnl bulmaya çahıır· 
kea alhDlo talnldıiı ıüçlQk 

ler hldlıelerln teferruatlı bir 
tahhltnln De zamandan baı 
latalmaaı icap etUilol teıbıt 
huıuıuoda o devre ald me · 
ıullyetler me•zuu bahtı mi 
dır? llıç ıüpbe iz bu meıu 
llyetler Berltnde Ksyeerle 

bakanlara ve Avuıtur1a Ma· 

carfıtaa bükümeU murahh· 
aalart ara11oda apılan meı 

•eretlere ballanır. Fakat 
hfıdtıeyl yalnız bu mrıam 

mQliko thn itibaren 16zet 

mekle hataya dGtebtlırı z 
Tarıhl hakikate halel getir 
medea, dOoya harbinin rne 
•telade 191 ı eeoeılne kati 
tHlrl olan bir mahtyd atfe 
debJllrlz 

Neden 191 1 veya 1913 
defll de 1912? Çilnkü 1912 
de AYrupayı harabtılne ıö· 
Ulrecek olan diplomatik t• · 
belrenta biıtln unıurları ku· 
rulmuıtur. Facianın temel 

lerl ortaya konulmuıtur 

U umi pro•a batlı1or 

1912. Harbin mukadde 

me 1 Yeol çıkmı ı olan ve 

çok canlı bir ali.kaya lly 

kot kazanan bir eaer bu 
beolıiı t eıyor. Müell ıfı je· 
an Eudev.ılle, bu eserınde 

•fte dfplomatlk ıeneoln ehe 
amlyeUnl ydınlatmak tılne 

lrl§mlttfr Bay Eudevtlleyl 
bu ııe eevketmit ol n Amil 
çok itlklrdır. Kendisi bizi 
tenvir etmek lılemlıtır Çün· 
kü 1912 ıene1I, hiç ıüphe: 
ılz, bu 16nk6 ıartlıırl en 
zıv ele A tlklr b nz.erhklerl 
olan ıen dfr. 

Amer · r 
eyec na dii-.. • 

şu re ha se. 
(Bat t rafı &çüocO eayfada) 

terler krnlı Duç Sulçüo vak 

tiyle muavlollilnde bulun· 
muıtur. Bu damın suç ıe 
rlkt olarak geçen ıene ıu

bahnda tevkif ve bapsedıl
dıkteo !onra serbt-ıt bıra 

kılrtıııtır . Bundan ıonra. 

müddeiumumi DeYey tara 
f ından Hanesto Duç Sulç 
ile rnüntueb.-tte bulunduğu 

""' dııir ~ahedet etmek 
üzere ıs hıt gösterllmlştır. 

Hakikat haıde Joıj Vayn

berg st ntak < rnHında mü

him ifade er vtrmtıtır. Fa 
ı fit ıımdi muhokl'mcye çık 
m z i&n c vvel fntıhar hadi 

ıeal vu~ ua gelmt~ttr. 
Müddeıumuaıi Oevey bu 

hueuıta beyımotta buluoar k 
Vaynbcrg n ichlhan t.e mu 
h kem.f'nın c~veyantul' aala 
h lel gelmtyeceğınl, çunkü 
bu ıııhıdfn ihdeal yazılı ve 
imzala olduğuodf'.lo muhalle· 
mc eınllsrnde o uo&ccğır.ı 

ıö1leml1Ur. 
Jorj V aynberelo ölümü 

eararenıtz ıartlar içinde ce
reyan ettl§Jnden eYvelemlr
de itlD fçlade bir cinayetin 
bulunduju zehabı zthlolere 
ıelmltUr. Fakat tedkllıat de 
rlnltttlrtlloce intihar olduiu 
anlaıılmıthr. Bununla bera · 
ber Jorj Va ynğbergln nuıl 

btr maknt ile intihar etmtı 
olduğu meyd na _çıkmamıı· 

hr Bur da dlkkde değer 

o lan b ı r nokta ıudur k i 

milntehlrln intihar için batı 
on ııktıi• ıkı lrnrıuo kendi 
sini müraluı.be altında tut· 
mala meruur olao b rın•n 
rOvelverfne aıtt ır. 

Hakım Marteo Manıonun 
aldığı rüıvet meıe[.,5foe· ge· 
lınce. bunu müddt!lumunıi 

Devey mebuaan mec 181 ıs.d· 

ltyıe komııyonu rıvuetln~ 

ıönderd ğı bir mektupla tf
t• etm1ttlr. Mildd ·lumuml 
hlklm Marten Mantonun 
teırıı m auutyetlni kaldnt 

mak tçln bu zalın kontrolu 
altında olan itlerden birçok 
kanun uz par lar aha rak 
uıulıuz müıaadeler •ertldlil
nl 16ıteren hldtıt?ler alkr t· 

oıııur. De••Y icabında zık· 
rettlil hadiselerden batka 
birçok deliller göllerebılece· 

flnl de ili•• etmlttlr 
Öyle gör61üyor ki Htneı 

Dev ey da Ulll kolay ko 
lay •ona erect!k gibi değıl 

dlr. 

Ka ıp şahadetname 
1935 Senulnd.- E ireınıt 

Gozt flkoltulundon aldığım 

hadetn meml kaybettfm. 

Y enlslnl alftc ğımdan hükmu 
olmadığı ilan olunur. 

Edremtt Crın1h•aıat 
mah lleılnden Ka

zım oilu Niyazi 

"Amanyanın kuruluıund n 
d.üoy harbin in yakla t1i1 

'ıamanlnrn kadar geçen dev 
r b!r göz atalım 

lu u çok kuvvetUdlr Bıs

mark Anupayı ıevk •e 
ldar etmektedır. 1879 d 
A vuıturya ve Macarlat Dl 

kendi o(ifuz d hcıt lçloe 
lrnııtar 1882 de, de ltaly 

yı kendi ılll~mıne ithal et· 

mittir. B .. rltn kongresinden ( 18. 
7 ) •onra A uıturya dGka· 
Md rı ve Fr nıanın ur.art 

c1Ar k teıek 81 ehntı 
"ili Almet1 lmpar t r 

YAZAN: 
VI dtmfr d'Orm~HOD 
Lö T o G zeteatod~n 

- SONU VAR 

TO DiLi 9 

Cil 1 • 
1 

• 
1 

• 
1 

• 
VI ans 

Netic ler Ha 1 a: 

Çaiıı nablyealodeo A.yte 62.ıyaııoda Çağıı nahiyesinden Ayte 62 y tmda 

Teda•ldeo evvel TeJavıden 11oora. 

Ay•ahktaa ·Hasan O. Mehmet 63 y ıınd Ay•İllaktıı.o Haeen O. Mehmet 63 yaımd• 

T ed ei en evvel Ted vlden eoora 

Cildin bilumum aksamih·, bilhassa vnzun muhtelif rwvalıi~irıde lf'~f!kkiii <·diı• ı)ek cir~i 11 

• • • 
ntan1.aralar v<•ren cild ve :ıı. a i muhali ka ıı~t · ı·leri (•ok kerrc 'ai, sifa~ı naka hi 1 hara hiyt·llt'1'

1 

' . . 
~ebPJl olmaktadır. Oifter hastalıklarda yapılnıa~ı icap ettiği \CÇ ıle bunun dn t•rken yaui baŞ" 
laugıç devrinde iken terla visi şifa w•ktai nazarrndan PfA k zi~ ade eht•nınıi ~ t>tlidiı'. Binacualc ~ lı 
Hastahaucmizin Rontgen m·, i-;iııe şiındiye ka lar vaktindH müra~aatht t·yi 01311 bazı vanda.Jar1

'
1 

ra imleı·ini deı·eetmekle halkımızın hu hu~u~t·tki bilgileı·inı arttırmak, hinnetiee zaına11111,dfl ... 
gelmelerinin temi 11ine belki lıu .,uret le yardım ede•·eğiıuize kani lllılu n makta) iz. j 

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

Ba 
K6y6: Mevkii: 

Pamukçu Köyde 

Ctuıı: 

Ev 
Hududu: 

Sağı Atık ojlu Muı· 

tftfa verHelerl. ıo· 

lu Hacı Alt torun· 

an Mustafa •• Oı 
m n, rkaeı yol. önü 
lmımen Hacı Alt 
torunu Hakkı ve 

kıııoıen yol. 

• ( hafız lığ . 
"'c 

blanm da 338 de kızı Havv )" bılahere anelars Zellhş ~ 
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