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Ancak 30 gün devam edecelt 
olan kuponlarrmızr toplayınız. 

-- fDARE EYt: Ank:ıra Can. lSTA!\'BUT,• Telgraf: VAKIT• Po'll:t kutusu: 45•Telefon: 2H13(Yn:ı)-24370(/dnrt) Birinciye: Bir Radyo 

~H lkk~ o~ Stoyadinoviç ,. Ciano görüşmeleri 
z a ımryetı • 

"Davası Italyanın başlıca hedef ı 
ıs azan: Asım Us 

'lec~~:ae:F~anko orduları- A ı m a D ya o 1 n A v r u p a 
, beıe.,1 y ~llere karşı son 

~~~~~~:~~~~a~~: doğusunda yayılmasına 
il ~li claJuu harp dikkatle . e 1 k t 

tle bo1ttı;:0 burada biribfrlc- m ~ n ı o m a 1 r 
e ~JJ.bı in iıısaniarm kendi U. 
r, htt <l şlerinden Zİ'-'ade şu 

e-vı ti "' Belgrad, 21 (A.A.) - Havas 
reu i . e erin Akdeniz hd.- Ajansı bildiriyor: . 

te tavizlerde bulunmağa muvafa
kat etmekte ise de Macaristan le· 
hinde her türlü hudut tashihi fik-

kinden fazla istinat etmeği istiyor. 
İyi rnalllmat alan mahfeller, 

~l'ı .. ,. çhınu··,~an dökmekte ol-··~ 11. Stoyadinoviç - Ciano görüşmele 
• .,. .. t lllctınck zaruri o- · d 

Blegradın anti ·komintem paktına 
iltihakı hakkındaki şayialara hiç
bir kıymet atfetmemektedirler. 

"''1 e}Q rın en anlaşıldığına göre, İtalya-
.. )'etçUe~ ~ar~ talihinin run Tuna politikasının başlıca he
liıetine ln ~lley ine dön· defi Avrupamn doğu cenubuna 

rini reddeylemektedir. 

tUoı gı z ''° Fransız doğru Alman yayılmasına mani el 
6l>t~ iç~l"lnrn lki ayJık bir maktır ve İtalya Bclgradla Buda

lıap:-e: ı\.k<len.iz sularrna peşte arasında bir yaklaşma temi

Elde edilen intiba şudur ki, Yu 
goslavya büyük Avrupa meselele
rinde bir intizar siyaseti takibine 
mütemayildir, Ve Yugoslav hüku 
meti iki büyük demokrasi ile iyi 
münasebetler idamesini ve Balkan 
memleketleri blokuna her .zaman· 

Var1ova, 21 (A.A.) - Polonya 
mahfellerinde söyiendiğine göre 
Kon Ciano tarafından yapdacağı 
bildirilen ziyaret, ağlebi ihtimal 
20 şubat ile 1 mart arasında vu
kubulacaktır4 

hfit;: et etmesi bu haki- · b ... n. t ı nı için elinden geleni yapmakta-
lt- <leı ·ı ıp nkhb'"I ile göste- 0 

ş~<lı 1 

gibidir. ırGörünüşe nazaran, Belgrad,. Ma 
te te kad 

ti t11gil. nr Akdeniz haki- car ekalliyetine ·kültürel mahiyet-
~~ltl'l<ley~; - Fransız filolan- Franko kuvvetleri dört koldan 
,~~~~!: ;:::;~!a;;::: Bolvadin kazasında 
'l(<l_etı.t 1 ten ve İngiltere 

hücuma geçti 
'ol'lt~ ; anıaşınasını yaptık- Nüfusu 500 d~n Yukarı 
lJl'll 

035 tarihli Lavaı. Kö~lere Radyo Alınıy:or 200 kadın 
katledildi 

\/' anıasnı - . - "-
"a"~· " nsmı bozdu· " -.. ·•.,a a ' 6 Cibu.t· n '.l"nnnsuıror.si 

lt~ ıyt a~ık~a istedi. ı. 
S0;Ürdüğii bu talep

ransız hllkimiyetf 
)~ .~an bir t-akı:m. top-

801t1 ·• Ce o~ lll'ge parçalarnu 
ili~. aror a . 
~eJtl ' yıu zamandıı 
reıı İngiliz - Fransız 

)'er· · 
ıne İngiliz • İlal-

lt .... !etını ikame etm:ı
(' .... _ ~osterın.ı " 
~heı-1 ş oluyor. Mn-

<\ıc:de aYlı'e: 
-.lr:a,ı. lU1Jde t · · ~ ~ş 01 ngıUz filoları· 

:!1 ttt08 ıteak kunet Fraıı 
""l"- u. değ·ı ı --.sttdıır ,, 1 ; talyan 

lt .istı • 
'1et Yor. 

aıcı lıo 
ı. <la ltaı . nıa nıülukatları 
~ttıız 3' an naşvekiu bu 
'ôı.ı llaşveıoı· 

~ ettı,.. •· ınin kula· 
vltlj~ • 

'te lı " ıse ınutıukn 

Bul vadin kaymakamı Feyzi Akkor 

(Yazısı 6 'Mı sayı/ada) 

•. J 

it al yan fırkasına infial ve nefret 
Barelon, 21 (A.A.)_ - Fran-ı de Villa Franca del Panadee iıti

kistler dün tankların ve, tayyare- kaoı~tin.de harr:kete geçen kuvvet
lerin himayesinde olarak dört nok leı- Venılrell'rin şimalinde Pontons 
tadan şiddetli bir taarruza geçmiş· mıntakaıında ilerlemeğe muvaffak 
lerdir. Taarruz noktalan ıunlar· olmuşlardır. (Devamı :J neüde) 
dır: 

ı - Lcri.da - Barselon yolunun 
şimalinden Manresa istikametinde 
harekete geçmiş olan kuvvetler 
Calaf mıntakasında ilerlemeğe mu 
vaffak olmuşlardır. 

2 - Leride ., Barselon yolu u· 
zunluğunca İgualdıı. ve Manresı 
istikametinde, 

3 - Alba ve Fonrubi tepelerin-

f ispanyaya yardım f 

i etmemek hiyanettir ,, 
! Paris, 21 (A.A.) - Fra.ruıız 
ikomüı:Wıt partisi kongresi bu
fgün Pariste toplanmıştır. 

'• . l1'aıc::e~etleriyle ifade 
~-l' "t~ oylo görün .. 

..-..rı~ uyor 
dn de,·let ndaını 

dört Umumi Yeniden 
Müfettişlik 

İ Parti genel sekreteri Thorez • 
!dahili ve harici siya.set hakkını 
fdaki raporunu okumuştur. 
i İspanyayı kurta.rır ve hudu- = 

: du açarsanız si.ze müzaherete: 
ihazırız. Htikllm.et, bu teklifi i 
i kabul ederse halk cephesi da. i 
iha geniş bir esas dahilinde ye-i 
!ruden teessüs etmiş olacaktır. f 
1 Eğer açık bir cevap verme.7.5e j 

t ı;;esino ( 
t eleceıc b' C't"ot) ına-
, ırcevap 

lltı verme-
%.}~ 
~ heı-ab 
ş ~~l:tı.daa .. er ~usolini 

t, tot'Qnu UtnicUnı kes. to.,_ Yor. .....lh 
~~·l'a.ldal'llı .oı assa ıs. 

tıl', b 'leler da ceı-cyan e-
lı ~~ oııa. bu .. 
il' el' bekı 1tınidi ve-

~e~ ~atlıanda. ~diğt gibi ya
t,n ltaıYan rank:o cephe
ı,t-r.. ~şgaı daskel'lcri Irata. 

- .• lQ\ e erler . 
!ı~ ark: se Pırcne 
tlı .. ~ lı a.sındak.i b"'t·· 
-~ Uclutı u un 
ttt lllttn.a. arı: ltalyaıun 
~ ~lttı.cli gI.rınış buluna. 

llt Ye kad 
:tet . a~arak 1 ar Pirene 
ı- Çıle:ı-;_ spanya 

t-ıı -......,0 y cıım-
et ht ll'!t.zlat'l ardını ctnıek-
(1" l' lı;a.t el nıh enO<J.en endi-

!ı ı. ~cı a a .. ı... 
<tttq ccıktir, 'UllCıntniyct 
~ ll<lllııda ı;ıransanın cc
ıı. ~ltıtıt ki stı-atejtk 

aıcı eye d"" va. 
l ı. 81• tnıw Uşiiren hu 

''ltd 1 ol ar 1_ ~~tı., U.tlat'l .. a.._ derhal 
h• • ı.-. Uzcrind .... 

Ankara, 21 (Telefonla) - Al
dığım maHlmata göre bükfunet, 
Kamutaydan almrş oldu~u umumi 
müfettişlikler teşkili salahiyeti 
hakkındaki kanunun hükümlerine 
dayanarak yeniden dört umum mü 
fettişlik kurmak tasavvurun.dadır. 

kurulacak 
Bunlardan şimcliıik yerleri tes· 

bit edilenlerden tlir tanesi İzmir, 
diğeri de Adanadır. 

Kurulacak umumi müfettişlik
lerden ü~üncüsünün Antalyada teş 
kili mevzuubahstir. 

HORTLAK 
, ....... . 

,Yarın forma halinde vermeğe başlayaca
ğımız bu eser biı- zabıta hikayesinden daha faz
la vak'alar dolu, bir aşk hikayesinden de daha 

,

1 
ona, şöyle deyeceğiz: İspanya_ ı 
ya yardmı etmemek bir hiya -ı 
nettir. Bu hiyanete karşı ne -

ltice her ne olursa olsun kati.j 
yen mücadele edeceğiz. 

... -··-----------------·-·---· 
Fransa 

1 lk defa Somali ye 
general gönderiyor 

Pariı, 21 (A.A.) - Hindi Çini
deki Fransız kuvetlcrinin kuman- 1 

danı General Paul • Louia Legen
tilhomme, Somaliland'.daki Fransız 
kuvvetleri kumandanlığına tayin 
edilmiıtir. Bu suretle ilk defa ola 
rak Somalilanda bir fransız Gene 
rali gönderilmiş oluyor. 

'tthtt "''Uıayet e go1·11-

~~la~l lı,ra11san!':ncli DıilJi in g i ite re 
meraklı ve caziptir. 

Nakleden: FiKRET ADIL 

Başvekil şehrimizde 
Haydar paşadan 

Şehrin imarı 
Vali ile 

Ba.Jı•ekil Celal Bayar Haydarpa.;~ istasyonunda kendisini karŞtlcı-
. · yanlar arasında 

Başvekil B. ~lil 1!ayar dün Haydarpaşadan İstanbula ge • 
~ara ekspresın.e ?aglana~ h_u- çişi esnasında Vali ve Belediye 
susı vagonla şehrımıze gelm.ıştir. Reisi B. Lut.Ci Kırdarla görüş .. 

1stansyonda Vali ve Belediye müş ve şehrin imarı: mevzubahs , 
Reisi B. Lfıtfi Kırdar, şehrimiz. olmuş ve Başvekilim.iz bu husu.ı 
deki saylavJar, emniyet direktörü sun biran evvel tahakkuku yo. 
B. Sadettin Aaka, İstanbul Ku- lundaki arı:u ve mütalaalarını 
mandam General Halis. ve bando beyan etmi§tir. 
lu bir müfreze asker ve büyük Bu arada istimlak kanununun 
bir halk kalabalığı tarafından tadili lüzumuna temas edilmiştir. 
karşılanmıştır. Başvekilimiz B. Celil Bayar, 
Başvekil vapurla 1stn1bula. ge- dün akşam yemeğini Perapalas 

çerek Perapalas oteline 5nmiştir. otelinde yemişlerdir. Bu akşamki 

Kendisi 1stanbula. hususi mak.. ~kspresle Aııkaraya dönecekler .. 
satla gelmiş bulunmaktadır. dir 

Limanda dünkü 
in/ il tık 

Bahk yüklü bir bahkçı ge
misi berhava oldu 

infilak edmı gemi bafarke1ı 
4ıtıc ış olan t enıııiyetı-

. ec eıı ltıan l'lgiJterO<J.e de ... -- - - - -- --- - - Çine borç veriyor z 
~lc.tır Zar-anın t --------------- ı· ra"'ı K 1 k ": •• '. ılcaba. el aşı sait bir şekilde karşılayacak mı- sert bi.r cephe ile 'f'nzi.ret mi a.- Londra, 21 (A.:A..) - DaUy a 1 D m a 

~<leh l:ransa bu defa dır? İngı"ltere Akclenizde }'ran· la.caktir? Yahut Akdeniz hAkl- Heraldrn yazdıg~ına .,.öre, Çin pa-

'(Yazısı '6 ıncı aa) 

"~ cıl'ab · Y:c lııl'ak: .. 
"et•• er olaı · Ak- sayı bırakıp İtalya ile an1a.,mak miyet1 dayasx yeni bir Avnııın rasmr istikrar ettirmek için Çine v k" J f' · ı "" f ( h 
~l\ ç~eıtıitıde ~~·t~klitı. yoluna girecek midir? Yoksa barbJrıe yol mu ac;:ııcaktır? iki milyon Sterlin borç vermek li- e a e ın VI aye erimiz akkındaki 

'llltı~~=!~0 2~:;~ ;~::!: :~~~:;;::vr~:~~~ şe;1:;!1 ~::~e:ı~~r:~~~s=~~~ :::~c?ı:~~!:•m:!~t :;~i::x;:; mufassal raporu 
~-----~----~-~~.mıi-L.Q-~~ d-h,A.L&RJıınccmL.c.clnı.nt.ltr_ __ ~----~l.!!mı~·Llgib~iclir~·!a.-______ ~-----1----~------~----~-----~~.l.J{.a.;ı~:E,.:.nm~sa'aı.!JUl.at..L ___ _J 
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işaretler: 

Katledilen 
istidatlar 

lvıın Mujoldn Parfste bir o
telde sefalet içinde ölınilş. Bu 
haberi ol..-udul,rnın znman aklı

ma derhn.I Otello KAmil geldi. 
Ve onun kollan, bndaklnrı ke
sik hayaleti arkasında. &iirii sü

Yerli çiçekçiliği 
himaye 

Dışardan Gelecek Çiçek
lerin Gümrük Resmi 

Fazlala§tı 

rü adsız snn'ntkArm soluk yüz- Yerli çiçekçiliği himaye için ha 
lerlni, knm çekilmiş dndnkları- riçten memleketimize sokulan çi
:nı görür gibi oldum. çeklere ait 259 numaralı gümrUk 

nu hatırlayışla, sanmayınız tarifesinde mühim değişiklikler 
ki İYnn Mujoldn lle adlarını ya~ılmıştır. . . . 
bugün hatırlı:ıma.ya. imkAn <>l· u arada .dıkılm;1§ veya kopa
mnyn.n betlıahtlnn mukayese c- rılmış taze çıçeklenn evvelce 100 

d x..ı Bö 1 bir --•- kilosundan 25 lira gümrük resmi eccb.m. y e mlll{ayese 1 k . did 
yo.ı>mnya no hakktnı vardır! ~mır en şun en sonra 2500 
.,.. d dl ti b kAfidi lıra alınması kararlaşmıştır. Es-
,., e e raye m una r. kid . 100 kil . 
J{ kkmı k_._. ünk' •• b k en yıne osundan 2,5 lıra 

n • yo ... ur; ç u aş a gümrük' .. _, • k'' 
rtı h Ik ttiğl 1ns nl 

u.ıman taze çıçek okle. 
şn nrm a e a nrı . 

b •-- 1 h-"- ttfM n ve asıllarından da bundan ~n gene aş~ şart arm Uo.l.Ae b" 10 1• 1 kt ra ıra a maca ır. 

r:~==="aaı--·-·ll"'w'm"C·ww ............... - ... ·-··-·--....... n M ....... - • • ........... --......... --.... H 

1 Eski mütekaitlerin terfihi · 1 Eski Tekaüt kanunu ile tekaüde sevkedilmi§ olup az ma- ı 
li aş alanlann tedibi için Büyük Millet Meclisine birtakım müra
!! caatler vukubulduğu maJClmdur. Tahkikatımıza göre bu vazi
§ yette olanların terfihi birinci derecede dikkati celbeden bir mev· 
q zudur. Bununla beraber Milli Mücadeleye i~tirak etmiş olup da 
H yeni Tekaüt Kanunundan evvel tekaüt edilmit oldukları için 
ij geçinmekte müşkülat çekenleri terfih edebilmek üzere bütçeye 
B bir milyon lira kadar bir tahsisat ilavesi lbım geleceği tahmin 
li olunmaktadır. ı 
rm====m:m=:m::r----::::::Aw ı ::==ı:s::r.:::::m:n-rm::x::: 

Sahil fenerleri 
tamir ediliyor 
Uç Mevkide Fenerler 

Yenilendi 

Vekili Karşılamaya 
Giden Memurlar 

Hakkında 

Ziraat Vekilinin 
bir tamimi 

Emniyet Direktödüğü
nün Güzel Bir Teşebbüsü 

Bulunmuş eşyalar 
Her Ayın Muayyen Bir 
Gününde Radyo ile Hal

ka ilan Edilecek 

GONON 
AKİSLERi 

Maaş ıs 

M El\IUR maaşları .,
mi yedisinde 'fe 

Bütün memurlar hesabııı" 
hM·n.disc ·ne ko.<lnr m 
sak yeridir. Zira, aynı 
tesadüf eden bayram 
birçok kimseler eli boş Emniyet UçUncü şube mtldUr -

lüğü bütün memleket halkını a -
~ tı. 

lökadar edecek bir karar alınış • 
tır: 

rnp, hnrnınn sanıraraJc, 
Sokakta, nakil vasıtalarında sonunda da eli bo 

veya herhangi bir yerde kaybedil Onun içi b-tü ~I ba 
miş, düşlirUlmüş, eşyalar bulun- na itida~ " ~ e ~ 

akta bunl . t .. dil lil ' ~ocu arına m , ar emnıye mu r - 1 k 
;;.:ı .. e etirilerek teslim edilmek • eme Te babalara da 
6t ..... d" g ma.nld gibi idare ve 
e ır. si ~., ta\" ye etmenin sıraBJU"' 

Fakat bu gibi eşyalarını kay • yorum. 
betmiş kimselerin hemen birçoğu *** 
gidenin geri gelmiyeceğini dUşil. y · 1 ki 

~ 

Fr 
bört 

insanlnrla mukayese etmek im- Tarifed k' b d -· 'kl·-· e ı u egışı ıgın yer-
kftnsızdır. Ceml a.mellyesl an- ll · k t" tiri" -1 · k · 

çıçe ye ış cı erı ço sevm-

Denizbank Türkiye sahillerin. 
deki fenerlerini esaslı bir tamir
den geçirmeğe başlamıştır. !ık o
larak Sivrice feneri tamir edil • 
miş, demirden bir direk üzerinde 
kagir bir hale getirilmiştir. Ay • 
rıca eskiden petrolle yanan fener 
şimdiden sonra asetilen ile yana. 
cak bir hale sokulmuştur. 

Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu, Zi 
raat Vekaletine doğrudan doğru
ya merbut veya dolayısiyle bağlı 
bulunan müesseselere bir tamim 
göndererek, vekil veya başka ve
kalet erkarunın şeyahatlerinde, is
tasyon veya rıhtımlara hangi me
murun teşyi ve istikbal ma.ksadiy· 
le gittiği görülürse vazifesini ih
mal etmi§ telaklci edilerek hakkın
da takibat yapılacağını, vazife za
manlan haricin.de ise istirahat me 
murlarm hakla olduğu için gene 
teşyi ve istikbale lüzum olmadığı
nı bildirmiştir. 

k .. .d. . k kt enı ev er ve es nere umı uu esme e ve eşya-
lar direktörlükte birikmektedir. Cihruıgir semtinde _ _._." 

Bu suretle direktörlükte beş se deler ya.pılmasma karat 
nedenberi polise teslim edilmiş Bu karar, hususi sc--·•'l"llı. .. 

cak ayni cinsten olan miktarlar d' işti H · t l · kl ırm r. arıç en ge en çıçe e. 
hnkkmda dof,~dur. nn· rek bet" .. .. d ·1 ı· · a ı yuzun en ı er ıyemı-

Yalnız sefalet içinde can ve- yen yerli çiçekçiliğin bu kararla 
ren artistlerin birlblrine benze- çok inkişaf edeceği muhakkak 
yen bir tarafları var. sayılmaktadır. 

Bn psikolojiyi tercddiltsilzce 
nıukayese cdeblllrslnlz: Geçim· 
sJzllkl 

Tütün Gümrüğü 
Meydanındaki Hela 

han Mnjokln sefalet içinde 
ölmeyebilirdi. Eğer rejisörler- Sirkeci civarının açılması üze. 
le gcçincbllirseydi. Otello Kft.· rin.e buradaki peynir piyasa.Sı 
le goçinebileydi. Otello Kil- TütüngümrUğüne nakledilmişti. 
mil değerli bir artist olarak Fakat Tütüngümrüğü meydanın 
belki de yasardı. eğer etrafın- daki hela peynir esnaf mı ve di -
dakilerle rutlnşa.~llseydi. ğer iş sahiplerini endişeye düşür 

mektedir. Bunlar belediyeye pey 
Valan. denecektir ki, artist za.- nir mevsimi gelmeden hclanm 

ten bütün ha.yatı bir Noıı Kon- her halde kaldmlmasr için mü • 
tornizm'den ibnrettlr. O bir A- racaatta bu!unınuşlardır. 
sidir. İsyanının kötü neticeleri -o--
glbl, yaratmanın büyük şevldde M f" 
onundur. or m Müptelaları 

Snnatkllrm huysuzluğu, lntl- Hayırsız Adaya mı 
baksı:r.lı~'"I, her tilrlü nizamı Sürülecek?, 
hiçe sn.yması gerçekten sanatı- Uyuşturucu maddeler mllpte • 
nın bir zarureti nıldlr? lalarının kendilerini tedaviden 

Sanmayonun. İşi nizamı için- kaçındıkları gibi, etraflarında ta
dc çalışarak hayatım temin nıdık veya arkadaşlarını da bun. 
eden, ayni pımıuıda sanatta lnra alıştırmaları ve bu suretle 
hiç do :fcdakllrlık etmeyen in- uyuşturucu madde müptelfiları -
sanlnr da ,·ardır. Bu adamların nm da günden güne artması güm 
Jmfıılnrmdald hayat ve iş niza- rUk muhafaza teşkilatının oriji
tnı Jle yarntıcılık arnsmda bir nal bir karar alınasma sebep ol • 
münasebet aramak belkl güç muştur. 
bir Jı;;e gtrmeı..--tır. Fakat haya- TeşkllA.tm aldığı karar, uyuş
tını fşin fahcnglno verebilen sn.- turucu maddeler müptelalarııun 
natk!lrm bütün hayatını anar- ve mahkumlarmm Hayırsızada -
şlye, niz~msızlığa ,·eren lnsaıı- da tecrit edilmesidir. Tetki.kl:1' 
dan daha Terimli olacatrmı kim sonunda Hayırsımdanm bu ış ı
inkAr edebilir? çin çok muvafık olduğu anla§ıl-

mıştır. Adadaki harap ve yıkık 
Saç uzatma, derbeder kıya· evler tamir edilerek pavyon ha. 

fetle gezme devrinin yadigA.rı line getirilecek, sakinlerin art · 
olan bu iş niza.m51Zlığı, dilnya- ması halinde diğer ıssız adalar 
nın her yeı·lndo olduğu gibi blz- da ayru maksada tahsis edile -
tle de istldaclı:n katili oluyor. ceklerdir. 

Kuşa.da& feneri de aynı §Ckilde 
tamir ve tadil edilmiştir. 
Taşucu mevkiindeki Lisanilkah 

be fen erinin de yanış şekli değiş
tirilmiştir. Eskiden her beş sani
yede bir ıştk veren fener bundan 
sonra 10 saniyede bir beyaz şule 
ne§redecektir4 

Beynelmilel Avcılar 
Cemiyeti Reisi 

Memleketimizde bulunan bey. 
nclmilel avcılar cemiyeti reisi 
B. Dükrok, dün Ankaradan eeh
rimir.e gelmiş, Perapalas otel~ 
inmiştir. 

B. Dilkrok, mahallt avcılık ve
slle:ıiyle memleketler anumıda 
rizıni inkişaf maksadile Ankara
da alakadar makamlarla temas • 
larda bulunmuştur • 

Şehrimi.7xle kaldığı mUddet zar 
fında avcılarımızla birlikte ava 
iştirak edecektir. 

-0--

0ksijen Makinesi Çalan 
MahkUmOldu 

Çadırcılarda karyolacı 1brahi
min fabrikasından oksijen maki
nesi çalan Kemal, birinci sul ce
za mahkemesinde 7 ay hapse mah 
kfım olmuş, hemen tevkif edil -
miştir. 

* Taşçılarda Hıristonun dük -
kli.nmdan bir çuval şeker çalan 
Hüsamettin, adliyeye teslim edil
mi§tir. 

( Kısa haberler ) 
• Edirne bölgesi iş Amiri Agah 

Yazgaç 225 lira ilcrctiyle, İstanbul 
bölgesi iş mfifetıişliiline naklen tayin 
edilmiştir. 

• Almanya ile yaptıitımız 150 mil
yon marklık kredinin Berlindcki 
milzakeresinde bulunan hariciye vc
kliletl umumi kAtibl Meneınenclol!lu, 
te avl 1çfn bir ·ne n <> 
cak, iti!Afname murahh:ıslardnn Cez
mi tarafınd::ın getirilecektir. 

• Yasak olmnyan silalılıır herhangi 
bir vaka ilzerine müsadere edlldiği 
takdirde ::mm Müdafaa Vekaleti em
rine teslim olunacaktır. 

• Ziraat Yekô.leti \'ilüyete yolladıAı 
bir tamimde, ordu, mektepler ,.e 
diğer resmi dairelerle müesseseler, 
buğdııy, un, ekmek ve afyon terki
batına alt ihtiyaçlarının toprak 

birçok para, mücevher ve bilhas- bir.lbfri ardınca çıktığı 
sa kadın tuvalet eşyalan hatta e~ıeı:ıcn vücuda gelen 
kürkler bile vardır. duzgun manzaraya, 

Bundan sonra Direktörlük Belediyesinin de, !Ayık 
:1.. bi gUnUnd hizmeti ilave etmesi el uer ayın muayyen r e 
polise teslim edilmiş eşyanın lis. luy~r. 
tesini radyo ile ilana karar ver- Evvelce bir kere dalı' 
miştir. Böylece ümitsiz eşya sa- etml~tik: 
hiplerinin mallarına kavuştunıl • ~eni İstanbulun 
ması kabil olacaktır. • rı, - inanımz ki - ~ 

Bu hususta biitiin polis mer • rındnn dnha güzclf'U. V• 
kezlerine bulunacak eşyaların der kikn.t blllıassa, Clhangt' 
hal teslimi emredilmiştir, tinde fazla göze ~arp-·--·~ 

halde umumi :lmar ya 
ledl:rc daW, halkın 

Millet Vapuru 
Haklandaki Rapor 

şebbüslcrindcn nsla geri 
mağa azmetmiş olduğ 

tcrnıcktedir. 

Batan Millet vapuru tayfala • *** 
rmdan Dumın ile Ali ikinci ti . Meıhurlar müzesi 
caret ma.Aı.kemesine mUi"a.caat e- "İkdam" refiklınls. 

derek raporun kendileri dinlenil- he;rkellerinl dikmell" 
dikten aonra. yazı]rnasmı istemiş- kariinden on beş nanııs41111tt· 
!erdi. istiyor. 

İkinci ticaret mahkemesi dün Neticede tasnltlnl n 
tayfa Dursun, Ali ile beraber da. cak, hükmünü no yola. 
ha bazı alakadarları dinlemiş, bilmiyonız? 
rapor hazırlanmıştır. r Fakat heykellerinin 

Mete şllebl 
kurtarıldı 

üzerlnd.e ittifak edileli 
lerin sayısı, bü)iik bit 
tutacak olursa, bir o)f 
müzesi" yapmak, daha 
lacağı fikrindeyiz. 

*** Ereğlide karaya oturan .Kalka
mııhsullerl ofisinden temine mecbur va.nlann Mete ıilebl, Gemi Kur- Hatayda pullanmlS 
olduklarını bildirmiştir. tarma şirketi vasıtaları tarafın. llatnylıln.r ve blzllll 

• Erenlide karaya oturan Mete şile- dan dün saat 11 de kurtarılmış- doğu kadar bütün pul 
hl kurtarılmış, Samsun şilebinin de Itır. yonculan için dahi se 
yüzdürülmesi işine başlanmıştır. DUn, Samsun şilebinin yUzdU • bir hAdise Titkua geJJJI.' 

• Piyasaya son defa çıkorılnn tok- rülınesi için de faaliyete başlan- dlr: Hatay hilkQ.meti.,,_ 
vlmlerin ark:ılnnna ynzılmı~ ibare- mıştır. ye kadar kullandığı 
lerin bazı fena maksatların propa- lan bitmi~ olduğund,... 
gandasına veslJe teşkil ettiği görill- tedarik ~lince e k 
müş, bunıarın derhal toplanması aıa. Numan Mer.emencio ""glu . Y 
kadarlara bihllrilmlştir. ni sürsajlayarak b~ 

tedavide kullanacaklar. 
• Belediye tarafından işltlilecek . Her yeni pul, aşağı 

• SADRİ ERTEM --~--------------------~------------------

~AV~ Hukuk timi Yayma 
Kurumunun Bir Tavzihi 

TAl(VIMfi Hukuk llmini Yayma Kurumu Baş
kanlığındnn: Ahmet Rami Yargı is
mınde birisinin kurumumuzda gOya 
(80) lira maaşla (Tetkik hükimliği) 
yaptığına dair taşıdıAı bir hüsnilhnl Yeşilkl5y Meteoroloji lstnsyonun
şahadetnamcsinl Eskişehir valisine, dan alınan malCımaln göre hava yur
Bursa müddeiumumiliğine, Gümü~- dun Trakya, Kocaeli, Ege lıölgeleri 
h:ıne valiliğine göstererek memurı- Be Akdeniz ve Karadeniz kıyıların
yet istediğini öArendik. Kurumumuz: da ve Orta Anndolunun garp kısım-

ı - Kurum, böyle birisine asln lnnnda kapalı ,.e yer yer y~ışlı, cc-
vazi!e vermemiştir. nup doğusunda çok bulutlu ve mev-

2 - Kurumumuzda (80) Ura manş- zil yağışlı, dlAer yerlerde bulutlu 
la hiç bir kimse yoktur ve çalı~ma- geçmiş, rüzgtırlıır umumiyetle şarkt 
mıştlr. istikametten orta ku\'\'elle esmiştir. 

3 - Kurumumuzda tetkik hAklmll- Diln lstanbuldn ha,·a kapalı ve 
Al diye bir v:ızife de mevcut değil- cilz'l yağışlı gecmlş, rilzgar şimnl
dir. Binaenaleyh, işte sahtektırlık den saniyede S • 5 metre hızla es-
vardır. mlştir. 

Saat 14 de hava tazyiki 759.4 mi-

Jki Konferans 
Eminönü Halkevlnden: 

limetre idi. Sühunet en yfiksek 12.3, 
ve en dilşük 6.9 santigrat kaydedil
miştir. 

Bugün Doğanlar! 
22 Kdnunusani günü ve gecesi do

ğanlar: 

Bunlar Zilhal ve Zühre nüfuzu al
tındadırlar. Bütün hayıı1ları mfidde
tince saadet nedir bilmeder. Endi
şelidirler. O derecede ki hayatları 
tamamen epdişe fclnde geçer. Uznk 
seyahatler yapmağ:ı, darUlsılaya ya. 
kalnnma~a. ve matemler teknıeAe ma
ruzdurlar. 

otobüslere ait şartname hazırlanmak- Berlinde. 150 milyonluk kredı tarihı· bAc'Usenin 1...n,.iiJ 
tadır. Otobüsler son model üzerine o- b lt n a.u~ 
lacal{ı için milnakasaya bütün firma- milzakeresı~ yara:ı .ve. ~ a nı teşkil eder. _..1 
lar i"tirak edebileceklerdir. ticaret mu ave esını ımza ıyan Ilata da kt 11 ıl.w"'" 

" · · " k. tibi y 1 an ~ • Münhal bulunan Hal müdür mu- Hancıye Vekaleti Umuın1 a J m..,, ki • C mh~....11tJfl' 
N 

• wl b' 1 .o..ur le u ur• 
a\·inllııine lzmir ticaret ve zahire bor ı uman Menemencıog unun ır • bizi t tikUll a-
sası komiseri Ahmet tayin olunmuş- kaç gUn orada tedavide kalacağı, ~m, 

1 
m :ı kad-' 

tur. murahhaslardan Cezıninin demez lasın~ puü ahr ~ 
• Geçen ay milskirat inhisarı sa- kfır 'tilif i ..... 'h.-' • t' O ac-t:. ... a Ş p e yo 

tışından vilayetin hissesine düşen 1 namey ~ımıze ge 1 
• *** 

allı hin küsilr lira gönderllmiştir. receği haber alııuruştır. il Ik d 1 
• Eski vall ç.ekllmeden birkaç haf- a ra yo an 

ta ev,·el yaptıitı teftişlere ait 1800 li- Halk radyolannı 
rnlık harcırahını istemiş, dile~i tas- Et işi hallediliyor . bekllyonız. Nafıa '\1 
dik edilerek belediye muhasebesine tesbit ettiği esaslar• 6' 
gönderilmiştir. Devlet ziraat işletme kurumu ra ile 30 llra aras111 

~ Pazar 

• Devlet ziraat i~letme kurumu ile ile toptancı kasaplar arasında bir hnlk radyosu olac~ 
toptancı kasaplar arasında ynpılnn anlaşma yapıldığı yazılmıştı. Dev ınanclır ki, büyiik 
anlaşmaya göre, toptancılar dahi let kuru.mu toptancılarla bir iş yonumuzun hakiki 
,ehrimize koyun getirip satabilecek- birliği yapmıştır. Bundan mak • tün şumlill> ıe blssol 

Pazarte. lerdir. sat, şehrimizde dalına bol ve narh Bilhassa birçok 
1 

Fakat, bunları per:ıkendeciler nark d-' ·-
~ 

. • ı 
• 

<( --
• 'a • "' --N 

E . 
1 • ı 

! ~ E ilzerlnden satacaklarclır. Toptancılar fiyatına. et bulundurmaktır. Ya. no komşu radyosnJI 
• 1 • da buna mukabil fiyatlan yükseltml- pılan iş birliğine göre toptancı ses krrmtılarma, 111~ 
.: ! : yeceklerdir. kasaplar dahi §ehrimir.e koyun cerclerlnden baŞJ~ • 
• N ı • Maarif YekiUetl tarafından acı- getirip sdacaklardır. Fakat bu zevk ,.e istifade dJl .--23. ı. 1930 Pazartesi akşamı saat lS Yıl Evvel Bugün ft lacak kitap sergisi hazırlıkları mart koyunları yalnız perakendeci ka-

(20.30) da fü•imlzin CnAalo~lundaki 111 ayına kadar lıltirilecektir. saplara ve narh fiyatı üzerinden 
merkez solonunda Bay Asaf Halel 1 İ C ı · C • Geçen bir hafta zarfında muha-
Çclcbi tarafından (Bedri Ressam E- /çel, Antalya. Adana, MuOl« vlld- Vakıtlerı >I 

111

: >: : faza teşkilatı 50 kaçakçı, 761 kilo verebileceklerdir. Toptancılar pi. ~ 
yülıo~lu) ve 24 • ı .. 193!) Salı günü yefleri dalıilindcki kıumelll maden- 111 gümrük kaç:ıilı, 543 gram uyuştunı- yasayı bilisebep yükseltmiyecek- Bir Sabıkalı d> 
:ık :ımı s:ınt (20.30) dn üniversite ler hakkında letkiklercle bulanmaya, •------· --- - şıı madde, 25036 defter sigara ku~ı- lerini temin etmişlerdir. Devlet İnebolulu 70 yaŞ~ 
Edebiyat Fakültesi Tarih Docenti D. ile yeli Vekile Prof csör Zoluk Nuk'ı dı, 30 Türk lirası, 14 kaçnkcı lıay\"a- kurumu yalnız karaman kestiri- Gülhane hastanesi l<,:n 
Miiremin Halil tarafından (Anadolu memur etmi;tir. nı ile 11 mermi ele geçirmiştir. yordu. Fakat bundan böyle kı • lunu beklerken, hcınri 
Selçukları) mevzulu konfcr:ınslar Di{}cr taraftan madenleriml:l işlet- • Yeni Tfirk - Romen ticaret an- vırcık, dağlıç, sığır ve kuzuları rUnüp 25 JirasınI do 

1 nrilcerktir. mek ü:ere, teklifte bulunan Amerika laşnı::ısını kararlaştırmak v~ bu yolda d hl kurum k t' kf B . d d b' sabıl<al 
Her iki konrcran~nr için da,·eli:re ve lnolliz onıplarının müracaatları\ müzakerelerde lııılunmak üzere )':ı- 1 a es ır~ce ır. u ~u n. ~ 1~ a ır za. 

lOktur. Herkes gelebilir. lda müzakere edilmektedir. kında Romanyadnn memleketimize retle halkın et ihtıyaçlan tenıın bırıncı sulh c: 
,__ ___ ..._ ________ bir be1ıet aelecektir. 1 edilmiş bulunuyor. teslim edilmiştır. 



D~ranko kuvvet eri Maarif Vekili / 
ort koldan hucuma geçti Orta mektep müdürlerinin 
4 - Ccn <Buı tarafı 1 ilıcido dileklerini dinledi 

(l.otı Yolu ~Pta Tarragona • Bar· Ankara, 21 (Telefonla) - Ma-8 'tikaınetindezunluğunca Vandrc:,] arif Vekili Hasan Ali Yücel bu- Tethişçiler karşısında 
t 1'traıııı1c b. gün orta öğretim umum müdürü, 

.yıı tı.tbc htıi <! a!tığı zaman muha· ve şube müdürleri hazır bulundu· ı• • ı • N 1 ı ı h f 
~etli ~1 ~tank:~:ın etmekte i?i. G::- ğu ha~~e._An~a~a H.se .ve. ortamek· ngı ız azır arı ıçın mu a aza 
bııı" t taarru n orduları hır yan· tep mudurlerı ıle hır ıçtima akuf': 
J)lJI l Ct1 de ta z ederken diğer cihet- miştir. 

1 

e 
0111~ §ch~:~el.er gerideki Kata· Maarif Vekili müdürlerinden tertıbatı alındı 

,.;ıtlclttc İdil rını bombardıman et· 'kendi müesseseleri hakkında ayrı 
F~ :Sııı. er. 

~ J.tı'ı...'--.a&sa bo ayrı izahat almış ve bu izahatın L dr t 1 . . d" •. 
., ~ "'lich ıı h~bardımana maruz ayrıca müşterek bir rapor halinde 

111
°n taa g~ ~~nltın ve~ taıgı 

~..-ıııır~olt ı.:. :we nnde 12 kişi ölmti V k.l . . . . . ma ma gore, gı ere za. ı ~ 
ye P' ltb· ""iİler ara! . ş, e a ete bıldırılmesı~ı ~e ve b~ın. ıu bütün 1 ngliiz nazırları için bu. 
~, Jıl: •• ır:crde de ahy • anmıştı~. Cıvar dan sonra her hafta ıçtıma cdı'e· • hafaza tertibatı almrct:ır. 

Jı oı..... aliden takrıben 10 k A k .. · ·· susı mu "':/ 
nıll L_ ...... U§tür, .!~ . n ~ra orta ore.tım ~~e~.sese- Sefaretler aynı surette hiına • 
bll~Jtr~e. 21 (A . -'"'·-:e aıt meselelerın goruşulme· ·e edilmektedir. 

ı;Li'J. tlcfanıa d .A.) - Frankıst· sini ve bu görüşme neticelerinin ) 
,. Jıçtaı eltniıı ~ğru V endrell şehrini de birer rapor halinde ait olduğu Kabine içtima ettiği sırada, 
B • Jı.. :Jl,.~ crıdr ·· • t t• ·ı· hl bir lis tııP',llr "'ltlon 2 • Vekfilet dairelerine bildirilmesini hukume sem ı sı a r po 
ı<Vf l?l'ankia~ ~. ~~·~·) - Motörlü tensip etmiştir. kuvvetiyle göz altında bulundu • 

lan1t 
0 

Yuruyuş kclu, önünde nılmaktadır. 
letiııe lduğu halde şehrin ilk Diğer vilayetlerdeki orta öğre- . . . 
ile it Yaklaşmış ve şiddetli bir tim müesseseleri müdürlerinin de 1:°~dranm emnıy~tini muhafa-
'l'trılcıa~ılanınıştır. fikir ve iş birliği yapmak üzere za ıçın hus~i tertıba~ ahn_mrş
'ııd rdan 20 tanesi şehri ,i. her hafta toplanmaalrı hakkında tır. R~dy~ cih~ı haı~ ~lıs o. 

ltu c.n Çevirnıeğe Hak 1 Vekaletçe ayrıca bir talimatname tomobıllerı takvıye cdılmı§ ve 
r. igua1da'nı °?uv~· • :A · yapılacaktır bütün §ehre dağılmış olup mcr • 

e ~Uharebc dn şıma 1 şar ı· • k<.;zlerle daimi temaslarda bulun 
· evam etmekte· ---o- ktad ı 4. ma rr ar. 

.~~~ 2~~~-~u. bu~~:·;;; Dahiliye Vekaleti m:c;:; po~:~:\zi:1:sı;.; 
r u::thesinde 7 - 8 kilometre merkez teşkilatı muayyen bir zaman için geri a. 

hişçilerin ikinci defa nerede baş 
göstereceklerini öğrenmek üzere 
polisçe yeni bir vazife planı çi • 
zilmiştir. 

Emniyeti umumiyenin bUylik 
erkanı hususi bir içtima aktede
rek Irlandadan gelen malumatı 
tetkik etmişlerdir. Öğrenildiğine 
göre, yapılan. tedhiş, uzunca sil • 
recek mahiyettedir. 

Emniyeti umumiye idaresine 
meçhul bir yerden telef on edil -
miş ve şu haber verilmiştir: 

- Yeniden bomba atılacak, bu 
mmtakaları gözden kaçırmayın .. ,. 
Aynı adam, göz altında bulun. 

durulması lazımgelen yerlerin de 
uzun bir listesini bildlrmiştir. 

Diğer taraftan tehlikeye ma
ruz olabilecek elektrik istasyon
ları da hususi muhafaza altma ~otıınd~Yer.~k. Barselon - Lcri-" Iırunıştır. Muayyen bazı kimseler 

ııhll d tnuhun bir şehir olan Ankara, 21 (Telefonla) _ Da- silahlarla.~cchi~ edilmiş.ti~. alınmış ve etrafları geniş bir te. 
tcı:U ~e Ven.drell önüne ka- biliye Vekfileti merkez teşkilatı Başvekılın ogluna vakı olan lörgU çenberi ile kuşadılmıştrr. 

Vindsor 
Japon yaya 

22 fKTNCli(/\NCN 1939 
------
Görüp düşündükçe ......... -. -- ,,_, .-

D i I inkrlabrna 
hürmet 1 

Dil dın·n ı, ycnıı nştnn giin(ın 

me clcsl olcln. Jıu, büyük , .c c
lıemnılyctH Jş iistiiııdc ne kndnr 
konuşulursa, bence o kndnr iyi 
olur. 

Ynlnız '~"rıuşurkcn, <l:"sündü· 
ğiinıüz, innndığumz gibi siiyll. 
:l eHın. 

"Dil inkılilbı", memlekette 
zaten tabii olnı k bnşlaını~ bir 
lmıııldanışın, 1 oşu hnlinc ı~ctl
rillşldir. I>illn müşnhndc nltı· 
na nlmışı, onımln bnşlnr. En ıs
ız 1 Ö) leı•c 'nrmcnyn J·ndnr u

Z!lnnn tcU ik kun·cti, mllyonlnr· 
en fiş toplndı. Jıunlnrln heyctfor 
iı;iıı zengin lıfr lisan Jınzincsl 

Du .. ku·· ~ nıcp .. nna gctfrllmJştfr. 
DiJclc yaşaynn sözler, ımcnk 

Çag..,lflldı bu tJşk: elendikten sonra, ay
dınlık lnr JJinı ftdc c i nltmn 

A .1 l l d K d• girmiş olncakln.r. 
merı ca 1 ar a en ı- ''Türk Jinmusu" nıııı ptonı 

sini "Dünya İşlerinde p1fi7.mnsı, işte budur. 
Mühim Bir Rol Sahibi" Zoronn, zorbnlıı-t.an bn.lıse-

E:~ek İstiyorlar denlcr ııc demek istiyorlar? DU 

Londra, 21 (Hususi) - Nev· işinde zoru ~nlml etmek, zorba
yorktan bildirildiğine göre, "Vind· hj::,rın znfcrlnı nllaşlumnk kndnr 
sör Dükünü sevenler cemiyeti,, çirkin o1ııuız mı? 
dün eski kralın tahta geçişinin dör Ji'.elimclcr de bizim gibi cnn
düncü yıldönümü münasebetiyle, lı ş.~>:~erdlr. norrnrlnr, ynşnrlnr 
büyük bir tcplantı yapmıştır. \'O olurlcr. 

Cemiyet, Vintsör Dilküne Prens IJilgntlcrln ~nzı yo~rnklnn 
l> lona § erdir. Frankistler, dün vazifeleri hakkındaki 'kanunlarda suikast teşebbüsünden sonra, ted 

eksc
1 

tde buı 45 
kilometrelik bir mr.· değişiklik yapılması hakkındaki - --------b--k----------------

• \'ti tcrida, Untnaktaidiler kanun layihası, ruznameye alındı. Alfabe müsa a ası Almanya 
nnı;l1 tıırı. 21 

(A.A.) - Reuter a-

lik ünvan ve haklarının tekrar ia- birer mumya, bırer mu telınse 
desini temin için teşekkül etmiştir müzesine benzer. Orndn se ini, 
ve son toplantısı da bu sahada n"'fes nlışlnrnu kaybctnılş söz1o
propaganda yapmak gayesini güt- re rn tlnrız. If ~,Uhabiri bildiriyor: Bu lSyiha ile Dahiliye Vekale-

a.rı lede ~e~ Barselona 25 mil tinde bir müsteşar muavinliği ih· 81 rlncillğl Edirne· 
CDVll"'lll.;lcrd· lin Arlos şehrini zap- das olunmaktadır. de o 1k1 li nre t m e D 

Deniz muahedelerine 
riayet etmiyor mu 

mektedir. Bunlnr, bclllbnşlı çağlnr:m 
Cemiyetin reisi olan Misis Le- tetkJJ-indo i )mlzo ynr~yncak 

vis Chanler bulunduğu bir beya· nydınlık <lnmlnlnrıd.ır. 1 npmn, 
natta şöyle diyor: uydurma söz, bir anlnşrn.a \"ası. 

rl ır. fit 
g~ S Bundan başka vilayetler idaresi "O:t.&Ddl Vaşington. 21 (A.A.) - Deniz 
Ub ı>erp· ANIN İLK y ARDIMI nin adı da memurlar ıic;l ve mua- mahfelleri Seydlitz ismindeki ye· ''Biz bu cemiyeti, Vintsör Dil- tn ı olnmnz, kl hnyntn gırmesi

künü sevdiğimiz için kurduk. Biz- ııl bcJ..leyclim. . 
l 

i>'tt~~~an, 21 (A.A.) _ Cum· melat umum müdürlilğüne kayde- Ankara, 21 (Telefonla) - ilk· ni Alman kruvazörünün 8 inçlik 
01%iay ~anyaya tahsis edilen dilmekte, teşkilat ve eşyaca uyğun mekteplerin birinci sınıflarında toplarla mücehhez olduğuna dair 

1'01 lll treni. dün ge miştir. bir §ekilde genişletilmektedir. 1939 - 1940 yılından itibaren ·ı~ verilen haberi endişe ile karşda-
Ct\ep eınurları 27 vagond3n Bundan baıka levazım i§leri di· yıl okutulmak üzere açılan aUabe maktadırlar. Olan tr • . 

ce, Almanyadaki Yahudiler gibi 0 • Bugün bize diişcn l"nzlfe, hn:r
nun bu şekilde bir gadre uğraması cnnnn emekleıin vcrlmll t.nraf· 
haksızlıktır. Jnnm nlnınk, ,·eriınsizlerlnl JQ. 

• enı teslım almış· ğer vekaletlerde olduğu gibi müs- k" ı... " baka · 1 · 
ıunı •tııı. ıı \?- k" . ıta1.11 musa sı netıce enmış, Çünkü bu haberin sdıhati tabak 

l'!l.l:,ı_ trı t ta ıl hır mildürlilk haline getirile· 
'"C~ tö 8Panyaya "15.000 ton rck: veıtıUcte bağlanmaktawr. müsabakaya i3tirak edenlerin 'ki- kıık ettiği takdirde Almanya kru-

Vintsör DükU demokrasi için gntlcrc gümnıektir. 
bü ük ibir kuvvettir. Fakat İngil· Sonra. bnna öyle geliyor, ki 
te:C, bu kuvvetten istifade etmek "bu dil inkılilbı" dediğimiz 
istemiyor. Bizim maksadımız ken- lınnılenfn biiyük '\"C llb'"llrlu bir 
disini dünya işlerinde mühim bir ynmnclnn <:Ol,'"Umuz hnbcı"<lnr bi· 
rol sahibi etmektir. Bu suretle, le clcğlliz. 

i n .'- h~derıneğe karar veren --o-- tapları Maarif Vekilliğince tesbit vazörlere altı inçten yukan top· 
oldtt ~dit, ı:netinin sevkettiği :ık E k 

1 
edilen ve ekserisi ilkmektep mual lar konmasını meneden 1936 ta· 

~•ilt0, 
21 

(A S İ ÇUVa timlerinden müteşekkil bir komis- rihli İngiliz - Alman deniz mua-
n ~ .A.) - İspanya- yon tarafından tetkik edilerek ne- hedesi ahkıimına mugayir hareket 
en ~'rıclo te§ek.'külleri federasyo- meselesi ticede Edirne Kurtuluş ilk mekte· etmiş demektir. 
bit \>• ?a gönderilmek u··zere 

( ~ " i'iy M I" k bi ba§Öğretmeni Murat Özgör ile Almanyaıun bu muahedeye mu· 
••J\ rıtıı bir ~Cek topla~aktat.lır. a ıye Ve aleti değirmen- Edirne ilk mektebi öğretmeni ih- hatif harekette bulunması deniz 

nhtı '1'Sle i§tir nkka Yardıma 16 ton lerin eski ÇUV8f kulfan· san Gökçe birinciliği, Balıkesir 
ır. a edeceğini bildir- • . • 

tıılih~H mamalarmı blldırmemış Necatibey Muallim mektebi iş mu 
v~'l...ly~ allimi Mahir Gürsel ikinciliği, 
\rEtıE ÇILER MUKA· Ankara, 21 (A.A.) - Maliye Kayseri Bozaltı ilkmektebi başmu 

~1tlon l' EDECEK Vekaletinden: allimi Hilmi Güçlü üçüncülüğü, 
~ta11t 21 

(A.A.) - Ven· Birkaç gündenberi İstanbul ga- İstanbul 15 inci ilkmektep mual-
e} dolru :nda Fnınkistler ai: zetelerinde Maliye Vekaletinden 

clrı:t e u §eh · k 
gehnişler . rın apdarının verilen bir emirle .değirmenlerden 1Chri lı:ar dır. O zamana ka- çıkarılacak olan unların bebeme· 

~ı..tl c~:~rxş ~üdafaa et- hal yeni çucallarla çıkanlması ve 
ı .... ~ ltl .. ı.. rıyetçiler, şehrin bir defa kullanılan çuvalların bir 
""la'L 'Ulasara e<n . 

• .ı; için 1 ınesıne ma daha 'kullanılmaması istenildiği ve 

limlerinden Nimet Çalapala ile !s
tanbul müsevi lisesi öğretmenelrin 
den Rakım Çalapala dördüncülü
ğJ, Balıkesir Dursunbey ikinci ilk 
mektep başöğretmeni Ahmet On· 
gür beşinciliği kazanmışlardır. 

,,~erdir. tnukavemetten vaz- bu yüzden çuval fiyatlerinin arttı· 
4',.rt fi ı · Birinciye 3 sene müddetle her 

8 
ı;- l?ıalıfeller .. ğı ve bu artışın, ekmek ıyat enne . . . . . 

ğı l'ıln.lq de soylendiğine t . d w. kli d yazılar ya· sene 600 lıra, ıkıncıye hır defaya 
- çii'I> tl0zı Btlerin il · h esır e ecegı §e n e mahsus olmak üzere 600 lira, 3 - 4 

programın.da derpiş edilen Ameri 

kan kruvazörlerinin inşaat plamn· 
da değişiklik yapılmasını intaç e· 
decek mahiyettedir. 

Maliye Vekili bugün 
cevap verecek 

Ankara, 21 (Telefonla) - Bil
yük Millet Meclisi yann toplana
caktır. Ruznamede İzmir mebusu 
Halil Meteşin eski mütek.ı

itlerle yeni kanun mucibince maaş 
alan vatandaşlar arasındaki milsa
vatsızlık hakkında hli~metin ne 

arzusunu yerine getirebilecek ve Tutulan yolu dlkkntlc n.raşt:ı
insaniyete hizmet edebilmiş ola- rırsıık, bu dJUn, Antıdolu sınır
caktır.,, lnrmdnn nşnn engin bir ülküyo 

Eski İngiliz Kralı her halde bu dol;,'Tll yiiriiclül;,rfinü de görürüz. 
cemiyetten haberdardır. Fakat Bütfın lmnlnr (;yıc g<>1 1 1 -.fi:zcl 
şimdiye kadar, bu teşekkülü be- ke Urillp atılacak şeylerden ml· 
ğenip beğenmediğini anlatacak dlr? 
hi~ bir şey söylememiştir. Buna, Ben, "ülkü" ynrkcn, "ideal", 
içinde bulunduğu nazik va.z.iyetin ''konu,. dunırlten "me\•zu", 
sebep olduğu zannedilmektedir. "çnğc1nş", cann. bin kere dnlın 

Diğer taraftan, "Avrupa Birle· ynkın iken, "munsır" dcm.lyo
şik Matbuat Ajansı,, nrn haber ccğfm, ynzm:ıyncni'.;,"lm dn.. 
verdiğine göre, Vintsör Dükü ile Hını, lıntun, hnnmı öz türk· 
Düşesi Japon hükumeti tarafın- ccdir. Jlay dn öyle. Faknt ''bay", 
dan Tokyoya .davet edilmiştir. ..bey" olmnk için sekiz yüz seno 

Japon seyahat dairesi her sene, bekledi. Bugün "bny" bir ün· 
birçok meşhur simaları memleke- \•an dcj;,'11, bir zenginlik nlltmetl 
te davet etmekte ve bu suretle <llyebfllniyor. Aykırı ve aşın 
kendisine propaganda yapmakta- . <'yler J·cndillğlnllen knylıolnr
dır. Bu davetliler orada bulunduk· lnr. hu llltidafa erı areketi, zıldrğı görülmektedir. 

P kere d.. asının esas hattı- ve 5 inciye bir defaya mahsus ol- düşünmekte olduğuna .dair Maliye lan müddet zarfında memleketin Anın, bnnlnr Ynrdır, dJye to-
ı1ııc , ıır· U§\irıneıniştir Bu yazılar hakikate mutabık mak üzere 200 lira mükafat veri- Vekaletinden sorduğu suale Mali misafiridirler ve kendileri hemen ımıın birden biicıuıı etme]· doğ-

t> n 1rct ·ı . . . 
rlfele S i\in .z çı er, Frankistlerin ~eği~dir. Buğdayı koru~~ ~er.~ısı lecektir. ye Vekili cevap verecektir. hemen hiç masraf etmezler. ru mu yn? Hele ıstılnlı ''terim'' 
l Sil )~ttcn iııt~1nda düştükleri te· uzennde, ağzı kurşun muhilrlu çu Japonyanın bu sene memlekete lel"! konuşmn d1llndeki kcllmc-

ad11~t t ~ellltt haa.de ederek yeni bir valların altlarından ve ya~l~rın- Gu··nJerı·n peşı·nden.• davet ettiği meşhur kimseler ara- lerlc nsla bir tutmayalım. ıstı-
·oıct ıılllhı.ır· ttı tesis etnıiıı.lerd" dan delindikten sonra vergısı ve - ------ smda 1938 Nobel Edebiyat mü- lnlı bir ser çiçcl,".l gibi ayn blr 

~l t}'et ·ı :s ır. . 
'1 Ott onu Çl er, Frankistleri rilmemiş un doldı:rulması ıurctiy- ---ıı-ıııanunııınııııınmımııı111111 kfilatmı alan Amerikalı kadın mu- hnya. içinde yaşar. Onun hnlkln 

eti gcs2 nde Vahşiyane muha~ le bazı mahallerde yapıldığı görü· ı harrir Pear Buck, küçük artist alukn ı yoktur. Onlar dn mut-
nı "r aanelll:Jı: al~aları lazııngeldi- len kaçakçılığın meni için yamalı Hizmetlerin kıymetlendirilmesi Şirley Templ de vardır. Bu misa· lllkn lugnttnkl mnnnlnr.ı nrıı-
Ll l"'J\t~~Otı;-a dedırler. çuvalların içten ve makine dikişi firler için, seyahat dairesi masraf mak bir netice 'ermez. Bugün 
artı f"'ı )~'P'nra ~neralitesi reisi Lu- ile yamalanması, içten veya dıştan Eski barem ve ücret usulü yüksek tahsil görmüş gençlerin bütçesini fazlalaştırmıştır. eğer .,terim" ]erin içinde dile 
ııı~ t~t1~1t h~ adyoda bir nutuk el dikişiyle yamalanmıJ çuvalların devlet işlerinde hizmetlerine kıymet takdir edilirken birtakım nis- zor, J-uJnğn çirkin gelenleri ,·nr-

cıı1'·1" l~tir. tnukavernete da· kullanılmaması ıı _ 5 •• 1936 .ta~- bctsiz hatalara yol açıyordu. Mesela memleketimizde yüksek p a. nccloclcn <loj;rıııuşlnrclır. On-
ft.tJ,,, /\ty Ju.l hinde alakadarlara teblığ edılmıı tahsil görmli§ elan, ayni zamanda ecnebi bir dil de bilen bir o on ya lnrı uzun ,·na.deli çalışmnlnrn 

·i Jtl ... t l{lJ :F'I:RKASI.NA ve 0 tarihtenberi bu yolda muame· genç yüz lira maaş aldığı halde herhangi bir Avrupa memleke- bırttknlım. 
solıP'"j eton, 

21 
VVET le yapılmakta bulunmuştur. 1 tinde yilksek tahsil şahadetnamesi alan bir diğer genç ayda be§ 500 Çeki hudut I•'tlknt AUnh aşkınn, şu top-

' 1-tıt1 ı" (AA) b yu""z lı"ra u··crete nail olabiliyordu... h I i ' 'ekim inkftrlnrdnn '"ft?' ..... e .. cllın. 
p • .-" •• llluhab": . - navas y k d w• nl . b" defa ar c ttl " .. ~ " 

un"': ~Ya lcadx ırı bildiriyor: o sa egırme erın ır ik I ~"eni barem kanunu bu nisbetsizliği ortadan kaldıracaktır. e Hnnılclcrlınlz, dnlga gibi çarpıp 
.... ~t~· ltı r.. • nları nan.. kullanılan çuvalları hiç bir deh k1 • b t d t . J kt • z· d 1 t . 1 . d V 21 (AA ) c· ""· 1 r...f P'"" ~"s .... B Kaldırma a ısa c e e mış o aca ır. ıra eve ış erın e arşova, . . - ıezyn gene u,a ga t;•bi çekilmemelidir. 

tıı1' ti •ne, l\i,... na elçi· veya yırtığı olmadıkça kullanmak- 1 . h. 1 · k T "k k d 
şl• .. ıte' i~ ~eksika nC1e ... Ruzvelte, tan meolunması veyahut her de- yüksek tahsil görmilş genç erın ızmet erıne ıyınet ven ır ı en mrnta asın a Çek Milisleri 18 Son HAKKI SÜUA GEZGİN 

tv .. ,lt\ • hılı c rnh • yalnız diplomalara bakmak kafi değildir. kanunda Liznia civarında gümrük . ----. • 
lhou• refik 1 u ur- fasında yeni çuval kullanmağa ıc- H ti M 1 Ul"k 

.A a ('.\• a arına D"· hah l ru· Bir diplomanın ecnebi bir üniversiteden verilmit olması .da 

1 
muhafaza teşkilatının bir devriye- ' 1 er • USO nl m a ati 

J.fl'. "' • Qlıtıon ' uşes bar edilmesi mevzuu ıo ma gı 
J0 ~~ti a~fıdak~e Edcn'in re- görülen lüzum üzerine tavziban bilyük lbir imtiyaz teşkil etmemek gerektir. Zira kendi üniver- sine taarruz ederek iki kişiyi yara· teeyyüt etmiyor 

•A " t• ı telgraf} s"ıtemizden rıktıktan sonra ~ahsi gayret ile tetebbülerine devam lam Alardır Rom 2l (AA ) Bl A ~ e.~·, tUa ,_· ar gön beyan olunur. :s :s :r • a, · · - r 1-
J .ı' oqtaı eden bir genç elbette ecnebi bir üniversiteden çıktıktan sonra 20 Sonkanunda Ligota - Gorna- man gazetesi, Hitler ile Muss·""-

Mlllv " arı tarafınd =======================- b k · b 1 ah · d 1 v • !<llP ltıı.dr Qarttacoı.._ an Kata- Bütün dünya kadınlarının, müs her türlü çalışmayı bir tarafa ıra ·an gence nıs ete d azıya e da Çek milisleri ormanda bir eve lfnl arasında bir mülakatın muh 
1 • ..i • l\ ,_atı ~·ua kasab d 1 tak.lı·re layıktır. Unutmamalıdır ki ilimde, fende, hatta sanayide bomba atarak id-.le bulunan as temel ld ğ d b h rawt.• tiıı " ediirn· . asın a tevlilerin ika ettiği cinayet ere -u :s ıı.u • o u un an a setmest 
edolıı.fl '°'io ::e~, lspan '~;r· ~u kor- ilave edilen bu yeni cinayeti de ihtisas denilen şey öyle sadece bir mektep veya bir milessese kcrlerden birini yaralamışlardır. ü zerine selahiyettar 1tnlyan ma. 
ıkııll ~~1lx . lll~ndeltj İ~al :ılletinin 

1 

öğrenmesini istiyoruz. Siz kadınla tahsilini ikmal etmekle elde edilir kabiliyet demek değildir. Bu tedhiş hareketleri üzerine hn.fill bu husustn kntl ademi ma. 
:JjlY lt~~.J.nfıaı ve nef/ ~.fırkası· nn ve bu katliam karşıs.ında en Hasan Kumçayı Polonya makamları muzir addedi- lumnt beyan etmişler ve bu ha-

etını uyan- şiddetli itiraz sesletinizi yü!melt· ::...---------------------------· len SOO Çeki hudut haricine sev· b eri pek muhtemel görmedlkle-
menizi istiyoruz.,. ' ! ketmişlerdir. rlni llaYe eylemişlerdir. 
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------------------~~ -
- Sultannn .• diye hitap ~iyor-

lu. J 
Razlyenin kardeşi İbrahim Paşa 

da Şehzadebaşmın gizli evlerinde 
zevk ıefa içinde eğleniyorlardr. 

YERALTI RASATHANESİNDE 
BlR TOPLANTI 

1577 yılr.. \.. 
İstanbul korkulu günler geçiri

yordu. Her semtte, her mahalle 
ve her evde bir tek şey kunuşulu
yordu: Kuyruklu yıldrz. 

Daha bir yıl önce lstanbulu 
müthiş bir kıtlık ve veba kasıp ka
vurmuştu. Korkulu günler, ıstırap 
h aylar geçirenler şimdi de kuy
ruklu yıldızın dehşeti ile titreşi
yorlardı. 

Müneccimler yıldızlardan ah
kam çıkarıyor, hocalar tefsirler ya 
pıyor, fakat bunların hiçbiri ger
ğin .sinirleri yatıştıramıyordu. 

Ilık pir akşamdr. Boğazın koyu 
sularını yalayarak akan rüzgar, 
Topkapı Sarayının yeşilliklerinde 
dinleniyordu. Ölgün tabiat de san 
ki korku içinde titreşiyordu. 

İki gölge sarayın sesiz yolların· 
dan Demirkapıya doğru yürüyor
du. Birbirleri ile konu~madan hrz
lı adımlarla ilerliyen bu esraren
ğiz gölgeler, Demirkapı sahilinde 
durdular. Etrafa bakmadan orada 
bağh bulunan bir kayığa atladılar. 
Biri süratle kürekleri çekmeğe 

başladı. Uzaklaştılar ve denizin ko 
yu gölgesinde kayboldular. 

Kayık, Tophane sahiline yaklaş 
tı. 1ki gölge burada karaya çı'ktı· 
lar ve yürümeğc başladılar. Yol
larda kimseler yoktu. 

Hava tamamiyle kararmış, yıl
dızsız gökyüzü ile kapkara top
rak, hüzünü ve korkuyu büsbü
tün artıracak· bir manzaraya bürün 
müştil. lki gölge Tophane düzlü
ğünden sonra Cihangire doğru i· 
lerlediler. Birkaç dakika yürüdü
ler. Bir heyula gibi yükselen bir 
bibanın altında durdular. 

Bekleme çok sürmedi. Gölgeler
den biri kolunu kaldırdr; kapı, iki 
defa sarsıldr. Yayvan bir ses, ka
ranlık gecenin mesafelerine dal· 
madan oracıkta son ncf esini ver
di. Fakat gölgelerin sinirli ve ace
le hare'ketleri, çok tela~lı oldukla
rını gösteriycrdu. Yakalanmaktan, 
görülmekten korktukları belli idi. 

- Kimo .. 
- Selim var .. 
Kapı açıJdL 
Karanlık bir ağız:: gibi açılan ka 

pıdan uzanan bir el, iki gölgeyi 
süratle içeri çekti ve tekrar derin 
bir sükut ve zifiri karanlık etrafı 
kapladı. 

Kapıyı açan ve iki gölge, uzun 
bir koridor.dan, küçücük bir oda· 
ya girdiler. Ölgün bir kandil ışığı 
ile aydınlanmakta olan oda bom
boştu. Kenarda eski bir ıpinder 

duruyordu. Bu esrarengiz yerde 
mihmandarlık yapan cüce: 

- Haber vereyim .. 
Deni ve eline aldığı mcşale ile 

odanın ba,ka bir kapısından uzak 
Iaın. ... 

~-- -

-2-

Şimdi odada yalnız kalan iki ki
şi konuşuyorlardr. Kandil ışrğınrn 
altında ancak gözleri ve yüzünün 
çizgileri belli olan birinin kadın 
olduğu belli idi. Diğerinin yalnız 
gölgesi farkolunuyor.du. Bu dev 
cüsseli bir erkekti. 

Erkek yavaş bir sesle: 
- Sultanım, dedi .. Çok korku

lu bir iş .. Şevketlu duyarsa .. 
Sözünü tamamlamadan mevzuu 

degiştirdi: 
- Bana hiç lüzum yoktu. Biz 

istediğimiz gibi yapabilirdik .. 
- Böyle lazrmdr .. 
- Fakat son günler.de sinirleri 

çok bozuk .. Duyarsa affettirecek 
yol bulamıyacağız. 

- Görüyorsun ki, bütün mesu
liyet benim üzerimde.. Bunu hfç
lıir zaman unutmamanızı hatırla
tırım. Murat da, Karakurt da, Ba
ba da bunu böyle bilmelidir. 

- Biliycrnz.. Hepimiz bunu 
böyle biliyoruz. Ne yapalım ki ta· 

ğıda rakamlar atıyor, yam başın
da duran binbir şekilli bir safhaya 
bakıyor ve sonra diğer bir beyaz 
kağıda yazıyordu: 

"Seferi derya .. muhasebeci vüke 
ıa.. imareti mesacit, ihsan ve Ke-
rem, bezahit .. Haceti eznisa .. 

İhtiyar durakladr. Titrek eli ile 
sakallarım sıvazladr, okşadı. Son
ra kalemini ağrr ağır kağıda indir
di ve şunları yazdı: 

- Gıza ve cihat .. 
Diz çö1cmüş, sessiz, nefessiz du

ran genç kadın yerinden sıçradı ve 
haykırdı: 

- Şeyhim.. Muhterem şeyhim .. 
Bizi kurtaracak bu.dur .. 

Hiç beklenmiyen ve akla gelmi· 
yen bir hareketti. Ak sakallı ihti
yar da umulmadık bir çeviklikle 
başını kaldırdı ve genç kadının 

gözlerinin içine baktı. 
- Ne var gene?.. 
Gülen gözler.. Şeytani bir ba

kış.. Pembe dudakların hafif bir 
lihimiz yarolmadı.. tebessümü ve upuzun, vücudünün 

- Bu, sizin de, benim de son bütün hatları ipek elbisesinin dr
oyunumuzdur. Son sefrrden sonra şına vuran bir kadın vücudü .. Ge-
artık lüzum kalmıyacak.. rildi, ellerini Şeyhe doğru uzattr .. 

- lnşallah.. Şimdi yüzünün tülü düşmüş, hem 
Fazla konuşamadılar. Kapı bir- beyaz göğsü bile meydana çıkmış· 

den açıldı. Loş oda, meşalenin tit tr. 
rek ve bol ışığr ile birden parladr. 

- Buyurunuz .• 
Tekrar dolambaçlı koridcrlar

dan, bir adam boyu kapılardan 

geçtiler .. 
- Buyurunuz .• 
Cüce önü kalın bir perde ile ka 

palı bir kapı gösteriyordu. Bir ta
rafrru aralayarak ilk önce kadının 
geçmesine yol açtı. Dev cüsseli 
erkek onu takip etti. 

- Bizi kurtaracak sizsiniz .. 
Şevketlu padişahımız havf ve he
ras içindedir .. 

- Ne .oldu? •• 

SlNEM'.ASlNDA 

- O dert .. 
"--- Hangi dert .. Anlamıyorum? 
- Kuyruklu yıldız. 
- Kuyruklu yıldız ne gibi en-

dişeyi mucip oluyor? 
Genç kadın biraz daha yaklaştı. 

Gözlerini Şeyhin gözlerine dikti. 
Fakat Şeyh ona bakmıyordu. Do· 
nuk gözlerini önündeki kağıda dik 
miş dinliyordu. 

- Sarayı hümayun yabancı si
malarla doldu. lstihraçlar yapıyor 
lar .• 

- Kim bu yabancı simalar?. 
- Hepsi müneccim .. 
Genç kadın son kelimeyi söyler

ken elini koynuna sokarak bir ka
ğıt çıkardı ve süratle Şeyhe uzat· 
tr: 

- İşte istihraçlarmdan biri .• 
-Oku .. Ne yazmışlar. 

Bu bir manzume parçası idi. 
Genç kadın bir fısıltı halinde .oku
du: 

* • • 
Zahir olıa necmi kiıudar 
Cümle halk ola ta ınihayet sal 
Dili aşık gibi periıan 

Galip halkı gam ede mağlup 
İhtiyar söylendi: 
- Deliler .. 
Genç kadrn başka bir kağıttan 

okumağa devam etti: 
"Eğer kuyruklu yıldız doğsa, 

şark tarafından vaki olsa, oltaraf
ta köyler viran ola, memleket ha
r ... J ola.. cenk, cidal vafir ola .. 
ahiri sal bir adil padişah .. 

- Sus artık.. yeter.. Bunları 

şevketlu padişahımızın katma var 
dırmamak gerek .. 

Genç kadının gözleri ate§ gibi 

- Bu akşam SAKARYA Sinemasmda-
~ata-Harri ve M'arthe Richard'a J§yık emsalsiz bir film 

AŞKTAN DAHA KUVVETLİ 
Fransızca sözlü şaheseri başlıyor. Baş rolde: 

Günün en fazla muvaffak olan Çekoslovak yıldızı 

L 1 il A il A A R O V A 
Bu film yalnız ıbir casusluk filmi değil, ayni zamanda kuvevtli 
ve büyük bir aşk filmidir. 1lavetcn: Paramount Jurnal 
9ugün matinelerde: Aşka Tapan Kadın :filminin son perdesi 

I 
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nefis film 

.... 
c::: .... .... 
i~~~ .... 
IC:: 
=::ı 

Burası muazzam denilebilecek 
bir o.da idi. Fakat yalnız bir köşe~ 
sinde yanan kandil her tarafı ta
rnamiyle aydınlatamadığı için bü
yüklüğü ilk bakışta sezilemiyordu. 
Kenarda bir sedirin üstünde siyah 
bir posta yerleşmiş ak sakallı bir 
ihtiyar, başınr kaldırmadan: 

BARON ES ve !!f! .... :::: UŞAGI 

- Sefa geldiniz .. 
Dedi ve gene gelenlerin yüzle

rine bakmadan onlara önünde se· 
rili duran diğer bir postu işaret 
etti. · 

Solgun ışık, duvarlarda garip 
gölğeler bırakıyor, bu taş duvar
ları daha sırlr, daha korkunç ve 
daha ürpertici bir hal alıyordu. 

Genç kadın ihtiyara doğru yak
laştı. Yavaş yavaş diz çöktü. El
lerini bir rahibe gibi kavuşturdu. ı 
. Ak sakallı ihtiyar önündeki ki-

Fransızca Sözlü: 

Baş rollerde: w 
A 
1 

N 
L 1 

N 
A 

Bugün saat 11 ve 1 de Tenzilatlı Matine 

A 
M 

B 
p 

E L 
ow 

L A 
E L L 

~ 
iin .... .... 
1::: .::: .... .... .... .... Aynca: Paramunt Dünya Haberleri 
:::: 
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rU ,,. 
yanıyor ve parlıyordu. D~ . be' 
rin nefes aldığı ve şiddetlı b~ 'dit 
lecan geçirmekte olduğu bell1 1 

- Harp gerek Şeyhinı ııarı; 
Diye bağırdı ve sözüne devaııı 
ti: ~ 

- Şevketlônün mahreıninde,t 
düklerime inanın, ki harp get·clil' 
Eğer harp clmazsa ve şarka~ 
mezse, bu memleket hara 
dönecek. 1 ~ 

Dakikalardır yüzü bir heY)e!~ ~·· 
bi değişmiyen ihtiyarın duda 
rı kımıldadr. Yüzü gerildi. ~es 
gülümsiyordu. cttf:ı 

- Kızım, dedi ve oe\'Jt!l 

Harp korkunçtur. Sen hiç batı' 
nesi gördün mü? .. Yüzbinlerc' 
ni ademin kanlarını kara toP 
ra sermek.. Sevmek için dO 
insanları kara topraklara ıe 
lyi, şefkatli insanların göıl 
kan bürür. Ellerinde kanlı 
ler ağırlaşıp düşünceye kadit 
içer, kan akıtır .• Can alır .. 
lur ki, hançerin hükmü 

(Deyat111 

p- BUGÜN 

Saray 
Sinemasmda 

Parlak muvaffakiyetI" 
kazanan ve , 

DOROTHY LAMOUR 
en son ve mükeınıoel ' 

temsili olan 

Ormanlar Per' 
(TURA) filmini gö~ 
ilaveten: FOKS jUR 
Bugün saat 1 1 ve 1 

tenzilatlı matinelef 

Karamazof Kardeşler 
- Evet, üzülüyorsunuz .. Demin yüz 

başıdan bahsederken kendimizi ona üs 
tün tutup tutmamaktan bahsetmiştik. 
Bu da göeteriyor ki, siz koltuğunuzda 
oldukça derin meseleler düşünüp içini
zi sıkıyorsunuz. 

- Evet, yalan söyledim ve . 
girdim. Çünkü onun, bence büY~ 
kıymeti var, hiç kimseye vereınedl' 

L. h - ·nd' ız, ona ayran hır aevı :ıı 

kryordu: 

Yazan: Dostoyevski 

- Hayır bilakis t 

- Kuzum hele bir bak, anııesıJ 
zi dinleyor mu? 

Diye fısıldadr. 

- Peki bakayım Liz, arna .. 
hakkında böyle adi şüphelere gıfl 

Elleri, birbirinin içindeydi. Deli
kanlı birdenbire onun üstüne kapandı 
ve ağzından öptü. 

Iı olduğun halde, ııe diye benim gi· 
bi hastalıklı bir zirzop kızla evlenmek 
istiyorsun? Gerçi çok mesudum. Fakat 
sana layık olmadığrmı da bilirim ... 

Liz, saadetten hafiflemiş bir sesle: 
- Aliyoşa, neye elinizi çekiyorsu

nuz. Verin bana onu kuzum ... Dedi... 
Manastırdan çıkınca nasıl giyinecek
siniz? .. Ama sakın gülmeyin, benimle 
alay etmeyin, mesele, bence pek mü· 
himdir. 

- Ne b:çime gireceğimi henüz bil
miyorum. Fakat hangi kıyafet hoşunu 
za gidene, ben de onu seçeceğim. 

- Ooof ... Kaş yapayım derken göz 
çıkarıyorsun ... Peki öyle olsun Aliyo
şa ... Bilini~, ki size tapıyorum ... Bakın 
dinleyin, dün ken.di kendime: ''Ondan 
mektubumu isterim, şayet hemen çıka· 
rır verirse, beni sevmediği, onun insaf 
sızbğr, ahmaklığı, münasebetsizliği 

meydana çıkar, ben de mahvolmuş olu 
rum., demiştim. Bereket versin ki mek 
tubumu, manastırda bırakmıştınız. Bu 
unutuş bana cesaret verdi. O mektubu 
bana vermemek için manastırda bırak
mıştınız, değil mi? ... 

- Hayır, öyle değil. Mektup, o va
kit olduğu gibi şimdi de yanımdadır. 
Hiç ayırmadım koynumdan onu ... Nah 
şu cebimdedir. 

sen daha iyi olmaz mı? 
- Ne adi şüphesi? .. Bizi l<O l>if 

onun hakkrdır. Benim de eğer 1 
zım olursa, ben de onu kollaY•' 

Liz: 
- Bu ne? .. Bu ne? Ne yapıyorsu

nuz? .. 
Dedi. 

- Affediniz .. So~ulc soğuk dur.du
ğumu söylemiştiniz... Bilmem niçin 
elimde olmadan sizi öptüm ... Fakat ga 
liba münasebcts.izlik etmiş oldum. 

Liz lcatıla katıla gül~ü ve elleriyle 
yüzünU kapadr. 

- Evet, hem .de cübbenle.. Dedi, 
.:ıonra birdenbire ciddileşerek: 

- Hayır Aliyoşa. münasebetsizlik 
de~il... Fakat öpü§meyi sonraya bıra· 
karak biraz akıllıca konuşalım. Bu ka
dar ıüzel, sohbetli, cana yakın ve akıl· 

- Böyle düşünmek doğru değil Liz. 
Ben, yakında manastırdan ayrılaca

ğım. Mürşidimin emrine uymak için 
evleneceğim. Senden iyisini nerede 
bulabilirim? Sizden başka kim beni is
ter? Ben bu meseleyi çok düşündilm. 
Siz, beni çocukluğunuzdanberi tanıyor 
sunuz. Sonra bende eksik olan kıymet
lerden çoğu sizde var. Siz, benden da
ha neşeli, hele daha saf ruhlusunuz. 
Ben ise nihayet bir Karamazofum. Gül 
seniz, alay etseniz bile ne çıkar? Ben 
memnunum vesselam. Siz de ç.ck dü· 
fi.inerek kendinizi üzmeyiniz. 

- Nasıl nasıl? .. üzülüyor ınuyum 

ben? 

-Sizi koyu lacivert kadifeden bir 
ceket, beyaz pike bir yelek ve kül 
renkli bir şapka ile görmek isterdim ... 
Ha söyleyiniz bakayım, dün mektubu
mu mahsus yazdığımr, alay ettiğimi 
söyleyince, sizi sevmediğime inandınız 
mıydı? 

- Hayır! 

- Allahım, ıcn ne uslanmaz adam-
sın r 

- Yok, yok ... Beni sevdiğinizi bili
yordum ama ... Bilmemezlikten gelerek 

hoıunuza gitmek istedim. . 

Aliyoşa böyle dedi ve mektubu ce
binden çıkardı ve uzaktan göstererek 
güldü, sonra fısıldadı: 

- Ama vermem... isterseniz uzak
tan bakabilirsiniz. 

- Ne? .. Demek yalan söylediniz 
lia? .. Hem papas olduğunuz halde? .. 

- Evet yalan söyledim. Fakat bu 
günaha mektubu elden çıkarmamak i
çin girmiştim. 

Delikanlı bunları söylerken tekrar 
kızardı ve: 

- Sahi mi? .. Ama iyi bir şe'/ 
bu tecessüs. 

- Canım bunun fenalık n~\J 
Eğer gelişi güzel herhangi. b~rliJll' 
lemiş olsay<lr, bu hareketini ~1~11ır 
raber ben de çirkin ve adı ~ u 
tım. Fakat bir delikanlı ile koııııııı'' 
zının neler görüştüğünü öğref1 t 
temesi hiç de yanlış bir harel<C fl 
maz. Şunu biliniz ki, AliyoŞ~ iede 
ğimiz günden itibaren ben. sıı ıctll 
altında bulunduracağım.. ~~e.ıı 
nızr aç•p okuyacağım .. şıınd 
riniz olsun. J. 

(DevaJ!d ~ 
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7 Bir Sivri Akıllının Maceraları: 

Abdülmecit devrinde 

Sar~y e~trik~ları 
Yazan : Asım Us 
-18-

·~ 

Ne var,'~.~:~~~~;,· 1 Radyo ve Tiyatro ı 

~ Bir Rus 

ot, derhal .. it iç· muza.kereye 
ı.. a; ne kadar istical et. 

Al. o ka.cı t Paşa mühlet iste. 
'"111 tırar ar fazla ısrar göster. 

>l l'eni {~ısında Mençikof 
e ti ükmetıe hiç bir mü. 

k, ~a~eden . Petersburga 
tltlUıı ~t Reşıt Paşanın is. 
"1i etın sonunu beklemek 
~t :Ordu. Bir kaç gün ev
ta~~ Hariciye Neza. 
ı d ilzerine Çara çektiği 

~ 'tti. il§Unerek ikinci şıkkı 
~l>Clfa ·~~ beynelmilel siya. 
~ Yilk~k d:recede tec. 
'41. n.Us 1§ bır Türk diplo _ 

l' . elçisi Mençikofla 
~~ ~.~1rınek için on beş, 
~~ll4i Uhlet istemesi sebep. 

. nu müddet zarfında 
~:((! 1 dayanmak için r.a.. 
~"ilet e bulun.an lngilt~re 
İıl..~l!Ctı dey}etleri tarafından 

et-de üzah" k ll1 eret göre. 
i ~\'Vetli teminatlara 

~~Yordu. 
taıı. an!!a Reşit Paşa Men. 

ı-1r•P'4 ~liı ır ayrılmaz yanma 
'°?tr sefiri Lord Strat. 

~Y~ ~ansa sefiri Döla. 
ıı8,. ızaıı etti: 

.ra <lev1 t· 
• b. e ı bizi çok sL 

l' -uabıa.r bu an,.~~ut b 1 
• devlete kar 

.. ~ için ~!~~ılde bir vazL 
terek sözı 4A'Cıltere ve Fr;uı. 

nıua e, gerek kuwetle 
l?ıda.n. v~~ete, yahut Rus
lt ın ıosterilecek şidde. 

~re "e~uriyetindedir. 
~ransa d l t• · 

~
~.. eve ımı. 

· "ost.eıınedi w • k ..... lçi gı ta -
~ ~tnıak~ Rusyr.ıun politi-

l>et R n başka çare yok 
u"~~Ukukusyaya karşı haklı 
~aleyeurnUZa Ye tebaamı. 

'l' "A razı 1 , :·.:Yap o amayız.,. 
tihi k Verecek olursak 

\b..~Uh~~tli bi: devletle 
~ olm ye gırmeği de 
lr ltarbi amız icap eder. 

•-~Unı· n neticesi Avru 
'°'t'e l SUlh .. •· • 
t.., Ve F'ra.ns unu bozabilir. 
1ı:ı~tı sen· anın bu husus. 
~~t \'e ıye~e kat'i suret. 
~~e bu :;:ne~ı lazımdır.,, 
a~1Cıe•in<1e ~ırane teşebbüs. 

l ~ı • er iki devletten 
t t ~ile~ca__~ında kuvvetle 
'.ıdı. ll egı hakkında te. 
t'tı( h ll.ndan so . tt,.ı.~ 4Ylençik . nra Reşıt 

~-'flkıekt of ıle müzake.. en h. k ıç bir mahzur 

~ tltoıa.n.ın 
ltı. t haticiy:evkalade elçisi 

l'atıına a .nazırı Reşit 
~ ta mırane, nıUte -

lf 'Vrt ile g· a· w llıt ı kolt ~ ır ıgi ve 
lt . 8ôzu Uğa oturduğu 

1'ıit a..1 şu oldu· 
~ ~"er· · 

Ya ~~ki '.Paşa haz • 
1.a~'Ptnaıc n~e. icap eden 
"'<tfi buJın ıçın geçmi 

l ihtillfıı U31ardır. Ara ~ 
t ~atıı tneselenin mü • 

'4a b gelmiştir 
'P u Bö • 
~eı:el'di: ıe ınUiayimet 

~··~ Zatinlzi 

Kara.kolu 

bugüne kadar beklettiğimden do-
layı affınızı rica ederim. ~imizin Tolstoy'un Torunu 
bir gün evvel hallini iltizam et - ~ 
memek için bizim tarafımızdan ~ 8 r k • c 1 J 1 k e d 1 yor 
da hiç bir sebep mevcut değildir. Büyük Ru.s edibi Leo Tolsto -
İki komşu devlet arasında en kı. yun torunu olan Kontes Vera 
sa yoldan samimi bir dostluk mü. Tolstoy bugün Paristeki kabare. 
naseöetinin tessüsünü biz de can- lerden birinde şarkıcılık etmek • 

dan özlüyoruz. tedir. 
- Bunun böyle olduğuna şüp- Tolstoyun on yedi çocuğu var-

he etmek istemem. o halde der· dı. Vera da Tolstoyun kızların
hal müzakereye başlıyabiliriz. dan birinin kızıdır. Kontes bugün 
Düşünüp taşınarak vasıl olduğu. büyük babası hakkında §Ulllan 
nuz kanaat& göre saltanatı seni. söylüyor: 
yenin bize kar§ı vereeeği cevap - Onu ilk defa olarak gördU-
nedir? ğüm zaman altı yaşında idim. 

Reşit Pqa. - Devletimizin ce- Büyük babam, otuz beş yaşında 
vabmı söylemezden evvel bir ke- iken, Yusnaya Polyanadaki çift. 
re Rus devleti f ehimesinin ta le- liğine çekilmişti. İlk defa olarak 
bini ekselansmız dilinden dinle • kendisini orada gördüm. Ben on 
meği lüzumlu buluyorum. Bunu ya~ıma geldiğim zaman da o öl. 
liitfaderlar miı dil. Fakat bende çok"'hııvvetli bir 

Mençikof - İmperatonın Ku. hatıra bırakmlftır. 
dü.s meselesi hakkındaki talebi • "Büyüdüğüm zaman annem 
esasen selefiniz tarafından kabul bana onun bütün eserlerini o -
edilmişti. Aradaki ihtilaf kabul kuttu. Bunlardan en fazla beğen 
edilen maddelerin fki devlet ara- diklerim ''Çocukluk ve gençlik,,, 
sında gizli lbir muahede ile tev • "Harp ve sulh,, ve ''BasUbadel -

siki noktasına milnha.srr kal _ mevt,, tir. 
mıştı. Selefiniz tarafından ka • Vema, ihtilalden sonra Avru
bul edilmiş olan maddele • paya gelmiş, bir mUddet Prağda 
rin ekselansmız tarafından de • ve Belgratta oturduktan sonra, 
ğiştirileceğini asla hatırıma bile Parise gelmiş ve orada bir güzel. 
getirmek istemem. Şimdi yalnız lik müessesesinde çalışmıg, sonra 
iki memleket arasında böyle bir kabare artisti olmuştur. Bugün 
muahedenin imzası işi kalıyor. oldukça fakir bir hayat sürmek. 

Esasa itibarile bu cihet kabul tedir. Çilnkil, Tolstoyun eserleri, 
edilince mesele sadece muahede- birçok dillere tercüme edildiği 
nin formalitesini ikmal etmek gi. halde, Rus~a~a. tel~ h~kkı mev. 
bi basit :bir şekle ıgirer. cut olmadıgı ıçın, aılesı efradına 
Reşit Paşa. - tmperatorluğun para verilmemektedir. 

talepleri arasında selefim Rifat Hatta. Vera, büyük babasının 
Paşa hazretleri tarafından kabul son tercüme edilen eserlerini al
edilm.iş olan şeylerin sulhu mu. mak için ~arası olmadığını da söy 

halaza namına ihtiyar olunmuş lemektedır. 
büyük fedakarlıklar olduğunu Bundan senelerce evvel Tols • 
dosyayı tetkik ederken gördüm. toyun "Basübademevt,. i Ameri
Bu fedakarlıklara lngiltere ve kada filme alınmıştı. Bu film çev 
Fransa tarafından da iştirak e- rilirken Veranm babası da, ba • 
dildiği meydandadır. Bu feda .. şmda bulunmak ve :bazı izahat 
karlığı biz de reddetmek niyetin· vermek üz.ere Amerikaya gitmiş. 
de değiliz. Ancak gizli bir mua. ti. Vera filmi Prağda gördüğünü 
hede ile h~etlu Çar hazretle • ve esere hiç benzemediğini söy
rine teminat vermek mümkün ol lüyor. Babası da A vrupaya dö -
mıyacaktır. Selefimin bu hususta nememiş, Amerikada ölmüştür. 
gösterdiği ısrar çok haklı sebep- Monteıkiyö'nün 
lere müstenit bulunuyor. Yalnız Küçük Bir Hediyesi: 
haklı değil. aynı zamanda zaru- Başı 

kitapçı bu eseri basmak cesareti
ni gösterememiştir. 

Ankara radyosu lııl.). 1a l\leııııckct ı;aat alan, aıans. 
ıncleoroloJl haberleri. 13,JO _ 14 ~m .. 

22 • l • 1939 PAZAR Monteskiyö münakaşayı seven 
~i~ adamdı ve fikirlerinde in.atçı 
ı~ı. Anlatırlar: Bir gün kendiıi. 12,30 Progr:ım. 12,35 Müzik (Kil
nın de aza bulunduğu Bordo şe. çük o~kesıra - Şer: Necip Aşkın): 
hir meclisi azasından biri ile bir' ı - Frilz Köpp - Yaz akşamı süit. 
hukuk meseles· .. . •. k 12 - Osman Perez Frcire • Ay, ay, ay 

. ı uzenne muna a- serenad. 3 - Raph Benatzky • llc· 
ş~ ~ı!ormuş. Kuşısmdaki, onun I bekler perisi - Filminden _ neşeliyim 
fı_k:~nı kabul etmeyince Montes • şarkısı. 4 - H:ılı>h Ucn:ıtzky _ Grin. 
kıyo kızıyor: 17.lng'e lılr daha - v:ıls. 13 l\lenılckct 

- Kabul ederim, diyor. Küçük saati, aj~~s, ~ıeteorulojl haberleri. 
bile olsa hediye. dostlukları tak. l3,l0 ~luzık ( Kuçük orkestra de,·am) 
viyeeder 5 - Franz L<>har • füa operetinin 

··• valsleri. 6 - Carlo Thomsen - Dua. 
Krallara Borç Para 7 - Hans Sclıneider - Tirol dağ. 

Ver Ad !arının halk şarkı ve danslarından -
en am ı potpuri. 8 - Cari llyd:ıhl • Melodi 

Fransada krallara borç para 9 - Johannes Brahms - Macar d:ın~ 
verecek kadar zengin bir adamın sı ~o. 3. 13,45 Türk müziği: ı - Ke
iki yüzüncü ölüm yıldönümünü manl Rıza Efendi - Tahir pu.,elik 
anıyorlar. peşrevi. 2 - Kazım Uz - Görmezsem 

Devrinin meşh r · · gıil y!izilnli. 3 - Dr. Şiıkrü Şenozan 
lan ur m_a ıyecısı o. - <iönül h:ırnreti. 4 - \'eclhe _ Ka-

w Samoel Be~d. bır ressamın 
1 
nun taksimi. 5 - Halımi hey • Geç

ogludur. Kendısı kilçUk yaşta iş ti o gamlı eyyamı sernıa. 6 - lsnıail 
hayatına aWm~ ve hazan hileli, l>ede - Nazlı nazlı seküp gider. 7 -
hazan cüretkir işlere girip çıka- Tanburı İshak - Gülizar saz semaisi. 
rak kırk, elli milyonluk bir zen- Okuyan; Sad.i Hoşses. Çıılanl:ır: Yeci
gin olmuşt p d b. he, J\uşen K., Cevdet Kozan, Mesut 
k ~· .. ar~m ~· ırçok Cemil. 14,15 • 14,30 Konuşma o::,· 
ere On Dörduncü Lwye, sonra kadını saati). li,30 Program. 17 35 

On Beşinci Luiye, borç vermiş, Müzik (Pazar çayı). 18,30 Konuş:Uıı 
bu suretle memleketin hazinesi- (Çocuk saati). 18,50 Ajans Ye lruete-
ni iflastan kurtarm.Iştr. oroloJI h:ıberleri. 19 Türk müziği 

Samoelin tuhaf tab" tl <lncesaz faslı. Bayati faslı). 20 Spor 
mıa M li. b" ı'ba. a!:! var. (Anadolu ajansı spor servisi). 20,10 

:.-• • ese ır gece ır .nolan. Müzik (Oda müziği • lbrahim Oz-
da~ı ı~e kumar oynamış. Misafir gür ve Ateş böcekleri • Fantezi). 20, 
ellı ibm ''ekü,, kar.anmış. Samoel 30 Türk miiziği: 1 ı- Emin AAa. Su
kızmış, misafirini tuttuğu gibi, zlnak peş~evi., 2 - Sadullah Ağa • 
Wjı dlRJ'I ebfiil ve adamm u,. ~ır. se'1!aı • ~apılsa her 'ören. 3 -
zandığ'r paralan da gUmU, :bozuk Munır :Nurettın _ Durmadan aylar 

ıeçer. 4 - Yesari Asım • Ayrı dOş-
para olarak çuvallara doldurmt11 tüm sevgilimden. 5 - Refik Fersan 
yanma ?ırakmış.. • Tanbur taksimi. 6 - Nuri bey _ 
Ertesı sabah hı.zmetçllır kapıyı Benim senü hıramanım. 7 - Suzi

açmca paralan orada buluyor • ı nAk saz semaisi. Okuyan: Musıara 
lar. Samoel bunu görünce he • CıAlar. Çalanlar: Reşat Erer, Refik 
men bir araba koşturtuyor, pa. Fersan, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi 
ralan alıyor ve adamın evine ka Seyhun. ~ı Menılek.et saati, ajans, 
dar bizzat kendia" ötürü b meteoroloıı haberlerı. 21,10 Riyaseti 

ı g P ıra - cumhur bandosu _ Şef: İhsan Kün-
kıyor. cer: 1 - A. Bose • Cezayir mar~ı. 

Samoel Bernard ömrUnUıı 1<>n 2 - E. Fontenelle - Vals (;itane. 3 .._ 
senelerinde de bir kavuğa dtlş • J. Massenet • Fedre - uvertür. 4 -
mtlş. Evinin avlusunda beBlet:iği S_ubert - Bit~emiş senfoni: ı _Bar. 
bu siyah tavuğu o kadar k tı .. 11 • Partı. 5 - Yagner • J.ohen· 

. . .. ço ae- j grın marş. 21,55 Müzik (rubant • 
vermış kı ha~-~ ?ksUrecek olsa ı PJ). 22,45 - 23 Son ajans haberleri 
alır doktora gotürilrmilf. ! ve yarınki program. 
hayvan saydığı bu !tavuk 15 k~- ( 

''Eyvah! Feli.ket!,. diye bağı., Ankara radyosuuun 
nyor. k' 

Hakikaten, tıç gUn 10nra da f yarm ı programı 
kendisi ölüyor. Fakat, 88 yqmda olduğuna göre bu ölümde pşıla- ı 23 - ı - 1939 PAZARTESi 

cak bir şey yoktu. 12,30 Program. 12,35 Türk müdği 

Eğelenceli köşe : 
YUKAnID.\N AŞACT: 

1 - Eşiyıınesi perişan. 2 - Kadın
ların bir ç:ıl!ırış tabiri, f:ıkirlrre ,·c· 
rilcn. 3 - l\lel dana çıkarım, tu!nn. 
4 - Meydanda, siz (;>okluk). 5 -
U!nl:ınmış, harp ı::eınilcrinin hilyiik-

,ı:ıl, (l\ıırı~ık ıııo •ıaııı) 18 "'0 J> 0 • .... ıoı .. 
r~ın: ll),3a Muzık (U:ıns ı>aatı ııl.)~ 
19• 1.~ .Kurıuşıııa {üoktorun ı>aatı). 19. 
30 l urk ıııuzıgi (Fası! he) eti • ka.. 
~Jşık ııroHı aınJ. :W,lJ Ahıııs, ıııcleo .. 
1 OIOJI JıaoerJcn Ve Zil aut iJuı SUSI (ff,. 
)at). ~o,:ıu lurk ıııuzıı:;ı lhlasık pıoır .. 
ı·uııı): 1 - !ile;> zen Osman l>eue ,. 
~lulı:ı) l er ı>unlıule peşre\l. :.! _ \ar .. 
da hosla Alırııct Ag.ı _ .uuu.ı} l er ı>un .. 
bule şarkı. 3 - :Selını • .Mulıa) l eı: 
:.uııbulc şarkı - .1::) ı,;uııcaı ııaııı.. " -
Hıful b_eY. - hur<lılı lııeuzkar şaı kı ,. 
:Uu şcbı rıcaduıı dıl. 5 - h.uruılı hl .. 
cazkür şarkı - Ol goncaııııı euafını 
alıııış. G - 'J'. Alı efendi • Suzu dil 
şarkı - Yandıkça ol dılı sUZôlıı. i _ 
Şemscuuıu Zı) a bey • ş~ınaz şar .. 
kı. - L) halımaza L.auıııa} an. 8 - Hah. 
mı bey • t;ş.ık şarkı - Liulzare n.ızaı: 

kıl. :.! 1 Meııılckct sııat a) urı, '1 uı k mil .. 
zıği dcHıııı: 10 - ~lustczul. H.ısret .. 
le lıu şeb, 11 - .Kalender - Hır ş.ıhı 

ı>ılcıııkur. l:.! - Dl\ an • ük gılJI lıup.ı 
lar bcııı. 13 - Dl\ 1111 - .Saı ı ) ıldıı 
mavi :> ıldız. Kunıe oku;> ucul:ıı ı t ıra. 
fıııdan. Çolanl:ır: \ ecılıc, Hcş.ıt Lı er. 
l~efık l·crsıın, Ce' del Kozan, Huşen 
Kam, Kemal .Nı;> azı Se~ hun. 21.15 
hoııuşıııa. :.!1,30 Esham, lain ıı:ıı, ı..:ım 
l.ıı)o - nukut borsası {fı;>.ıl). 21,40 
Muzık (Kuçuk orkestra • ~cf: ::\ccip 
Aşkın): 1 - Jlans Schneıder - :Meş~ 
bur röfrcnlerdcn • potpuri 2 - Chri• 
tian Ryming - Entermezo. 3 - Vaı .. 
dcma Gibiscb • Çakır keyfim - Viya .. 
na şarkısı. 4 - Yilfred 1\jaer • Sere.. 
nal. 5 ..- Viklor Hruby • Viyana o
peretleri • ;ı>olpuri. 6 - Ziehrer .. 
Aşık - Romans. 7 - Gustav l\lncho • 
Stakallo • ScrcnRt. 8 - Gangllıergeıı 
- '!'irili - Küçilk flllt için konser pal"' 
çası. 9 - .t,rederik Hippman - Or~ 
manda bir cüce duru) or - Halk şar .. 
kısı ilzerine '"aryasyonlar. 22,50 MÜ• 
zik, konuşınal.ır, (Ce\al Memduh ta. 
ra!mdan) Y:ıgner hakkında müsahe .. 
be ve mulıtelir eserlerinden nümu• 
neler. 23,4!> - 24 Son ajans baberlert. 
ve yarınki program. 

SEHİR TİYATROSU 
22 - 1 - 1939 PAZ.(R 
Gündüz 15.30 ve gıce 

20.30 da 
Tepebaşı dram k11mı 

llA'l'DUT/,AR 
f l&tikldl cadde&i Komedi kı&mı)j 

OGLU.MUZ 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Taksimde (Bugün saa! 
16 da matine gect 

saat 21 de) 
AKTÖR KİN 

(Beımelmiltl meşhur eser) 
Pek l akında: İNSAN MABt.;T 

-
TURAN TİYATROSU 
Bııgun giindıi: ue gece 
Cemal Sahir, lsmail 
Dümlıüllü 'e oku) ucu 
llurhan Saz ll<:)eil 

birlikle 
ı:oı:-mez: iki o)un lıirden: CA:ıap)~ 
1 perde. (Se!ahatin enraını) komedi 
3 perde. lıI:CE: (l:lılekar) komedi 3 

perde. Yeni nrycte, Akrobat .•. --
Sinemalarda: 

MEi.EK: Ilarones Ye uşa~ı. 
lPEK. Dort n:ımus hekçısi. 
SCC\IEH: T:ılılı )ıldm. 

ri ahvalin icabı olduğuna ekse • Ayın 18 nde Monteskiyönün 
lanslarmm in.anmalarını rica e - tt doğumunun iki yüz ellinci senesi _.ı.....ı...ı.-.J.-

lerlnrlen lıirJ. 6 - lki bir, lıcJediye 
(öz türkçe). 7 - Esn::ı!ın toplu Jıu. 

lunduğıı mah:ıl, l\lu 'inin türkçcsi. 
8 - Şarkılı O} un, Hintlilerin ilühla· 
rından biri. 9 - Jııpoıı hiıkiimdn

rı, lıısan. 10 - Karınlı lıir ne' i çııl
gı, bir kadın adı. 11 - Kıızıncın Jıir 

nıiktnrıııı s:ıd:ıkn '<>rmck, hır Turt
har!inin ııdı, nrk::ı~ına ('iiz) konur
sa serseri nııl:ı5ılır. 

S \KAHY \: Aşktan d:ıha kun elli · 
A ı.ırno \ H: Aşk bahçeleri, Mıst;r. 

• l\loto. 
derim. (Arka.~' 1xır) oldu. Bundan iki buçuk asır ev-

vel Fransada Bordo civannda 

Türk Kanunu Medenisi Bred şatosunda doğan Bred ve 
Ve Borçlar Kanunu Monteskiyö baronu hukukçu, iç.. 

üniversite kitabı, Tiirk kanunu timaiyatçı ve tarihçi olarak ye • 
ıncılenisi ye lıorçlar J,;anunıınu yeni· tişmiş ve fikir sahasında sadece 
den t:ıbederck, nefis bir cilt içinde Monteskiyö olarak tanınmıştır. 
salışa çıkarmıştır. "İran mektupları,,, "Romahla-

Bu tabıda, hiiküm halasına saik o. rm itila ve inhitatı,, , "Kanunla
lacak yanlışlıklar bırakılmnmasına rın ruhu g"bi eserlerin müellifi 
dikk:ıt edildiği gibi, u!ak telek ter-1 ·: ı 
tip hataları da asgari hadde indiril· bu son kıtabının başlangıcında 
meğe talışılmıştır. şöyle demiştir: 

Bundan başka, bu tabıda, her fık- ''- Bu eser muvaffakıyet ka • 
ranın sonuna, o fıkranın al!ıkıılı bu- zanırsa bunda amil. ele aldığım 
lundu~u madde veya fıkraların sayı- mevzuun büyüklUğU olacaktır. 
13rı konulmak suretiyle, her iki ka- · 
nunun ihtiu eıtiAi hiUdimJerin hiri- Fakat, benıın de dehadan tama • 
b

0

irlcriyle olan alAka ve münasebelle· j mile ~ bir insan olduğumu zan. 
rı de gösterilmiştir. Tnsiye ederiz. netmıyorum.,, 

~oı.D.'.X s.ı.r..ı.: 
l - Anadolu, sık sık yapılan siirek 

a\'larının nıüsehbibi hay,•anlardnn Dünkü Bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

biri. 2 - ~lüeuatan tembel, atıl ma
nasına gelir, ramazan ekmeği. 3 -

B:ıhkçıi:ırın büyük partilerine \'eri
len ıul, Bursanın t"n ne!is istihsal.l- SOl.l>AN S \(~.\: 

Al.l\ .\7. \R: Kuhıp ŞCl lanl:ırı. 
BAI.E: Deli gençlik, Harp esirleri 
AZAK: Deniz korsanları. • 

,Yeni neşriyat: 

tından biri. 4 - llııri, at tıırafınd:ın 1 1 - Arnc nç:ııı, )C. 2 - Mer:ısim ~e.kilen nakil Ta~ılası. 5 - Ylik elıne düz. 3 - lc:ıh, l iv, zc. 4 _ Li;> nknt'. l'zuıı rııiicldelt<'nheri lıazırl:ınm:ık• 
ıçın sırada bulunan. fi - l.iııııhadan 5 - Oz lın Hus 6 S in olan lin\ at merıııu:ısı paznrte.SI 

•- b' . d f 1 ' • , ı - ena, ş:ıyak. ınınu çıknacklır. H ~1· \' çı..:an ır nen umıın, ransı7.ca pi- 7 - Al"tıııet , U\ :ı fı ..... k n'ian ""ı ücel . 1 . ' ~ . . 1 - .,cz.ıı et uş l\lusl r ş k • , rıııç, leninden okununra musiki 9 - Hıki!, )arı. 10 _Fen 11 ...'.. : • 
1 

•
1 

• e ııı, Hamı Danişmen, ls-
anlaşılır. 7 - Omu:ılar üstündf', Al- şek, kamara. ' E· mail H~lııl~, lhr:ıhim Hoyi, "t'C KA. 
man hocalarından biri, balık tutma· \TKARD:\N AŞACI: 17.ırn Sc' ınrın _çok kıvmetli yaııl:ırın· 
An mahc;mı. 8 - Bir evin dört köşe ı - Amil olan se ., _ y . d::ın lı::ışka (\ahla Kemal) meşeleısl 
yerlerinin cemi, lıayatın aksi. 9 - 3 - l'rn' ~a:ı:i;e .( .. C: bec·ızeler. haşlıi:ıı :ıltıtıda Bas:ın Ali Yüce) Mus
llhe, bir nevi salatalık sebze. 10 - 5 - A~ i'i ·eh ı·ı' 6 = ç'~1 • ııl:ıın:ık. tara Şekip, Ahmet Hamdi Taı;pmar • , ' . .ı)aıı ter ,., Orl ı'ı S f' . Aıerbayrın nıerkeıi, thlt olmayan. 7 - Amil en 8 • H ' · 

18 
e) ının münakaşalı ma-

11 - Baş n küı:Uk parııınk arası, 1 Xmıı nrıı' 10. ~ ay, )cm. 
9 -ı kalelerini htr h:ılıle okıımıık liizım-• ' · · - ~uz, sa\ ur 11 ı B · bulmaktan emrihazır. Ezel, kaşıma. · - c ır. . ulun oku~ uculnrıınıza tavsiye 

ederız. 
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Limanda dünkü 
in/illik 

Balık yüklü bir ba ıkçı ge
misi beriıava oldu 

Unıunıi Zirai Vaziyetinıiz 

Ziraat Vekaletinin vilayetlerimizin kalkınma 
programı hakkındaki raporu 

Bolvadin. kazas 
Nüfusu 500 den Y 
Köylere Radyo Al 

Afyon, (Hususi mu 

den) - Buraya bağlı B~l~~ 
zasmda, köycülüğümilz ıçi!l 
kılap sayılabilecek yeni bit 
açılmış, köylünün dUnya 
tından zamanında haberdat 
mesi yolunda bazı tedbirler 

mıştır. Bunlann başında rıdr' 

l 

Kurtarılan yara Zı1ardan biri 

Ankara, 21 (A.A.) - Ziraat YekA- kille nevileri birinci derecede mu
leUnde umumi vaziyeti takip ve tet- nHaluyet vennı, ve 20 kuru,a ma
t ikle mükellef olarak te,kll edilmiş hallerinden vaktinde alınarak muha
olan servis 1989 senesine müdevver foza edllmI, olan bu ilzümler sene so
vııziyet hakkında aşadaki raporu nuna doAru kilosu 80 kuruştan Anka. 
neşretmiştir: rada saWmıştır. Bu tecrfibelere da-

l - Hava vaıi)'eU: ha geniş mikyasta devam olunacak-
1 Ktmunusani 1939 tarihine kadar lir. 

lesbll edilmif olan malılmata nazaran 8 - Meyvacılık işleri: 
vaziyetin hülftsası şudur: A - Eskiden mevcut' Rf:ı:e, Tarsus, 

Tilrklye ziral hava bakımından 10 lzmlr • Mersin, Bilecik, G. Antep, 
bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeleri l Kiltabya fidanlıkları ile yeniden ku
iclnde iklim ve coğrarı \•azlyet iti- rulmu' olan Kastamonu fidanlılın
bariyle en çok kuraklığa maruz 'Ja- dan bu sene (79.000) adet muhtelif 
ha Sivas, Çonım, Yozgat, Kırşehir, meyva ağacı fidanı lle 283.000 mey. 
Çankırı, Konya, Ani.ara, Eskişehır, vasız ağaç fldanı istihsal edilerek 
Afyon, Kayseri, Niğde vill\yeUerini tevzie başlanmıştır. 
ihtiva eden birinci bölgedir. Geçen sene bu fidanlıklardan 61 

Sonbahar, kı~ yağmurları: bin meyvalı, 115 bin meyvasız fidan 
Metre murabbaına l!ıabet eden yağ. tevzi edilmişti. 

rııur: B - Elmaları sandıklama, tasnif 
A. Miktar itibariyle: Konya vUt- ve muhafaza usullerini, tatbikat :ra

yelinde ıecen seneye nazaran cfiz'l parak, alı'ıkadarlora göstermek üzere 
,, nisbelle daha az, mıntakanın büt~n modern tasnif ve ambalı'ıj vasıtalari· 

DDn öğl üzeri limarumızda bir çah§tıran baş çarkçı Manol Koça· diğer ,.il~yetlerinde geçen seneye na· le Kastamonu bölgesine gönderilen 
e • . . b h kid" • f'l''k il b b .. 1 U zaran daha fazladır. \'asatl olarak heyet 2-2-1939 tarihinde kursa baş-

ı~unan balıkçı gemısının er ava 

1 

1 ın 1 a e era er 0 m § ve kuraklığa en cok maruz dokuz vilu· hyacaktır. 
ol~iyle neticelenen bir infilak fa· cesedini bulmak bile mümkil~ _ola- yet mm takasında bir metre murab- c - Balıkesir, Muğla, lzmir zeylin 
ciası olmuştur. marn.ıştır. Batan balıkçı gemısınde baını geçen sene ayni tarihe kadar mıntakalarında •1 yerde köylilye bu. 

29 tonluk ''Deli Yorgi,, adlı Yu yedi tayfa bulunmakta idi. Bun- düşen ya~mur miktarı 365 kilo i_ken dama, aşı, bakım n toplama usulle
nan emisinin bir iki dakika içinde lar: Kaptan Vangel, ba§ çarkçı bu yıl 421 kiloyu buımuştur. Dığer rlni öğretmek üzere kurs açılmıştır. 

g .. •. . . mıntakalorda yagmur· bu sene dah.ı Diğer kurslar meyanında yeni pliın 
batmasına, bir tayfanın kayıp uçu- M.an~l _Kaçakı~ı (kayıp) lostromo fazla dfişmüştür. dahilinde bu kurslar da tevsi oluna· 
nün de ağır surette yaralanmasına Dımıtrı Kavans, tayfa Nokolaos B. Dilşfiş vakti itibariyle: coktır. 
sebep olan bu facia §U ıekilde ol· Filipis, Vangelos Lapatas., ikinci Bütün Türklyede vaziyet, ge('en 9 - Nebatı hastalıklar ve ziraate 
muştur: makinist Yergi iskaramangas, tay yılın mutena:ı:ır devre~lne nazoran :z:l- muzir böcek ve hayvanlarla mücadc-

"Deli Yorgi., adlı Yunan gemi· fa Yorgi Vilisidis'tir. raat icaplarına daha uygun olmu~. le işleri: 
tur 938 senesi içinde muhtelif vilAyet-

st de diğer bütiln balıkç! gemileri H~d!s~de? ~o .. nra gemi kapta~ı C. Orta Anadolunun başta Ankara leı;de: 
gibi Sirkeci nhtımının Eminönü kendısının ınfılak sırasında makı- olmak üıere bazı kısımlnrında ge.,1

- 35 milyon meyva a~acı muhtelif 
cihetinde bağlıdır; gemi, bir mlid ne dairesinde bulunmadığını ve ken karı, ya~murların vaktinde dü· hastalıklara karşı ilaçlanmıştır. 
'dettenberi limandan mUbim mik- anbarda dururken patlama ile be- şüşü ,.e zeriyat mevsiminin uzar.w: Pamuk böceklerine kar,ı 9.900 hek-
tarda bahk almış ve bütün anbar- raber kendini denizde bulduğunu olması telAfl etmiştir. tar sahada llAçlama yapılmıştır. 

ö l k · fna · aki 2 - Zeriyat sahası: 7.100 domuz öldllrfildüğU gibi, b 
lan dolmuştur. s Y e~~ t~, 1~ ~ av n, g~mı 7a 'J'.: Kışlık zeriyat sahası geçen yıl sa· bin hektar saha tarla faresinden te-

Diln de son bir kaç parti balı'k nelerının ılerı oogru ça ştırı 1r.• hasına nazaran biraz fazlndır. G:- mizlenmiş ,.e 15 vlll'ıyelte cekirgc 
C!aha yüklemiş bulunuyordu ve al sırada vukuageldiğini ilave etmek cen 1937 - 1938 yılı kışlık zeriyat: mücadelesi yapılarak 3.542 kilo snr. 
pm üzeri Pireye doğru Uınarumız- tedir. Kazayı hafif atlatan balıkçı sahası dört bucuk ve 1936 - 1937 de re mat edilmiş ve silrme hastalığı-
dan hareket edecekti. Bu münase- takasından Hamit de: ise üç buçuk milyon ht"ktıırdı. na kar'ı da 21 viliıyelle 458 bin kilo 

• H B" H"" • 1 ba d b 3 - İlkbahar yağmurlan da mn. tohumluk UAclanmışhr. 
betle h!diseden evvel yanaşan bır - ız useyın .e an .r a a· salt giltili takdirde kışhk zeriyatt~n 10 - Pamuk işleri: 
balıkçı tayfasından Hamit, H!.ise- lık boşaltıyorduk. Bırdenbıre milt i ·l mahsul alınacnk ve l•a:ı:lık zeri· A - Seylıaıı bôlgçsinde bin ton 
yin ve Nişan adlı üç balıkçı anbar hiı bir infilak oldu. Kendimizi talı ;atla müsait !JCkilde yapılal;ilccek!ir. saf klevland, beş yüz ton yerli ve 
1ara balık taşırlarken, tayfalar da ta parçalariyle denizde bulduk,, Gecen 1937 senesinde toprnk mohsu- Ege bölgesinde eskiz yüz ton saf A-

k •11·1 d kt d" Ieri '"ekônu 84 milyon kental tdf. kalA tohumu alınarak mevcut vasıta-
ıcfer hazırliklan yapma ta MJl er. eme e ır. J k t ı d 

Polis ve liman tahkı'"kata ba a· 1931 enulnde ıos mUyon en a • ar t mizlenerek bu bölgeler eki 
Geminin baş çarkçısı Manol Ko • nd y dir. çiftçilere tevzi edilmiştir. 

çakidi de makineleri kontrol et- mıştır. Hadıse sırası a unan ( - Ba~ ve meyvıılRr: B - Yurdun muhtelif yerlerlnrle 
mektedir. Saat ta;111 12 yi 32 daki- gemisi tayfalarının sarho§ olduk- Bazı sahil vilayetlerinde havaların b lama evi tesis edilmiştir 

•· ·~ · • · b h t · k it · den dolayı eş cırcır • ka gere, Hanol Koçakidi makine· lan da soylendıgı ıçın u uıus a mnsaıt ve sıca g mesm C p k tohumlarının makine 
:ıı ~ ıa nda çlceklenme teıa- - amu 

Jcrde bir arıza olup olmadığmı öğ- tahkikat yapılmaktadır. meyva aoaC rı d d de ile tasfinsl icin yetmiş beş milı7.t"r 
renme"k isterken birdenbire işletme ---------------- bUrle~ı~flıry~1~ş:::ey~as~~ı1nl:rr::ız. ı mübayaa edilmiştir. Bunlar mecca· 
tecrübesi yapmağa karar vermiş Yeni Londra ;aev;l>yler.bir hAdise yoktur. önü- nen çiftçilerin istifadesine arzolun. 

ve .oksijen tübünü açarak makine- elı-lmlz Jst&ObUldB mUzdeki seneye ait meyva mahsuın muşlardır. 
" tahminlerimiz ilkbaharda çlcek aç- 11- Hayvancılık: 

lerl çalıştırmıştır. Ankara, 21 (Telefonla) - Lon· ma ve telhih mevsiminden sonra A,..... Kı,ın şimdiye kadar umumi. 
Fakat birdenbire, oksi1"en yilzün 1 ·1•v· • d'l t dra BUyUk e çı ıgıne tayın e ı en neşrolunacak raporlarla blldirecelt· yetle hafif geçmi!t olmasından ve o 

den fazla tazyik gören bcmin ıde- eski Hariciye Vekili B. Tevfik tir. ve yiyecek ltlbarh·le daha haıırlıklı 
posu ateş almış, bir anda limanı Rüştü Aras bu akşam"ki ekspresle 5 - bl tohum vaziyeti: bulunulmasından dolayı hayvan bes-
altüst eden mütbit bir infilikla 1atanbula hareket etti. A. Kendi ıslah ve teksir milessese- leyicilerin gecen senelerde bu de~-

lerimlz mahsulatından çirtçilerlmlıe relerde mutat sıkıntı ve şikayetlerı 
patıaımştır. Tramvay şlr keti meccanen daıtıttı~ımız iyi tohum ye- ve hayvan te1tıratı bu sene sörnımt'-
ınmak o kadar fiddetli olmu~· kılnu iki milyon kiloyu bulmuştur. miştir. Gecen sene bilhassa Merkezi 

mr ki, geminin havaya uçan dire- 11 e ID Ü Z8 k C re Gecen 1936-1937 ekim senesinde b:ı Anadolu vilJyetlerinde kışa hnyvan-
Ji ile beraber evvela beyaz sonra ~nkara 21 (Telefonla) _ yekun 235.000 kilo idi. Bu sene mik. ıar yem ve aAıl bakımından ha_zırlık. 

• d traf eannII ve ~ • • 1ı tarın artırılabilmesi yeni pltınının O- sız girlldiAlnden ve bava gidışi lı:ı-
tdyab bır uman e I Tramvay ıırketının satın a nması retmek kısmının kısmen tatbikiyle zı mide ve akciğer kurtlarının 
geminin güvertesiyle anbanndaki hakkında müzakerelerde b~l~"l- mümkün olmuştur. büyüyüp çoğalmalarını kolaylaştır· 
sandıklar, balıklar güverte tahta· mak üzere dün akşam §ehnmtz~ n. Bundan başka bu sene en ke- mış olduğundan 1,5 milyon koyun n 
Jariylc, beraber evvela yüzlerce gelmiş olan şirket mUmessilleri sH hububat mü~tahsili olan. Ankar:ı, keçi zayiatı olmuştu. 
metre yükseğe f.rrlamıılar, sonra Naf" Vekaleti ile bugün ihzari te- Vo:ı:gnt, Esklşehır, Afyon vılAyeUeıi B - Hastalıklar: 
:denizin ortasma ~e nhtmı üzerine ıa 1 d 1 M""zakerc1er ele alınarak iyi buğday ve arpa tohu- Şimdiye kadar sadece Ankara ve 

mastara baş a 1 ar. u mu yetiştiren kö)lerden mubayaal Konya şimendifer hattı garbine dU-
4!ökUlmil§lerdir. Pazartesi günü başlayacaktır. yapılarak selektorlerle temlzletUriliP ıen sahada dalınık vaziyetle şap lıas-

lnfilak, limanda büyük bir heye -::====.:=========• ilacl:ıttırıldıktan sonra tohumluğu talığından bıışka bir hastalık görfi1· 
tan ve telaş doğurmu§, herkes im O R S A bi olmayan çiftçilere ucuz fiyatla, memişllr. B 2.5 milyon kilo buğday ve yarım mil- Bu hastalık bilhassa aşiretler ~e 
~da koşmağa ba§lamıştır. yon kilo biralık arpa tohumu dağı. kontrolden kaçan s!lreklerle intikal 

Bu arada gemi iki dakikadan -Ankara 21-1-939 -. tılmıştır. etmiştir. Zayiat vermemektedir. Has-
~-,_- kısa bir zamanda tamamen 6 - Tohum temizleme işleri: tah"ın ihracat me,·slmlne kadar iza-
'Udildo Hizalarında yıldız işareti olan- o 
.ulara go"'mülm" u" ve suyun üzerin- - 1 En mfihlm hububat .mıntakalan- lesi için geniş tertibat alındı. Gecen 

:ı Jar, üzerinde muamele goren er-
d yal al 1 · · d vıına san dı"r. Rakamlar s:ıot 12 de kapanış mızda 185 yerde kunılan tohum le· sene ayni tarihte bu lıastolık merkıız 

e nız ev er ıçın e J-- n • mizleme evleri ve selekll>rleri vası· yaylasının şark sahasında idi. Al·ni 
Cıklar ve tahta parçalan ile tayfa- satış fiynllarıdır. tasiyle 40 milyon kilo muhtelif hubu- hastalık halen billün Balkaıı ve Av-
lar kalmıştır. Ç E K LE R ---~ bat tohumu temizlemiş ve llı'ıclanmı:}- rupa memleketlerinde '"ardır. Ye 

Vaka mahalline ilk önce Deniz- I~oııdrn 5.92 tır. Gecen sene bu miktar 21 mil. bazılarında yüzde yirmi beş derece· 
bankın Sirkeci rıhtımında bulu· Nevyork 126.4725 yon kilo idi. sinde telefat da verdirmektedir. 
%lan deniz itfaiye motöril gitmiş,, Paris 3.3J 1 - Dağcılık işleri: C - Mficadele hazırlıkları: 
arkasmdan 1, 4, ve 7 numaralı li- ~!ilano 6.65 A. ı-·nokseralı balı mıntakalnrında llkbaharda başta Şarbo~ olmak ü-

Cene,·re 28.56 bu haşerenin tahribatına uijrayan zere verem ,.e atfireııgisi ve uyuz ve 
man motörlerlyle gümrük muha· b -ı ı k D Amsterdam 68.6i25 bağlarımızla ihtiyarlayan ag arın kene mücadelcl~ri lıaşlıynca ·tır. un 
fazasınm 23 No. lı motörü de gel- Berlin 50.555 l'enilelllmesini temin için, Ege, l\far- lar haricinde ıhbnra bağlı ve hay-
miıler: sular içinde aldıklan yara· Brüksel 21.375 mara cevresi ve Trakya bn~cılarımı· van sağlık kanununda yazılı 29 ho!;-
larla ölUm halinde bulunan tayfa- Alina 1.08 zın ihtiyaçlarına karşılık fidan istill· talıklo mücadele mesaisi de de\'ma 
Jarı 'kurtannağa başlamışlardır. Sofya 1.5575 sal eylemek üzere Ankara, Bilecik, r.- etmektedir. 

Digyer taraftan Denizbank itfai- Prag 4.33i5 renköy, lstanbul ziraat mektebi, Kırk D - Hayvan mncadele işleri: 
Morlrit 5.92 Iorcll, Tekirdağ ve :\lanisnda kurul- 1 - Hayvanları hastalıklardan ko 

yesi ile İstanbul grupu da deniz.de Yarşo,·n 23.89 ınuş olan Amerlkan asma fidanlıkla- ruma için bu sene 59 Yila:retimizıle 
yanan enkazı söndürmeğe giriş- Bud:ıpcş!e 25.0G2:i rından bu sene üc milyon fidan te\"- 4981 köyde 7 milyon hoynın, mücıı-
:r:ıiıtir. Denizden çıkarılan tayfa· niıkreş 0.905 ıi edilmiştir •• Gecen sene tevzialı 1 

dele tarama teşkilfıtının muaycnesin-
larrlan, ağır Jurctte yaralanmış c- Bclgrat 2.8325 ı dn Lu miklardaydı. ı den geçmiştir. 
la."\ Yu::ıan gemisinden Yorı:!i tska Yokohnır.a 31.56 1 B. :-ııemleketimizin muhteıır mınta· 2 - Şarbona kar~ı 811 k:;rde K:JO 

Stokholm 30.4ii!i kalarınt1a yeli$cn ,.e ihraç kabiliyc· bin hayvan aşılanmıştır. 
ra:nangas ile gemire balık yükli- Mosl,0 , a 23.Sli25 tini haiz olan üılim nc\"ilcrimizin 1 3 - Bursa ve B:ılıkesiriıı 1173 kö-
ye:ı tay!a~uüan !-!c::eyin ve Ni~an j mukaYemet derecelerini ,.e ticari kıy yünde yeniden ı uaııı ınücadclcı;I yo-
~erhal .... ~aneye kal.dınlmışlar- İsti':trazhr metlerini ıesbll için m:ıerl.ctin;; ser-' pılınış ve 4~.560 hay,·aıı ıııcchıırl ın.ıl 
~ Tii:·~- lıorı-11 11 peşin 111.40 \\"İsi ııırnfın ,?nıı Nazilli, izni!:, O.le. !cinden ı:tcı;irllıııl~ıir. 

' ~r:t:ınl 19.SO ıniş, Bıı ... ·ınclır, Tnrsus:an ı1on l•lrfan. 4 - Çulıuk • ı\nknrR • E~l,lşehir 
Dlğ-'t b~tt.. k··~ ~tı';ı:ı tay'3';ı- ,, 

h::ı'H yara~ı~:r. Y~!r.1-: Yı.::1"1"1 r;-.: 
nıi":•ıin h::J:~e s nc;::ıC::ı rı~l·i:ır.y: 

rlıı li7.üınler ı:;etlrilmiı Ye Anl;:ır.ı l.l h:ııtınll:ı il~n edılcn lfıbrr!,fılnz nıi· 

r:o"uk ha\•adn l'lnyonınn dcncmclcı i cnclcleslnde rnr. koytle •:::.tso lı:ıy
yııpılınışlır. r.cy.'e ,.e lzni!:'in mii:;. nııı tiıuer~dilline tnlıi lululmu1, rı:J 

hayvanın mazarratı orladan 'koldınt
mıştır. 

5 - Diyarbakır, l\fardin, Urfa mın
takalarında at firengisi bokıbından 
108.770 baş kan muayenesine tf1bi t•ı
tulmuş, 111 i tedavi allına alınmış. 
tır. Ayrıca Adı)•aman, Besni ve Kalı· 
tada 5.105 baş muayeneden gecirll
mişllr. 

6 - Bursa mıntakasında 27.818 
baş hakkındn uyuz koruma ve tedavi
leri yapılmıştır. 

7 - Diğl.'r hastalıklara kar,ı 1155 
köyde 1,5 milyon hayvan eşılanm~ 
,.,. serumlnnmıştır. 

8 - l\lüesseselerimuııe ha:ı:ırlannn 
serumlar 10 milyon h-ıyvıın hastalık· 
Jorını karşılayacak vaziyettedir. 

12 - Sığırcılık ı,1erl: 
A - lnekhanelerdeıı g.ı haş buAa 

kö~ !ere da#ıtılmı,tır. 
B - Çıı.Jır, Arpacay, Gôlz kaza. 

larında 15 bin ba' inek damızlığa 
'rtilmiş ve 50 baş buıta verilmlştlr. 

G - ~nrk 3arı ırkıotll\11 •OO buğn 
muhtelif viH\yetlere 'lnUJm,~tır. 

D - Trnky:ıda 7 bin baş inek te'\
cll cı!•J'lliş vo örnek k1iy1 .. rine l~ll 
baş bu;?n da(iılılmıştır. Bu böyge·lc 
100 buğalık lıüyütme Ciflligl acılmış· 
tır. 

13 - Atçılık işleri: 
Sultansuyu, Çifteler, ÇukuroT:t, 

Konya haraları: 
A - Bu depolardan vilayeUere ve 

yetiştiricilere 18 aygır, 40 buAa satıl
mıştır. 

B - Çiftelerden 5 aygır, 7 merkep, 
130 tiftik koyinre satılmı,tır. 

C - Aygır depolan: 
240 baş aygır sıfat icfn vilAyellere 

gönderilmiştir. Yapılan sıfat ade<ll 
27.580 dir. 

liyor. 
Bolvadinin, tuttuğunu 

liyakatli kaymakamı Ba1 '11 
Akkcr, nlifusu bet yiizdeıl ltr, l 
olan köylerin ka!fesine ~ ~ 
yo alacak, birer de hopar 
tiln köylüyü glinliik n derce 
istifade ettirecektir. _..a 

Bunun için nüfusu bet r'" . .._ 
tecaviz köylerin bütçeleriıl' Ji llıı 
tahsisatı konulmuı, Uç ~ ti d 
diden radyo temin edilıııır:., 

NüfüsU bet yUzU af'ıl 
köylere radyo almdıktd 
Feyzi Akkor bir proıraso 
yaca'k ve köylünUn hanı' 
de nereleri dinliyeceğini 

.~ .......... 
decektir. Bilhassa konfe .A 
kaçınlmıyacak, günlük ır, 

berleri muntazamen takiP 

caktır. 

Radyolar biner saatlik 

törlerle çalıgtırılacaktır. 

oBlvadin kaymaka.ınn1JSI 
gebbüsii bütün vil!yettt 

le kaqılanmıı ve diğer 
köylüleriyle merkez köyl 
sın.da dahi radyo almak 
?eri de belirmigtir. 

Amerika 
1' - Ko)-unculuk işleri: J 1 ey. 
Merinos ko)•un yetiştirme mıntakn- 8 pOD Y 8 8 

sındıı 90 bin koyun sun't ve 30 bin D Ü m a) i Ş 
koyuna tabit tohumlama yapılmıştır. 

15 - Orman yangın ve kacnkçı· Lougbeach, (Kaliforıd 
lığı: (A.A.) - İçlerinde birço~ 

938 senesi zarfında yangına maruı bulunan 3.000 kadar n 
1:-..Imış orman sahası 10.951 hektar
dır. Gecen sene ayni devrede 13 J.ln 
so• hektardı. 1938 senesi urfında 
orman kacakcılığı vukuatının sayısı 
12.72$ \lir. Gecen ıene ayni devre. 

e . 2 i ı. 

16 - Devlet orman işletmeleri: 
A - Karab(ik de\·lel orman işlet

me reviri: 

Japonyaya gönderilmek 

vapura demir parçalan 
mekte iken, ellerinde le 

kaklardan geçmi~lerdir-
Bu 1 vhalar.da şu ibar'1 

h idi: 
" Amerikan ellerini, 

k"Uliyle bulaştırmayınıı. 

yeceksin . ., 
Tahmil işlerini durdıt 

buriyeti basıl olmuı iıe 4' 

Dört bölgesi vardır. 8.060 hektar 
bUyüklliğünde olan iki b6lge faali
yettedir. Diller ikisinde de etütler 
ikmal edilmi,tir. Karabfik revirimiz· 
den geçen sene 25 bin metre küp 
köknar ve çam kesilmiştir. Camin- hadise çıkmamıştır. 
rın mfihim bir kısmı Karabük'e in. • 

dirilmiş ve plyaıınya arzolunmu~tur. Şı"mali ırlAnda 
Bu revirde şimdiye kadar takrıbcn Cl 
50 kilometre yeni kamy\)n yolu acıl· h. · ı . t hl' 
mış ve 75 kilometre yol tnmir olun- iŞÇi erı e 
muştur. Bölgeler revir merkezine 50 1 
kilometrelik telefon haltı ile ba~- bı"r hal aldı 
lanmı$1ır. Revir merkezinde resmt 
daire ve mühendis ve milstohdeınin 
evleri ikmal olunmuştur. önümüzde
ki sene faaliyeti teksif olunacaktır. 

B - Dursunbeydeki alaçam işlet
me reviri: 
Ormanın vfisall 39.800 hektnrdır. 

KAmllen çamlıktır. AmenaJmnn pl!ın. 
lan hazırlanmaktadır. Senede hu 
ormandan takriben 40 bin metre kilp 
çam kesilece~i tahmin olunmaktadır. 
Şimdiye kadar işletmeye açılan iki 
bölgede 18 bin metre küp kesilmiş, 
tomruklara taksim olunmuş ve bir 
kısmı depolara nakledilmiştir. Döl· 
geler revir merkezi olan Dursunbry 
kazasına telefonla bağlanmıştır. Böl
«ede 21 kilometre kamyon yolu ya
oılmış ve 24 kilometre tamir olun
muştur. Revir ve bölgelerde resmi 
ıloire binaları, mühendis ve revir ı\. 
mlrlerine mahsus ikametgjhlar yap. 
tırılmaktadır. 

Nakliyatı ucuz ve daha seri yaptır
mak iciri dekovil yoluna lüzum ı:;ö
rüldfil!Unden fcalıeden etnUerin ha
zırlanması f('in şimdiden işe girişil
miştir. 

C - Eldeki işler: 

Londra, 21 (A.A.) &' 
kirk'den Liverpool'a gi 6', 
bu sabah Aintree civarııı ;J, 
ken camlarından ikisi ıııe 
bomba parçalariyle krJI 

Birçok yolcular bir ' 

rültüsü duyduklarını •0 

dider. 
L?ndra1 21 (A.A.) ~ 

Irlanda dahiliye nazırı 

Bates, dün İngiltere ~~ 
yapılan auika.stler ~a~-_.s 
liz makamlarıyle goru§IV' 
dün Londraya gelnıittit· 

Muamileyh, tahkikatı 
tıracak mahiyette baJS 

vermiş ve twhişçiler 

suikaste maruz buluna~ 
landa yüksek memurla 

tesini tevdi etmiştir. ,si~ . 
Ulster makamları "'~ 

teliikki etmektedirler. ti 
tiyat tedbiri olmak u~. 
bin kadar muavin P 

hale konulmuştur. 
Çoruh ve Giresun viltı~·elleri dahi

lindeki llidin ormanlarında ladin i ·• 
!etme re,·lri ile cenupta Katran ıl:ı- =======:::::::_~cf;:;•' 
ğında serbest rUh•izli mPmlckeUcre gun olarak şimdi~·c kll ııo 
ihracat icin Kotran re,·iri açılacak- sandık ~·apılmış ve sııllrJ 
tır. Bunlara ait etütler yaptırılmı~- ker, tnzc \'C kuru nıe>~. 
tır. Maden diregi itin Sinopla Ko- sandıkları, kö~ıt harıllı 1'ı:ıll 
rasıı orasındaki ormanlarda elüth:rc pü, travers ihtiyacı bil 
"Jkbaharda hoşlanacaktır. Kastamo. ki!:nt ilerlemektedir. 
nu ,.ilı\yeti dnlıilindeki Arac ,.e D:ı. E - Teşcir işleri: ..,ııet'~ 
day kazolarında devlet işletmesi kur· Bilh:ısc;a olıa!iptfis _rıe yle'; 
mnk icin icnbeden hazırlıklar 11·m:ıl j lnkiş=ıf ellirilmektedır· d~ 
eılilnıck üzeredir. Orta An:ıdolucl.ı pl"ın clohilinde devarll e ,fil 

ı ·ı \"e Eskişehir mıntnko<ıındo "Som ormnn hn~ a ınnrlen direı,ı ç 9' 
<>iMlcoıi" de de,·Iet işletmesine ır.:.ı ltı<'ı mak :ıdirle ihtirıı11ı.:tı'' 
tutullmııştur. Burada icnlıeden r~- 1 teşcir işi de rle alı118~.,.ıııı' 
,.IZ\·oıılnr yapıldı. Pll'ınlnr önflınfiz- 1 17 - Ilıı ranortıır tıı'' ~ 
teki ilkbalıardn hitecck ve orınnn I'>· 

1 

lınk!.ııı h her üç L1' ıl~ nı:ıııı 
'ctmc\"t! aı;ılııc:ıktır. z n·llrr hak".ınrkt 1 ,... .. ~ 

D - Yekiılct mnrkclinı:t serYi~i in- !'fı teı il n tarihlerde 
r:•fınd?n teshil edilmiş maddeler u:-.- ncşrolunucaktır. 
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1 Giiniln sa gını: GRiP 
\ BuıUnlerde 'kimi g<Sneniz evimde haıta yok 
l deyenine çok az teaadilf edeniniz. Hemen her 

l 
ev bugünün hayırlı ultmiyle karıılaıauı. ııra· 
dan ge,miftir. öyle mun boylu dejil, meydan 
okuyan pehlivanlar gibi karınma çıkan bu haı· 

_ talık ıizi hemen yere vuruyor, sis de mutiane oo-
1 yun efiyonunus: o da bırakıp gidiyor. I Bereket venin ldA ctltmüyor; ıürgit demi-

' 

yor, acıyor;•• bq'ka bir butalık kanpnadan bir 
iki rün içinde lisden maklaflY«· 

\ Bununla beraber iyi oldum diye çabucak 
aokala çıkanlara yine bqmı çeviriyor, tehdit 
ediyor, (Jitmedlm, ben buradayım) diye tekrar 
korkutuyor. 

tıte bu tehdidini dUtilnİrek derece 36,5 a .dil• 
ıünce, itinayı elden lmakmuak iyi olur. Bu kal· 
!at ve ihmal bu haıtafılm tekrar yüsUnU lise , .. 
virmeaiyle ve bqka bir butalıkla ihtillt ederek 
:laha pahalıya mal oJabWr. 

Hiç otmuu onun bqtangıanda g8ıterdili 
sert çehreden Deri plen 'lnıllll8lar, yüksek hara· 
ret ve pddetli 8bilri1klerden korksak. O da yok. 
Burada (Kendi dtlten aflamu) demeği unutma· 

mahdır. 
Ytude 80 hayırh .e iyi netkeleııen bu has-

talık töyle bapyıveriyor: 
Hafif bir larpllık. ertesi cGnll e'kleriya tid· 

detli bq afrılariyle tiddetli hararet yüksekliği, 1 

buan iıtifralar, buan da fiddetll ve baç edici 
öklilrlik... • 

Bu itlere biraz aklı eren baatalardan bazıla· 
n satilrreeden, bezılan bronfit ve bronkopnCS
monJ, bazıları da tifoya tutuldum diye korkuyor· 
lar. Halbuki hiç biri delil. tik günlerde kad teı· 
hia koymak imklnı olmamakla beraber biru da 

haıtab'k tabloıu kendini e<Sıterir. Tel41 dofnı' 
delil, icabeden tedbirleri almak ktfidir. Kendini 
hemen ihtimamlı bir doktorun ellne terketmek 
11cak muhitten maklapnamak, ahnacak tedbirle 
rin batiıcalarmdandır· 

Ihlamur, hatmi cibi 11ca'Jı: içkilerle limonat. 
ve portakal gibi vitamini bol içkileri eblk etme 
meldir. Hele arkaya usulüne g<Sre bolca tertür 
diyot ıUrmeği, ve doktorunusun direktifine har: 
harfine riayet etmeli bir borç bilmelidir. 

tcabeden tedbirlerin almma1111da ihmal v 
JüaJdl ıhtermiyenler, (zatürree, ıratfilcenp v 
herhangi mide ve baiınak) haıtalildariyle ihti 
lAt etmeabıe meydan vermezler ve böylece grip 
adını tafl18D bu ıalgmdan da iki, üç cün içinde 
yakayı ııyırıverirler. 

lıte çok korkunç görOnen grip de baylece 
çabucak celdiği gibi ıizi bırakıp gidiverir. 

l>Gktıor 

NECMETTiN ATASAGUN . 
i 

·--··--------,-··---· = .. • ···--·---·· 
nwnunwn --

, ~~yl~t: Demiryoi.1~rt ve'· ~.imanlar1 
ışletme Umum ıdaresr ılanrar1 

Muhammen bedeli 9528 llra 50 kuruş olan •7 kalem muhte. 
lif cins ve eb'atta demir ve dem~ levha ~1-939 pazarteel gilnU 
saat 15 de Haydarpqada garbı nasındaki komisyon tarafmdan 
kapalı zart usulü Ue satın alma caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin k anunun tayin ettiği veaa.lk ve 714 
lira 64 kwıışluk muvakkat temi natlarile birlikte tekliflerln.l muh
tevi kapalı art1armı eksiltme gU nU saat (14) on dörde kadar ko 
misyona vermeleri liznndrr. • 

Bu işe aft prtnameler Hay darpaşada gar binasındaki ko • 
misyon tarafından parasız olarak dağrtılmaktadır. (159) 

Ja.nd~a Genel Komutanlığı Ankara Satın
alma Komuyonunclan: 

Vasıf ve lSnıeğine uygun ve bir tanesine yUz yetmfş dört Ura 
on kunıt kıymet takdir edilen yirmi iki tüfekçi sandığı 9-2-1939 
perşembe gtlnU aaat onda açık ekailtme usulile aatm alınacaktır 

2 -:- Şartna~esl P~ komisyondan alınabilecek bu eksilt: 
meye gırmek lstıyenlenn 287 lira 27 kuruşluk teminat mektup w. 
ya vesne makbuzu ile eartname de yazılı belgelerle birlikte tam 
vaktlllde komisyona bq vurmal an. (160) (337) 

Belediye sular idaresinden : 
İdaremizin İltanbul ve Beyoğlu yakasında bir aene zarfmda 

açacağı baca ve tranşelerin kaldınmlarmm tamiri fıi kapalı zarf. 
la mllnakaaaya konmuştur. 

1 - Bu işe afd tanzim edıle n ~artname tdaremizlu Levazım 
servisinden parasız olarak almll bilir. 

2 - Talipler şartnameye göre huırlıyacaklan teklif met. 
t~plarmı 8--tubat-939 "areamba günü saat on bell kadar 'M
ıımdekl idare Merkezind .. • dt!r ıu w e vmnelltUt1er. 

Bu saatten sonra hiç bır teklif mektubu kabul edilmiyecek • 
tir. (•84> 
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Senelik~ 
kirdi 
~ 1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda ii 

Lira ~ 
!stanoul Tapu Müdürlüğü dairesinin alt liatm0aki 
pul satış kişesi (senelik kirası iki taksitte verilecek- • 

900 "J,"' 
Feriköyünde Çütecevizlerde Bulgar hastanesi arka 
smda Balmumcu çiftliği mU§temilatmdan 38100 
met=e ın'urabbaı tarla. 57,15 :J " 

~ 
Yukarıda. yazılı yerlerin hizalarmdaki kira ve mUd~~ 

Gribi, nezleyi, Romatizmayı, diş ,.e bal' ağnlarmı hemen g~lren yeıine ka,elerdir. Madeni kutularda olduğundan tesiri vo terkibi 
sabittir. İsmine ve markasına Ifttfen dik.kat. ller eczanede telrl.ik kutusa 7,5 kuruştur. 

rindE:.n açık arttırma ile ayn ayn kiraya. verilme işi. 10 güll ~ 
mrştır. İsteklilerin 2~1-939 perşembe günü saat 14 de rD ~ıJ! 
minat maldruz!arile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Jt01ll""' 1 

1 iNHiSARLAR UMUM ~u_ .. ou_ .. RL_OG_ON_DE--:N 1 
Cinsi l\fikdan Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı .% 7,5 te. Teslim mahalli Eksiltmenin 
Kr.Santim Li. Kr. Li. Kr. Şekli Saati 

Benzin lOOOO kilo 20,80 8320.- 624.- Kabataş A. Kapalı 15.-
Motörin 95000 ,, 7.- 6650.- 498.75 ,, ve Cibali ,, 15.30 

,, 24000 ,, 7.- 1680. 126.- İzmir Fab. Açık 16.-
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, lstanbul teşkil~tmız için 95.000 kilo 

ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri mucibince ayrı ayrı hizalarında ya
zılı usullerle satm almacaktrr. 

2 - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 6-2-939 tarihine rastlıyan Pazartesi gUnü hizalannda yazılı saatlerde Kaba. 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden alına.bilir. 

5-Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları iha... 
le saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu :Şa.şkanlığma mak
buz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ve müna; msa için tayin e. 
dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariylc birlikte komisyona gelmeleri ilim olunur. (420) 

* * * 
Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 

Beheri Tutarı teminatı Şekli 

Li. Kr. Li. Kr. Li. K.r. 
Çember raptiye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık ı 14 
lnce Kınnap 300 " 1.00 300.- 22.50 Pazarlııt 14.30 

na müracaatları.. (M.) (487) 

• 
• ş n 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000LİRAMÜKAFA 1 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 ikinciteşrin tarihlerinde 
çekilecektir 

~ iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 liralık 2.000 lira 

,. -
-

\1 

te 
I - Nümunesinin eb'at ve evsafında fakat siyan renkte 3000 kilo çember raptiyesi ile nümu.. 

nesine uygun olmak Uzere "300" kilo ince kınnap hizalarµıda gösterilen usullerle ayrı ayrı satın 
alınacaktır. 

5 
8 

,, 1000 
500 

5.000 
" 

,, 
~. 

4.000 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatalrı hiza.larmd:I gösterilm~tir. 
ill - Eksiltme 27-1--939 tarihine rasthyan Cuma günü hizalarında yazılı saatlerde 

taşta Levazrm ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - .Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerci() % 7,5 güvenme paralariyle bir. 

likte yukanda adı geGell komisyona gelmeleri ilan olunur. (421) 

• • • 
I - !daremizJn Paşabahçe fabrikası için şartnamesi muci

bince satın alınacak iki adet Donki Tulumbası açık eksiltmeye 
k.:mmuştur. 

n - Donkilerin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat te
minatı 90 liradır. 

III - Eksiltme 30-1-1939 tarihine rasthyan pazartesi gi.L 
nü saat 14,30 da Kabat~ levazım ve Mübayaat şubesindeki :ı. 
lım komisyonunda. yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Donkiler Werthingfon ve Weise uru! 'Monski markalı 
olacaktır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ad geçen komisyo. 
na gelmeleri ilim olunur. (272) 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacağı ilan edilen (50) 

ton Sömikok 20-1-939 tarihinde ihale edilemediğinden açık ek. 
siltmesi 30-1-939 tarihine rastlryan pazartesi günü saat 14,30 
da yapılmak üzere 10 gün müddetle uzatılmIŞtır1 

ll - Muhammen bedeli beher tonu 24 lira hesabile 1200 lira 
ve muvakkat teminatı 90 liradır. 

m - Eksiltme !Kaba.taşta levazım ve mubayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alma.bilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 'komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (489) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 

Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ••• 

Bu tertf pten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursu. 
nuz ... 

Dr. lrf an Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

ATATÜRK 
Albümünün 
3 Uncü tabı çıktı 

Müvezzilerden 
ıste'Vdnl~ 

Yavuz Sezen 
Diplom Terzi 

ll:ık iki tek kostiiıııJnk lııgiliz lrn. 
mıışl:ırımız gelmiştir. - 113 Br.yojjlıı 

l'armal.:kııpı Gayret Apt. 1'ıirk Foto 
l~ui üstünde. 

S.\Htnr: ASDt us 
:-:eşriy:ıt '.\llidUrü: U. Ahmet Stıır.nolı 

Basıldığı yer: VAlUT Matbaası 
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f. iş Bankasına para yaırmakla, yalnız pura 
biriktirmiş olmaz, aynı zamanda tallblolzl 

de denemiş olurunz. 
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