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İSTANBULDA · ı MILl.I ŞEFiMiZi N YUR DDA KI T E TKiKLE R i 1 

iSMET ıNo·· Nu·· v AKıNo~ soT 
Milli ŞEFiMiZ 
ÇATALCAYI 

FABRIKASI 
ŞEREFLENDiRDi K u R u L uy o R 

Bu fabrika devlet işlet
meleri kurumu tarafın

da n kurulacaktır. ilnıhurreisimiz 
rek savarona 

Çatalcadan Silivriye geçe
ile Istanbula döndüler 

. 
lstanbul: 7 (Telefonla)- Milli şefimiz Cümhurre 

61 ismet lnönü dün saat on beşte Çatalcaya şeref 
. er~şlerdir. Milli şefimizin Trakya b~l~esi halkı. ve 
; ~yluleri taratından çok candan v~ ~ü~ük tezahürat 
t ç nde karşılanmışlardır . • Cümhurreısımız Çatalcadan 

Silivriye geçmişler oradada tetkiklerde hulunmuş 
lardır. Savarona yatı, milli ~efimiz.i almak için Siliv· 
riye hareket etmiştir. Reisicümhurumuza yaverlerı 
refakat etmekte'ciir. cümhurreisimiz savarona ile istan 
bula avdet buyurmuşlardır. 

"'1111 ••tin nutku 
mUnaeebellyte 

Yeni Türkiyede siyasi 
tnuaşeret ve terbiye 

NEVZAD OOYEN 

~M1 illi şefi , uni,·ersite kursu· 
U WU unden ve Unİ\•erslteli 

İ gençlrr arasındnn butUn 
'Urddnşlarn hitap ederken bir kere 
dııhn'J dinledik. Muhtelif mesele ve 
llıc,·zulnr:ı teriıns eden cumhurrcisi· 
lllİzin bu sözlerini yeni bir ufk:ı :ıçı· 

ıf l:ın y ollnr ' 'e bu ufkn ,•ıırabllmck 
J'Çın verHrni;; direktifler olıırak kahul 

tlrnck lazımdır . 
\illet ve memleket i şlerini fay· 

Cl.:ıh , c , erimli bir surette bn)'nrabil· 
rıı, 1 için scnçligin nn ıl hir manc,·i 

1 fıtktör ile mUcehhe.z bulunması lazım· 
cldigini izah eden şef, manc"~i bUn· 

~ ~ınizin \'arınki hay :ıtımızdn nnsıl 
bır • · tt' x-· • seviyede buluomn ı ıc:ıp e 10ıııı 

de tcsbit etmiş oluyor. 

ı HATAYDA KURU
\ LAN MÜESSESELER . 

Devlet Reisi bölgelerde sık sık 
yapıyor tetkikat ve teftişat 

İskenderundald topçu kıtaatımız .atış tecrübeleri 
yapıyor , atışlara bütün erkan davet edildi 

lskerıd erun : 7 ( Hususi muha· 
biriınızdcn ) - Hatııyda hemen her 
gün yeni bir te~ki lüt kurulmakta , 
yeni yeni müesseseler vücuda gel 
mektcdir. Devlet Reisi Bay Tayfur 
Sökmen ôe sık sık yeni müessesele· 
rimizi ziyaret etmekle , telkikierde 
bulunmaklndır. 

Halk evi yoksul çocuklar yurdu 
nun açılış töreni dün Yenişehir ma
halleo;indeki binada yapıldı. Töreni 

Devlet Reisi Tayfur Sökmen , Albay 
Şükrü Kanatlı , Büyü,k Millet Meclisi 
Azasından Bay Rntımi Apak , Kon· 
soloslar, lıükümet erkanı, Mebuslar , 
Subaylar, yerli ve ecnebi birçok da· 
vetliler şercflendirmişlerdiı. 

Deviel Rcisimİ7. törenden sonra 
Harbiyeye hareket etmişlerdir. 

lskendenındaki Türk topçu kı· 
taatı bugün Pınarbaşında atış tccrü· 
belcı ine başlamıştır. Atışlara bir çok 
zevat davetlidir . 

- -------

lstanbul:7- Devlet Ziraat lşletmeleıi 
Kurumunun mesai programı dahilinde 

memleket süd mesel~sinin halli ve 
memleket sütçülüğüne örnek ola· 
cak şeki lde modern süt takım ve 
teksif usullerini öğretmek de var· 
dır. Kurum, bu yolda çalışabilmek 

için muazzam bir süt fabrikası kur. 
mak üzere projeler haıırlamış ve 
bu fa brika için sipariş ediJen ma· 
~inalıar temamen şehrimize gdıniş 
tır. 

Ôzrendiğime göre, Devlet Zi 
raat işletmeleri kurumunun bu ilk 
süt fabrikası şehrimizde . a ıı1. ı b' 
'h. 1 F ~ e 

1 

ı tıma ındıklı civarında kurula 
caktır: Bu fabrika kurulduktan son· 
ra Devlet Ziraat işletmeleri kuru 
mu teşkilat yaparak şehrin her ta· 
rafına kapalı şişeler içinde temiz 
lenmiş süd verecektir. 

Devlet Ziraat işletmeler i kuru· 
mu, bu hususta evelce lstanbu~ be· 
lediyesiyle bazı temaslarda bulun 
muştu. Bu temasta ra bugünlerde 
d~vam edilerek lstanbuluo ezeli 
bır derdi halinde bulunan süd .. . . ıh . ışı 

\ 

o~ıın ı a l-~ınde devletinoynayacağı 
n.nım rolun şekli tesbit edilrc~k· 

ı 
tır. 

Devlet Zi raa t işletmeleri Kuru
l munun s~d. İşinde de, et satı~ında 
1 oldu~u gtbı yavaş. Y< vaş işe başla-
1 yacağı ve piyasada nazım, rol o • 

1 nayarak .sütçüleri temiz, saf s~t 
Milli bunyede ( vnsatl nhlak Ye 

karakter sevi vesi J nin derecesi hi\· 
,Uphı: yok ki ; milletlerin ku,•vetinde. 
Pnyidnrlıgmdn en muhinı rolU oyna· 
.Ynn unsurdur. Tarih huna tbir bize 

leket kurtuluşunu , inkılabın anc ak 

1ııillct fayd:ıs ı nı gözeten • kıır:ıktcri 
s'.lycsinde ydişmişti ı · . Dahili politi· 
lrnmı::tlıı :ınnn-c halini nlnn bu k:ırnk· 
teı·. milli politika terhi.venıizin esıı.sı 

Belçika kabinesi satma~a ve ihtikara sapmaınağa 
mecbur ecieceği anlaşılınaktad ır. 

1 
Yeni kabine kurulamadı- 1 

ğınd~n e_~ki kabine 1 AMERİKA'DA 
Çok · gUzel der ler •.-ernıektedır. 

llinaenrılcvh hU\'Uk bir istikbale 
~!lın:ze<lliğini ·koya~ Turk milletinin 
er \'eyden c\•\•cl bu nıanevi kuv"etle 
ıtıUcchhcz olmnsı kndar tabii birşey 
voktur. 

olınuştur . 
Hugtın Turkiyedc herke~ . her 

"ataoda.ş polifikn yapabilir . Fnknt 
Türkiyede bir tek iç politikn vıırdır: 
inkılap . 

Iicl' çeşit politikn . her nuıııısta 

ış gorecek 1 DAHA 6QQQ 
PARLAMENTO FESHEDILEI 1 TAYYARE ! 

8 Mart 939 

Suriyede dere beylik 
hali hükiim 

•• suru yor •• 

Çeteler Fransız zabit ve askerinide 
tehdide soymağa başladı 

1 

SURIYEDE BAZI TEŞKiLAT LAGVEDILDI DÜN KÜRTDAGINDA 
BUYUK iSYAN ÇIKTI BERUTTAN KUVVETLER OÖNDERILD 

(; 

Baruttan bir görUnü, 

Halep : 7 (Türksözü muhabirin· 
derı) - Geı ek Lazkiyede gerek dı· 
ger bölgelerde çetelerin tethiş haı c· 
keti hüküm süımektedır. 

] 
,./ı ~ 
(ı ı, 

ı, 
1 

Humustan \erilen ha 
berlere göre. Lazkiycde 
ceryan ede ı gasp hadi· 
selerine karşı göz yumul. 
ması eşkıyaların Suriyeli 
köylülere \e otomobille· 
re taarruzla kalmayarak 
Fransızlaı a da tecavüz· 
leı de bulunmalarına se· 
hep olmuştur. 

Bugün gelen bir ha· 
bere gore, cşkiyalar Te· 
kclak mevkiinde bir Fran 
sız zabıiı ile ailesini ve 
ikide Fransız nef erici gö· 
türen otomobile tecavüz 
etmiş ve zabıt ile ailesini 
tepeden tırnağa 1 kadar 
soyduktan başka nefer. 
lerin de silahlarını almış· 
lardır. Hadise mahalline 
Jandarma ve askerl kuv· 
vetler sevkrdilmiştir. 

Şamdan verilen ına· 
Jümata göre polis müdür 
lüğüne bağlı siyasi şube 
teşkilatı lağvedilmiştir. 

Bu teşkilat ötedenberi 
Suı iyedeki nüfuzlu adam 
lari hükumete başka tür
lü tanıtmak smetile dahi 
-iyaseti ihlul etmekte idi. 
Ali komiserliğin bu ka· 

rarı memnuniyet uyandırmış\\r. 

Berut : 7 ( Rad l o ) Bugün 
Kurddağında ıekrar isyan çıkmıştır. 
Beruttan kuvvetler sevk edilmi~tir. 

ı - . 
ı Istanbuldaki Yangının 

Son Bilançosu nedir? 
Kasd olmadığı henüz tesbit 
edilmiş vaziyette değildir 

b 'Nutkunda Uni,·er·i{c' gençliğine 
d u hakikat ·'olunu sllstercn sözlerin· 
k~ 11 sonı·a, Şefin nıillct hn.} ntın ı ala· 

politikncı bu esas Uzcrinde birleş· 
meğc mechur<lur. Şahı:;i menfaatlerin. 
zunırc nıcnfnat lcrinin, Turki.\'ccle. po· 
lil ikn alnnı odn rol oyıınmasına ne: 
imkan, nede I Uzunı vnrdır. ÇunkU, 
iç politik:ınınıı hakim olan esa-lıır, 
hutun memleketi, b utun yuı·tdnşlnı·ı 
kucnkl:ıyaıı bir partinin umdı>lcridir. 
Bu parti ise inkılabı yapan ,.u yııl· 
nız bir zümrenin, ~ nlııız biı· çeşit iç· 
tinıni toplulugun degil, butun milletin 
nıenfnntlnrını, rcfnlıını tnhnkkuk el· 

tirmn i program knbu l eden bir pıır· 
tidir .• Bunun içindiı· ki. Cuınburi;} et 

. Loo~r? : 7. ( Radyo ) - Royte· ! AYAN M rın .vcrdı~ı ~alumnta gör~. Bclçikada ETTi ECLISI PROJEYi KABUL 
)'cnı kabınenın teşkili imkanı bulu· ' iNŞAATA BAŞLANIYOR I YALNIZ SIOORT ALARIN ZAR ARI DÖRT BUÇUK MiL YONDUR 

I ndar eden 111 uhinı es:ısl:ırn, nıc\ zu· 

<trn dokundu~ını ~örll ·oruz. 
Biz uııgUn bunlnrdnn lıiı·i:-i uzc· 

l'ıı:ıı k .. l c durma ıstıvoruz, 

.\\ilU şef nutkunun lıir tarafında 
,li.} le diyor : 

" Kırk, elli senenin nifaklarını. 
!Ütlü tecrübesizliklerini ve felaket· 
erıni okumuş ve içinde yaşayarak 
Qeçirm•ş, ol«un bir siyaset nesli· 
'lııı var ki. yoni yetişen nesilleri· 
l'rı•zi sıyasetin zehırlorinden koruya· 
'ak '. onlara, Türkiyeye uygun olan 
en ıy · . h ö rı . '. siyasi muaşeretın em r· 
k ~ğını, hem 1<>rbiyesini vermek mev· 

11 rıdedir . ,, 
tıın 1?cvlet Rcisimiıiıı bu sözlerinde 
il ~'Ye nit birçok milli ııbrnp \'C 

otuıuı-1 . ·ı· d . 1 '1 uerin en nçık bır ı a esı <.> • 

o~ll gibi, Turk milletinin buglln nail 

İzah~u buyuk bir mazhariyetin de 
\'ardır • 

ı .. 
1

• l3u mnzhnri,·et Junva millet· , ·ın · ~ , ~ 
r

1 
dın ~olunu ş:ııarnııs iç politiknln· 

' ah· ı ltk . 1 i knvgnlnrı kar~ısındn mcm· 
~tııni·d t t . . • b' ltıu ... e ·ee sUs e mış sıynsı ır 

diı.aşcret- ve terbi~ enin mc' cudiycti· 

'lı 
1
liu terbiye. Milll Şefimizin de 

.} c<li~· "b" illi, b 1 gı ı kolnJ lıkln tcesı.Us et· 
. ı y Ve ' }! t' • "~iil . mı e ımı~e ucuza mnl o lmuş 
tıır4~~ır . Polilikn kn,•gnlnrııı ı n 1 dahili 
lll)

1
,. nrın Turk milletine ne kndar 

hL~l nınl ol<lugunu kolaylıkla aııla· 
l 1 Ilı 1 •• oıııı · . c { ıçın son ynrım aı;1rhk l:ırİ· 

l.1:1 .. d . gu
11 

soz en gcçırmck kafidiı· • Bu· 
bir • ' l 1_ • l rrıev • nımcL o oraK ,.c :.evınç c 

il 
cudıvctı'n' .. 1 d" . . l't'k .. eııli w 1• sos e ıgımız po ı ı n 
1 ınnhalli!mUcadclcni;-nncak mcm· 

1 l:ılk Pnrtisine alelade siyosi bir fır· 
kn n:ıznriylc hnl,nmnyız . Bu inkılap 
pıırfoi bu::, uk . idealleri gerçekleştir· 
rne ,•azifcsini ~ uklcncrck, Ataturk 
tnrnfındıın işletilmeye bnşl:ıy:ın milli 
bir cihnz, milli bir organizasyon· 

duı·. 

1 t
c Turkivede Luı;unkU (!ahili 

ş , 1 . 

l • t " k"nın ,.,c,.ane gfıysi ,.c po itı· 
po ı ı •• • o . "k .. b 

k 
.. 

1 
her vanJaşın birıcı ışı n 

n vnp .. ı "h • nt""r nı surette çnlışnıasını 
cı ıı:ı:ın mu ...... . . 

ku 
olduııu kndnr vcrımlı 

"·e mum n b 

olmasını temin ct01cktir. 
ÖnumUzdc ide:ıl \·e tlu~·g~ı birli~i 

. inde si,,·nc;İ bir tcrbi_,·c tcsıs ct_m.ış 
ıç "' B · ı mnzının 

l
. ·ı ,•nrrl ı r ıı ncsı . 
>ır ncsı · 

1 ki 
• · ·'rmUs y:ıpnıış, 

btıtlln kötu U crını go ': : 
'il l içindeki nifakın zchrın ı tntmış 

nıı e l d 1knn bU· 
v.: butun bu t:ccruhe er en ç . 

. k . • · ·ı?ı·cnınis bır ne 
yuk dcrsll·rı ço 1

:-
1 0

e ' . . ' lk t Juo; ,:n•:ı.;ını 'e 
silılır. Bu ııc:;ı ur u • • • 

inki laL• ;} ;.ıpnıışt11". soıırıı 1 b un ,·clısnıckte olnn 
Ne ıııut u ug ~ ' . . L 

. .. l Tuı·k nıilletrnın ua· 
C~\ .. kı onUnt c . t ' nı " ~ ' . . un sn·:ı.sc 1 

kiJ,i menfontlerııu: en u.' s. . b. f LU 
b l u luşundnkı ıs:ı. e ı 

bqlınu~ ' :e 1 ul ' . pat ctmi" bir Rchbel' 
vUk rc:ı.lıle el' c ıs > 

:Ne:;ilı vardır . 

namamıştır: Bı•lçika kralı.~ parlaınen· 
ıonun f cshı hakkındaki karaı 1 imza. 
lamı~ . ve yeni kabine teşekkül ede· 
nıedığındcn, intihap sonuna kad 

. ı. ar 
eskı ..;abirıcnln iş b.ışındıın ••}'rıtına· 

ınasını isi emiştir. 

Romanya 
Başvekili 
vefat etti 

Hükres : 7 ( Radyo) - Homan· 
ya bıı~yckilı dün gece 21,30 cfa Kan'da 
\ efat etmiştir. 

Bu ıniinasebelle Roınaııya hari
ciye nazırı acele Va rŞO\'adan Bük reşe 
hareket etmiştir. 

Bu suretle ileri nesillerin iç polili· 
ka sabasındnki vazifeleri ko]n ·l J nşmış· 

tır. BugUn birçok memleketlerde gür 

d~gUmllz d:ıhili polilil,ıı ~nşkı nlıklaı·ı 
bızdc uzun muddct ve birçok ne iller 
için . izal.e edilmiştir . Bun<lnn sonı•o ny 
nı sıynsı terbiye ile yetişecek ohın 

bulun ne iller ön lcı·indc ,.011:ırın ı dn 
İnın çizilmiş bu lnc:ıktır. ~ 

Bu yol İse ~udu ı·: 

Sağlam lıir idenl birligi içinde. 
hiçbir siyasi formU lc bıış \'UrıDag~ 
hncet kalrundıın muayyen y old:ın da· 
inın ve el ele buyuk istikbale doğru) 

)UrUmck: 

Amerlkada bir tayyare fabrika
sının deniz tecrübe istasyonu 

~~şingt~n : 7 (Radyo) - Ayan 
meclısı yemden allı bin tayyaı e in· 
şa.sı~a dair olan projeyi kabul et -: 
mışlır. Bu hadise efv,arıumumiyedc 
memnuniyet uyandırmış'ır s· _ _ • . • ıyası 
m_nhafıl. hukumetle ayanın fikir birli 
ğınden memnun görünmektedir. 

Mısır Filistin a rası nda 

bir yol yapı lacak 

Kahire: 7 (Ra dyo)- Mısı r Fi
listin arasınd a askerı ve licar i bir 

yol yapıl ması kararlaştırılmıştı r. Bu 
~ola 160,000 lng iliz lirası gidecek . 
ür. 

lstanbul : 7 - Sullanhamam 
yangını tahkıkalı henüz neti~eleıımc· 
miştir. Polis ve müddeiumumilik ala· 
kadarlnrı sorguya çekmektedirler. 

Tahkikatın şimdiki neticesıne go· 
ıc, itfai} enin yangından hayli geç 
hnbeı dar olduğu anlnşılınaktadır. A· 
leşin bınıının duhilini tamamen snr· 
dıktan sonra haber alındığı ıleri sü· 

rülmckıedir. 
Ata Ref ık mağazasında uyuyan 

Şe .. cf ve Mustafa ismindeki iki bek· 
çi uyandıkları zaman her tarafı du· 
ınan içinde 2'ormüşlerdir. . . " 

Hu bekçilerin söyledığıne gore 

Yangının, Ata Refik hanının bi· 
tişi{:'indeki Kasantopulo hanının aıka 
tarafında bulunan çorap fabrıkasın· 
dun çıkmış olnıası ihtimalleri pek 7.ıı· 
yıf görülmektedir. Hakikat kat'i su· 
rette aıılaşılamanıakln beraber tahmin· 
lcrin merkezi sıkleti ateşin Atd Re· 
fık hanından çıl-.tığıdir. 

Diğer taraftan yangıııın son kur· 
banı o:an küçük ticaret hanında a· 

:ıeş dün akşam saat beşten sonra 
Han tamamen kül olduktan wnra 

- Gerisi ikinci sayfada 

1 bu sırada hanın orta kısmında bulu
nıın aydınlık camlan kır;lmış \e en 
iist kattaki trikotaj fabrikasının l<>n· I!!!!!! 
!ar ağırlındaki makineleri büyük gii· 
rültü ile en alt kata yuvarlanmıştır, 

Husule gelen bu inlııdam sırasın· 
da da bekçılerin il.isi birden ınuhte· 
lif yerlerinden yaralıınmışlaı dır. 

1 

~~~!!!!l!!!!ll!lll~~~lt 

iç s ahlfelerlmJzde 

Bu ifnde doııru olduğu tııkdirdc 
} angının binanın "ya en üst katındaki 
fabrikad~n ve yahut tıı üçüncü kal-

··ı ektedir 
tan çıktığı muhakkak goru ın · 
Çünkü boylece fabıikanın bulundu. 
ğu katın zemini yanmış ve ağır ma· 
kineletde aşağıya çokmüştür. llu va. 
ziyctte ateşın en ,alt kattan ç ıkmadı. 
ğı da meydandadır. 

Çünkü bu takdirde binanın en 
iist katına ateş çıkmadan bekçilerin 
uyanmaları ıaıımd ır. 

939 yılı nasıl geçecek? 

• 
Okyanusların aHında 

(1'abıi lladıselcr) 

• 
Nüo1ayiş\er (. tımıpa sı,a cıı) 

• 
Fıkra - .S. V 



1 TABii HADiSELER 

Okyanuslar altındaki 
dev cüsseli mahluklar 

Zelzeleler yüzünden deniz 
büyük değişiklikler 

altlarında çok 
oluyor 

Okyanusların dibin. r , 
de yaşayıp da , bugün 1 Su altındaki deniz fnekferl muazzam 1 
hala ilim dünyasıPca ejderler hakkında Y•P•lan son ilmi tef. 

meçhul olan • ejder • , l!lkler netlcelerl bize neler liiretıyor ? ı 
ler var mıdır ? -'-----------"'· 

Onlara "ejder. ismi 

Hri'rrHİrıe ıtl:tp, hu zaman gör
c'üği"n üz c!rniz ha}v2nlarından ta 
mcırın bşka, gnip bir ta:Cım mah· 
luklar o1 masıdır . Eaıılarır.m da ne 
silini rrlirkaıiz o1n uştur . Eugün 
mü si e hHeleı int tes~c'üf e di 1mt kte· 
dir. 

" Dıııiz ejdrri • i!mi voilen ga 
r :p ır~h'üklaıd2n bir tıresi bugün 
Danimarkanın Kopenhag şehrinde 
1eşhir edilmektedir. 

1930 senesintle ~e "Danimarka 
deniz tetkik heyeti • bir dünya se· 
yahatine çıkarak Ümitburnuna ka· 
dar gitmişti . Profesör Yohanes 
Smit adında bir bilgicin idaresinde 

yola çıkan bu heyet, Ümitburnunda 
o kadar muazum bir hayvan ya 
kaladılar ki, maalesef sahile çıka 
rılrrken öldü . 

Esas itibariyle bir yılan balığına 
benziyen fakat hakikatta tabii bir 
yılan balığından r ili altmış misli 

büyük bulunan bu hayvan , kendi· 
sine hiç dü~ünmedrn • ejder • adı 
veıi1elilebek l:u garip hayvan der· 
hal alkol içni~ine konularak Dani 
markaya götüıülmiiş ve bugün Ko· 
penhagdaki " Deniz biyoloji lal-o. 
raluvarı • nda teşhir edilmektedir. 

:diyse de hakikatte o zamana ka 
dar malum olnııyan bir örnekti. 

Aynı sene içinde Portsaitte ba. 
lıkçılar, yarısı kuma gomülmüş bir 
diğer garip neniz mahluku buldu 
lar. Bunun iskeleti, şimdi Kahire 
müzesinde hrfzolunuyor, 

Bir nazariyeye gare deniz altın 

da lıüyük değişiklıkler olmaktadır. 
Muhtelif zelzelelerin de vuku bul
duğu bir zamana gelen bu dtğişik 
likler esnasında deniz, bağrında 
sakladığı ölüleri dışarı fırlatıyor. 

lstanbuldaki yangı

blançosu nın son 
- Birinci sahifeden artan 

sönd ürü le bilmiştir. 

Buna rağ-men dün gece sabaha 
kadar yaf!·gın sahasında itfaiye efra· 

dı ve bir arazöz nöbetçi olarak kal
mıştır. Yanan han ye yazıhanelerde 
bulunan kasaların muhafazası için de 
buraları daimi bir kordon altında 
bulundurulmaktadır. Kasalar ancak• • 
sotuduk1an sonra açılabilecek tir. 

Sigorlanın yangından zararı şim· 
dilik 4,5 milyon olarak tesbit edildi. 

Kuvvetli içkiler 

Alkol mikdarlarının 
azaltılması için bir proje 

Bu garip mahlukların bir diğer 
Öıntğiot de 1934 stresirde te~a
düf rdilmişlir . • Deniz inrği " diye 
bir ha}van vardır ki , 170 s•ne fV· 

vtl nesli Il'Ünkariz olmuş sanılıyor· 
du. Halbuki daha 1934 senesinde 
KPnada sahillerinde l unların bir 
lrşine ra~tlandı Bu koomPn hay· 

\Prın 1:-f)gir gil:i bir bşı ve kalın 'ı 
dni i Üzrrirde tüylrr göıülüyordıı. 

Drnizlrıin ~it rra y<şa}fn nıeh PROJE ANKARAYI\ GÖTÜRÜLDÜ 
luklar a•asır•,la ilim dünyasınca 

mrçh~I lıir çok "ca'p hay•anların 
1 u'ıırı'u~L n uh khktır . Dünyanın 
t•krilirn dörtte üçü rn ile örtülü ... 
Yalr ıı ıra't:malıınz dığil, hatta 
hayalimizin fevkinde olarak kim bi · 
lir nr bdar m<h 1 ukaı, ~u geniş ve 
t>srarergiz derinliklt>r içinde pşı
yor . 

Derinlikler için rsı arengiz di 
ı oıuz. Çi"nl ü dür,. bdır ~u de 
rinlikte bilinmiş olan baıı denizle 
rin hgün ne kadar d"ha çok de 
tire uzandığı keşftdiliyor. 

Uzun bir müddtt rn büyük de 
rinliğ:n Ok yan us denizinde olduğu 

zannedilmiş ve Emden kruvazöıü 
nün bir iskandilint göre orada 
34.416 k2dım bir uruk tesbit edil 
mişti 1933 senesinde Atlas denizin 
de yapıları bir iskandil en büyük 
derinliğin orada olduğur.ıı göster 
mişlir. Burası 4"000 kadem dtrin · 
!iği l>ulmaktadır. 

Belki bundan da daha derin 

lstanbul: 6 - lı.hisarlar umum 
müdürlüğü vekaletin verdiği bir ka
rar üzerine rakı gibi fazla ispirtolu 
içkilerin deııcesini düşürmek üzere 
tetkıkler yapmış, bir proje hazırla 

mışlır. 

Bu pı ojeyi, lnLisarlar umum mü 

dürü Bay Mrthat Y enci, evvelki ak. 
şanı Ankaraya götürmüşti'r 

Hazırlanan proj•ye göre, bugün 
43 den 50 dereceye kadar olan ra 
kıların ispirto mikdarları ırühim mik· 
darda indirilmektedir. · 

Umumi sıhh~t Üzerinde mühim 
tesirleri olan lo u içkileriıı böylelıkle 
vücudlarda yaptığı zararların müm · 
kün olduğu kadar öniine geçilecek 
tir. 

inhisarlar umüm müdürü. Anka 
radan döndükten sonra lngiltereye 
gidecek ve Türk Tütün limited şir · 
ketinin bötün satışları üurinde 
lnıriliz firmalariyle temaslarda bulu· 
nacaktır. 

1, Ş eh ü ır ha lb e lr:' o e ~ ü ~l';ö;~k:·;~Giıl 
'·------------·---...-.--~ -...ııı' TiCARET IŞl 

Atatürk •• •• gunu 

Dünkü nüshamızda 15 Martta 
kutlanacak olan Atatü•k günü için, 
Ha!kevimiz tarafından bir program 
hazırlandığınden bahseden yazımız· 
da tertip !:atası olarak ( 25 Mart 
denilmiştir. Düzeltir özür dileriz. 

Valimizin teftişleri 

Valimiz Bay Ali Rıza Çevik dün 
Polis merkez kşkilatını teftiş et. 
mişler ve daire şrflerinden izahat 

lamışlardır. 

Portakalcılarımız ls
tanbuldan dönüyor 

Müstahsillerle temastan 
sonra vekalete müra· 

caat edilecektir 

lsıanbuldaki yaş meyve koope. 
ratifinin lağvini isteyen Dörtyol por 
takalcıları lstanbuldan Dörtyola ha· 
reket etmişlt'rdir. Portakalcılarımız 
Dörtyolda müstahsillerle temas et 
tikten sonra Ankara ya giderek ala· 
kadarlar nezdinde teşebbütlere baş 
lıyacaklardır. 

SEVDA CiNlt~ETiNiN 
MUHAKEMSi Bi;tTi 

Katil 
>J 

Avni beş 
habse 

sene beş gün 
mahkum oldu agır 

iki rakiblerden Tevfik 33, 
habse mahkôm oldular, 

Cemalde 20 gun 
karar okundu 

Dün, Pazar günü M ili Mensucat 
Fabrikasi ,amelelerinden Tevfik ile 
Cemal adında iki gencin Sultan is· 
nıindeki bir kız yüzünden kavgaya 
tutuştuklarını ve her iki tarafın ar· 
kr.daşlarının birbirlerine girerek ne· 
ticede Avni adında birisinin Tahsin 
ismindeki genbi bıçakla öldiirdüğünü 
ve birisininde yaralandığını yazmış· 
tık . 

Dün Ağır Ceza'da bu duruşma 
son bulmuştur . Adliye koridorları 

ve Ağır Ceza salcınu dün hınca hınç 
bir halde idi . Evvelki gün dinlen 
mesine karar verilen Şaş Ahmedin 
ifadesine müracaat edildikden sonra 
Müddeiumumi Muavini Bay Şeref 

• 

ŞEHRİMİZDE 

Pamuklu mensu
cat fabrikaları 

Gökmen iddianamesini okumuş ve 
müteakiben Heycli Hakime müzakt:. 
reye çekilmrştir • 

Bir müddet sonra karar okun
muştur. Bu karara göre suçlulardan 
Avni Türk Ceıa kanununun 448 ve 
51 ve 50 inci maddeleri mucibince 
beş sene beş gün atır habse, 
Tevfik 33 gün, Mustafa 32 gün, Ce
mal 28 gün, Şaban'da 22 gün hab· 
se mahkum olmuşlardır. Süleymanın 
da beratine karar verilmiştir . 

Bu karar suçlulara saat on se 
kizde tefhim edilmiştir. Kararın tel 
himinden belki yarım saat sonra bi· 
le mahkeme koridorları hala kala
balığını muhafaza ediyordu . 

Son atletizm müsabaka
ları neticeleri 

Portakalcılar kooperatifinin el
lerinde bulunan malları satın alma· 
dığından şikayet etmekt~. kendi 
kendilerine ihracat yapabilmeleri 
müsaadesini istemektedirler. 

, Malatya mensucata geçen 
yeni fabrika 170 tezgah 
ve 13,050 iğ ile çalışacak 

Bu hafta yapılan son atletizm 
faaliyeti] neticelerini dün alakadar 
lardan aldık. neticeler şudur : 

4500 Metre kır koşusunda bi 
rinci Şevktt (Torosspor) 17,14,2, 

ikinci Naci (Toros), Üçüncü Cemil 
(Toros), Döıdüncü Hasan (Toros), 

Beşinci Şaban (idman Yurdu), Al· 
tıncı Mehmed. 

Pamuk mıntaka1arı 
- 1 

Yasak edilen mıntakalar 
tesbit edildi 

Aldığımız malumata ıröre, Trak ' 
ya, Kocaeli, Çorum, Çankırı, Bıle· 
cik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Manisa, Aydın, Muğla ve Antalya, 
vil:lyellerine Akala pamuk tohumu 

gönderilecektir. 
Bu vilayetlerden birinden diğe 

rine Pil"' uk çekirdeği gönderilirken 
ziraat dairelerinden birer vesika 

almak şarttır. 
Ayrıca klevland cinsi açık ko· 

zalı pamuk tohumu gönderilmesi 
yasak bulunan yerler de şunlardır; 

!çel, Meı siıı, Adana, Gazi?ntep, 
Malaty1, Maraş, Urfa, Elazıg, Di

yarbakır, Malatya . 
Ziraat veliıleti, Mütehassıslaıı 

yaptırdığı tetkikat neticesinde Tür· 

kiyenin bu iki mıntakasını akala ve 
klevlanıl pamuk tohumlarına ayır 

mıştır. 

Bisiklet müsabakaları 

Son yapılan ikinci 40 kilomet 
relik bisiklet koşusunun· neticeleıi 

şudur : 
Birinci Kemal ( Seyhan) 1,27,46 
ikinci A!i ( Toros) 1,29,40 

Üçüncü Ömer ( Toros) 1,29,42 

Önümüzdeki pazar günü bölge· 

miz atletleri 2500 ve 4500 metre 
müsabaka yapmak üzere Mersin 

atletlerinin davet edildiği haber a· 
lınmıçtır. 

İki Hırsızlık 

Günden giıne büyüyen şehri· 
mizdeki milli müesseselerdrn " Ma· 
falya bez ve iplik fabrikası,. inşaatı 

faalivetle devam etmektedir. 26000 
iğ ve 432 tezgahla çalışarak senede 
1,400,000 kilo pamuk istihlak tde. 
cek ve ayni miktarda bez ve iplik 
imal edecek olan bu fabrikamız ı 
" Malatya pamuklu fabrikası Türk 
ı.nonim şirketi .. tarafıJJdan kurul
nıaktadır. Ayni şirket Adana men· 
sucat fabrikasını da satın almıştır. 

Şııııdi 7050 iğ ve 90 tezgahla ça· 
lışan bu küçük fabrikanın altıbin iğ 
v~ seksen tezgah ilavesi suretile 
tevsii kararlaşmıştır. 

Devlet Demiryolları Cer Müfet · 

J tişi Rağıb Demirsoybn evinin önün 

de asılı bir halı Malatyalı Ali oğlu 
1 

Hssan larafından çalınmıştır. Çok 

HAVA V AZİYETI 

Dün şehrimizde gök züzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı idi , en çok sı· 
cak gölgede 1 O derece, gtceleri 
en az sıcak 3 derece . 

Bir adam, bir kadını ve 
bir erkeği keserle 

yaraladı 

Kadir kızı Hanife ile Hüseyin 
oğlu Duran adında iki kişi Halil 
oğln Abdullah ile münakaşa ya· 
parken iş kavgaya dökülmüş ve 
Abdullah gerek Hanifeyi ve ge 
rekse Duranı keseı le ağır surette 
yaralamıştır . 

Suçlu yakalanmış, hakkında ka
nuni muamele yapılmıştır . 

geçmeden hırsız yakalanmış hak· 
kında kanun İcab yapıhnıştrr . 

* 
Ömer oğlu Reşidin evinden Is 

mail oğlu Hacı adında birisi tara. 

fından bazı mütfak eşyası çalındı· 
ğından hırsız yakalanmıştır . 

Halide edip 
İstarıbula 

paristen 
döndü 

lstanbul: 7 - Uzun müddetten· 

beri Pariste bulunan Romancı Hali 

de Edip dün şehrimize gelmiştir. Ha 
lide Edip meslekdaşlaıı tarafından 
Sirkeci garında karşılanmıştır. 

--------------------------------------, 

Greaı Britain aııd the 
rnecmuusı, alış ,rerrş m~ 
liitı yü:ünden lrıgilız ıJ, 
s11ıııı 1'iirki ye 'de bloke 
nıasıno rıasıl çare b 
rnak lii;;ım ::eldiğmden 

sederek dıyor 

U T ransfer azlığı Türk 
sullerinin idhalini ar 

mak suretiyle hertaraf edilebi 
de bir taraftan Alman ticaret 
!odunun muvaffakiyeti başka 
leketlere ihracatı takyit etmi 
öte taraftan Türk mallarının fi 
cihan piyasasının üstünde bu 

maktadır. !Ju sebeple, Yuııanis~ 
la olduğu gibi Türkiye ile de t 
ret muvazenesinin sağlanabil 
ıçın lngiliz tütün fabrikatörleri 
kendi harmanlarına yüzde bir 
tar Türk tütünü karıştırmaları t 
lif edilmişse de fabrikatörleı iıı 

teklife yanaştıkları görülmemişi 

Her ne kadar bir müddet s 
ra 1 ürk madenlerinin işi etil 
1 ürkiye'nin lngiltere'yt< bir ta 
ihraç maddelerine malik olma 
imkan verecekse de bugünkü 
de karşılaştığımız vaziyet, bi 
için çok değerli olan ve bizi!! 
ticaretini geliştirmek arzusull' 
bulunan bir piyasanın elden ka 
rılmasınıa yol açabilir. Bundan r 
ve! de bu sütunlarda teklif edı!d 
veçhile Almanya'yı örnek alar 
bu pürı.izün ortadan ICaldırılm 

için tedbir alınmalıdır. Vaziyet 
önünde tutularak .bugün daha ' 
bir hal çaresi bulunabilir . ., 

RADYQ 
• BugUnkU program 111 
TürAıye Radyo dıfiizi3011 ı•4>tııl 
Tür ki) r Rad) osıı - Ankara Hndı ı 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği - Pi 
13.00 Memleke: saat ayarı, 

jans, meteoroloji haber !eri . 
13.15 - 14 Riyaseti Cümh 

Bandosu - Şef : Ihsan Kiinçer 1 
Roosevelt - Marş 2 - Offenba 
- intermezzo ve barkarol 3 
Suppe - Ev sahibesi uvertürü 4 
A. Messager - lsolin operasın 
balesi · 

18.30 Program . 
18.35 Müzik (Oda müziği 

Pi . ) 
19.00 Konuşma 
19.15 Tüı k müziği ( Fasıl h1 

yeti ) Tah:ıin Karakuş ve Safi 
Tokayın iştirakile . 

20,00 Ajans, meteoroloji habt1 

leri, Ziraat borsısı ( fiyat ) 

20.15 Türk müziği Çalanlar: \' 

cihe, Fahire Fer san, Refik F erss1 

O'mydnlar: Muzaffer likar 1 
Tanburi Cemil beyin - hicazkl 
peşrevi. 2 - Zekai dedenin - ıı 
cazkar ağır semaisi - Gülşen~ 
hezar nağmei dem saz ile mahsul 
3 - Rıkıının - hicazkar şarkF 
- Bekledim fecre kadar. 4 - 51 noktalar olabilir. Sonsuz bir sakin 

kış ·mevsimini, ebedi bir geceyi 
temsil eden deniz diplerini kamilen 
ölçüp biçmiş değiliz. Ve bu dtrin 
likler bilip tanımadığımız kim bilir 
ne kadar garip mablakatr, barındı
rıyor, 

1 
A 

1 
Resoıi Almanya. Le vrupa . .. .. .. 

slya•ell hıstanın hutun bu· 
yük şehir ferini ya· 

• • ı dettin Kaynağın - Neveser şar~.~ N u 1 n ay i ş 1 er tır. .. .. . . . - Hicranla harap. 5 - Sadet 11ı 
Aynı ğun Varşova unıversıtesınde top Kaynağın hicazkar saz semaisi. 

lanan talebeler aralarınde miidafaa O N d N h '' - sınan iha ın - i avent ş 

Son birkaç sene içinde ve "Ej 
der,. diyebileceğimız nice garip de· 
niz hlyvanlarr sahillere vurmuş
tur. 

layan ve alman dış politikasına hiç 
elvermiyen düşmanca gösteriş dalga 
farı karşısınde dişlerini sıkıp sükiit 
etti. 20 şubatta vilaıetlerdeki alman 
akalliyetinin toplantılar yapmaları, 

leh mtmurları tarafında yasak edil 
miş oldugu hakkında Alman mat· 

buatına hiçbir haber sızdırılmadığı 

gibi, bu hususta da gazetelerde tek 
bir kelime bile neşredilmemiştir. 

Son günlerdeki haaiseler, 1934 
de akdedilmiş olan dostluk paktın
danberi. Alman · Leh münasebetini 

çttin bir imtihandan geçirmektedir. 

Varşova, Kra ov. Lemberg Vil · 

na, Poun ve daha bir çok şehir· 

!erde üç gün biribiri arkasından Al 
manya aleyhinde gösteriler yapıl· 
mıştır. Bu gösterilerde. üniversiteli 
lı.rle difıer mektep talebelerinin 

alaylar leı tip ederek, polis kordonu 
altına alınan konsolosanelerin önünde 
nümayiş yapmaları kayda değer bir 
meseledir. 

Alman aleykdarlıfı'rnı meıkeıini 

teşkil eden Pozen'de, alman mağa 
za ve yazıhanelerinin camları taşlan 
mıştır. Geçen gün Varşovadaki Al· 

mar. elçilik binasının camlsrı ~ikinci 

dda olmak üzere taşlanıp kırılmış 

bakanının ır.uavini Glukovski ile !)ir 

çok yüksek rütbeli subaylar ve pro 
fesörle de olduğu halde, Almanya 

aleyhinde tezahürler yapmışlardır. 
Önlerinde Danziğ'rn v~ şarki Prus 

yanın ilhakını talep eden dövizlerle 

Lehistanın hemen hemen bütün şe 

hirlerinde alaylar tertip edilmistir. 

Nove Zürhrer Saytung 

kı - Yine aşkı bana dudağıPıı 
sun. 7 - .Osman Nihadın - Nih~ 
vent yürük samai - Bilmezdim o· 
züm. 8 - Osman Nihadın r.J 
havent saz stmaisi. 9 - Ref 
Fersanın oyun havası ' 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma . 

21.15 Esham, tahvilat, kaoıl'1 

yo - nukut borsası ( fiyat ) 

1934 senesinde Bingale körfezi 
sahiline dağılacak bir hale gelmis, 
muazzam birlaşe vurmuştu. Boyu 
uı beş metreye varan bu hayvan 
gör Ü:· üşte balina balığına benziyor 

_______________ ..,.. ______ ,,,_..,..._... __________ ........ __ ......,,,,_ __ ._..._ __ _.. __ ,_,, ________ ....._ __ 
21. 25 Ntşeli plaklar . 
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1939 BARIŞ YILIMI 
HARP Yll~IMI 

? • Serrenin En Büyük Aşk ve Hüzün Filmi ve ---------------------------
? • 

Enteresan MUtalealar 

939 Yıl t• · ht ı ma jctiraki9de ihtimal dahilindedir. 
1 

ının ge ırmesı mu eme y 

an hadiselere bakacak olursak bun• Saydı~ımız son dört ihtimal hıç 
aki harp ve barış amillerini tasnif ' şüphesiz, birinci ihtimali de intaç 
c tetkik elmem·z la rr Bu 1 edebilir. Birinci ihtimalde anti-ko 
•t'- 1 zım ge 1 • ı h · b. ı·t·k kku··ı 
'" ıtiklc bu Vll içinde b · harp çak minteı n cep esı, ır po ı ı teşe ,,. ır . 8 • . 1 

•ı veya çıkmaması ihtimalini he j halinde ya ratanya ımparat~r uğuna 
kestirmek kolay bir ey olma hücum etmek, yahnt onu bır harp 
'- beraber, büyük B~tanyanın ler si!silesine sokmak suretiyle f~gil 

..,, bir •siyaset takip edeceğini tcrcyı filen harbetmetr zorlayabılir.~ 
İ bir bakımdan mütelea etmek Her ne kadar anti-komi:ıtern pakti, 

'"•llcündür.: yalnız bolşevizmle mücadele etmek 
Son yıllar içinde .. Sulh içinde bu için vücuda getirilmi gibi ~gösterili 

~~an dünya.,oan bir çok yerlerinde 1 yorsa da hunun garp demokrasisıne 
ılahlı çarpışmalar olmuştur. fngitere karşı da mücadele İçin cephe almış 
Ütün bu harplerin neticelerini yakın I olduğunda şüphe edrn pek az kimse 
c büyük bir alaka ile takip etmrk bulunabilir. 
edir. Bitim alemimize batlı olan Japonya, Almanya'ya da, ltalya' 
lkelerdc bir takım b1rpler olmak· ; ya da kıymeti şüpheli bir müttefik. 

beraber İngiliz semalarınd, bir tir. Çin'de esasen girişmiş olduğu 
arpışma olmuyor. Fakat bu kadar harp, Japonya 'yı bir haylı zayıflat-

Harbin sulhun bir devamı oldu- mış olduğu gibi, bu harbı uzun za-
u veyahut. harp ile sulhun aynı man sonra kazansa da onun fayda 
eyin iki safhası olduğu doktrini ve yardımı ancak Rusya 'ya yarıla· 
0 talite devletl,.rin kabul ve hiiküm Cdk bir harpte g<;rülebilir 
t~crinin de zaman zaman tathik et Bay Hitler'in askrri danışmanla 
ış oldukları bir doktrindir. Bun· rının da bu kadar uzak ve şüpheli 

.~" dolayı harbin ilanına lüzum gö bir hesapla, Alman liderini bu tür-
lrnemektedir ki tehlikeli taraf bu lü bir maceraya girişmeye teşvik 

Ur, Bu itibarla bir silah bile atma edecekleri pek akla yakın olmasa 
an harbi kaybedebilirsiniz. Şu hal gerektir. 
e rnesc:leyi şoylrce ortaya atalım: Her ne kadar Büyük Britanya 

sene içindn fngiltercyi bütün ile bir harbe giriştiği takdirde Ja 
~ynaklarını ortaya koyarak başka ponya'nın Uzak Şarkta lngilizlere 
ır devletle harbe girişmeğe sevke- hücumunu gayet iyi karşılarsa da 
:bilecek amiller ne olabilir ? Ve Bay Hitler'in her hangi bir muhare 
Oyle bir hadiseye karşı durmaga bede doğrudan doğıuya Japonya'nm 
alışan amiller nelerdir? yardımına koşması ihtimalini akıl 

Böyle bir harp kiminle çıkabi almaz. 

DANIELL DARRIEUX,nın 
Şahane Temsili 

KAT i 

Seyredemiyronlerin Görebilmesi için DaL b. ·k· ·· d d · + rra ır, ı ı gun evam e ecektır. 

Yer bulamayupda geri dönen Sayın Mu··d . 1 . . . . b avım erımız ıçın u fırsatı 
kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

AYRICA: • 
JOHN CARROLL Tarafından oynanan Heyecanlı Bir Film 

Meçhul Tayyareci 
~~ 

Pek Yakmda Pek Yakınd~ 
Biitün S~yredr:nleri Hıçkıra, Hıçkıra Ağlatacak Fransa Ak d · · d 

ı 
a emısın en 

P ERREDECORCELLE,nin Şaheser Romanı 

...-İKİ ZAVALLI YAVRUCUK-.. 
Bütün Ana ve Babaların Görmesi lazım gelen emsalsiz bir film. 

10350 

((( SICAK VE iHTiRASLI BiR MEMLEKET MEKSiKA ))) 
Can Yakan Kadınları ••• 

''Nefis Musiki , Baş döndürücü Dan ;ları" 
[( MiL YONLUK FiLM ]] 

MACERA AŞK HEYECAN 

Ve Fevkaladelilder Arzeden Bir Şaheser On Sencdcnb · G ·· ··ı . . crı oru c-n 
Fılmlerın En Büyügü 

-ŞAHANE VALS-
a_a_f_d_a_n_B_•_•_•_R_e_n_k~ll_a_ır _ S•nat ve Sinema Harikası 

-~---~----

Tan Sinemasında 
' 

Nefis bir aşkın, macera şaheseri .... 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Muhterem müşterileri n e, lstanbul ve Ankara sincınalarınde görenlerin 

hayran kaldıkl:uı mevsimin çok güzel fılmi 

( Beyaz .. Melek ) 
Enfes esermı sunar 

Yıldızı: Simone Simon 
AYRiC~: 

En yeni dünya haberleri 
Kişe her vakıt açıktır . Locala rınızı telefonla isteyiniz 

Sinema sobalarla ı sı dılmaktadır. 

Telefon Asri 

Çarşamba gündüz 2,30 tenzılatlı halk 
1- Romeo ve Juliyet ( sondefa ) 
2- Heın yumrukçu-Hem şark ıcı 

250 

matinesinde 

Pek yakında .. . Pek yakında ... Pek yakında ... 
A. TOLS 1 OY'UN ŞAHESERiNDEN 

( Deli P etro ) 
30 BÜYÜK YILDIZ- 200 ARTİS r-50,000 FIGÜRı\N 

Del iPetronıın bütün maceraları-Meşhur Narve muharebesi Deli Petro 
ordularının hezimeti - Birinci Katerinenin çamaşırcılıktan Kı aliçeliğe 
kadar hususi hayatı ,_ Aşk , Raks , Sef ah et alemleri - Peteresburgun 
kuruluşu .... işte bu canlı tarihi çok yakında sinemamızda göreceksiniz . 

BEKLEYiNiZ 
10352 

Ye 
...., 

g • aza n 1 ma 
. 
lşçen 

lı Belediye 

ş. Rıza 

Halk Partisinin altına . . 
'.?Her halde bu harp Fransa, .A:'"e / Bundan sonra (3) üncü ihtimalı Pek Yakındı: 

karşısında 
k 1 e 

1ka ve Rusya ıle çıkamaz. Bızım mütalea edelim. Her halde Japonya 

1 
GÖSTERiLECEK VE BÜTÜN HALKIMIZI TESHiR EDECEKTiR. '. n a 

. lcndan bir is tediğimiş olmadığı yakın bir istikbalde Uzak Şarkta ı 1 
-

3 

~ onlannda ~zden bir dilekleri fngiltere imparatorlutuna hü~ma ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~1~0~3~4~4 ~~~~~~~~~~ 
t m ı ş t ] r 

10351 

oktur. Kaldı ki büyük Britanyanın kalkmaz. Bu meselede lngiltere ile 
ovyet Rusya ile yakın bir işbirliği Amerika el ele çalışmaktadırlar. Bu 
~Prtıağa doğru gittiği hakkında şa sebeple kuvvetli bir İngiliz muhale- kansız olmak üzere iki mıazaffariyet 
ıalar dolaşmaktadır. f eti, Japonlar tarafından kısmen ge· kazanmıştır . Bunlardan birincisi 

Bundan başka büyük devletler. ri çekilmek ve hiç olmazsa, memnu-, Avusturyanın istilasıdır . ikincisi de 
tasında bizden istekleri olanlar, niyet verici inımcalar vtrmek ile Münihde kazanılmıştır. Fakat bnn· 
lrnanya, ltalya, Japonya kalıyor. karşılanmıştır. Bu vaziyet karşısında larla tatmın edilmediğinden plan 

. alumfolduğu veçhile bu üç devlet . Japonya'nın logiltere,ye hücuma kal dahilinde dileklerini arttırmağa de 
ır aııti-Komintern paktı imzalamak 1 kış nası ihtimalini ortadan kaldıı ır. vam etmektedir . A iman basmında 
Urctiyle bir nevi ideoloji cephesi lngilh~re'nin Uzak Şarkta zarar lngiltereyc ve fngiliz ·devlet adam 
Utrnuşlardır, gören m~nfaatleri karşısında yaptı· !arına karşı yapılan siirekli hücum 
. Bu cephenin Japonların istedik ğı mısıllemelerin de Japooya'yı har- lar ve sön.ürgc dav.-ları arasında 

rı. şekilde üçlü bir askeri ittifak be sokması muhtemel detJldir. Burı · yalnız Hitler nutkunun bir cümle 
alıne gelr · h ·· ·· h ı·d· Bu ' l . nesı enuz şup e ı ır. Jardan çıkacak netice, Japonya nın siyle Almanyamn ngiltere ile har be 
labarJa ancak aşağıdaki ihtimalleri mihver devletleriyle girişilecek bir girişmtk isttmcdiğini söylemiştir . 
~sa\'\'ur edebiliriz: lngiltere (1) bü harbe mecburi iştirak müstesna ol- Şimdilık bu hücuoılaıın geı,şe 
rı ant - komintern devletlerle (2) mak üzere fngiltere ile harbe giriş· mesi, ikinci mihver devleti olan 
lıtı;snya ve lalya ıle ~(3) Almanya mekten kaçmacagıdır. ltaı,a'nın Fıa.nsa'dan dilrklerde 
''nız Japonya ilç, (4) Yalnız Alman Şimdi (5) inci ihtimali ele ala bulunmasından ılerı gelıyor. Mem. 
~.ile, (5) yalnız ltalya ile harbe hm. fngiltere ile ltalya münasebet. leket içindeki ihtilfları ve Pirene 
•tışcbilir. !erinde. ltalya'nın Fransa'ya karşı sınıılarının tehdide maruz kalması 
. lngiltercıin bir saldırganlık har giriştiği mücadele ve ondan Tunus, bakımından Fransa, demokrat c~p 
IQ açmasına imkan o'madığına ğö Korsika, Cibuti gibi toprakları is henin en zayif noktası telakki edil-
~ bu beş ihtimalde de Fransa bi temesi, yeni bir vaziyet vücuda ge· mektedir. Alman görüşünden hal· 
'otlc beraber olacaktır. Bu takdirde tirmiştir. ya'ya mihvere laptığı son lıizmet -
:nerikanın manevi müzaharetten Her Hitler, şim li mihver siya· lerin mükatatı olarak bir ~eyler 
Crj durmasına, artık, ihtimal olma setini kendi siyaseti olarak seçtiği kazandıracak bir '' Akdeniz Müni· 
ıtı gibi, eğer fngıltere çabuk ve ftalyan endüstrisi ve silahlanması ü· h'i " mııv11f ak olabilec~ ği gibi böy· 
e>lay bir zafer kazanmazsa Ameri zerinde Alman nüfuz ve tesirleri gö Je bir kazanç, Fransa'yı stratejik 
' birle~ik de·;!ctlerinin filen yardı rülm~yc: başladıtı için ftalya'nın Al- bakımdan zayıflatıp mihver devlet-

21.30 Temsil ( Tilki Mehm'!d -
~~rı: Ahmed Naim . ) 
ef ~·Oo Müzik ( Küçük Orkestra
~ • N~<:ib Aşkın ) 1 - Leusch· 

r - M ob azurka ( Fantazi ) 2 -

0 
•11arıyi - Pucrettin r eşrevi Pon· 

1
lkl1rncninden vals. 3 - Valerte -
'Ilı ru •ıı ışıklar saçan Yakut. 4 -

~ A •ıelmans - F elemnk Süitinden 
"'k G·· ı ·· ) M 1 ttt 0 u 5 - Löhr - em e· 

~~ trı rnemlekete - Muhtelif mem 
C>\~~lcrin melodıleri üzerine Rap· 

lard 6 - Lincke - Olimpiyad· 
~~ni a. ( Marş ) 7 - Lehar - Pa · 

2~
1 Bperetinden Potpuri . 

2
3
·0o Müzik ( Cazband Pi. ) 

\'c 'l •45 - 24 Son ajans haberleri 
arınki program , 

manya'dan yardım ve müzaharcti !erinin nüfuzu altına düşürecektir . 
olmaksızın her hangi bir harekete " Akdt-niz Münih'i ,. nden son . 

b ki ra sıra, " Sömürgeler Münih'i ne 
geçmesi e enemez. gelecektir . " 

ltalya'nın mihverden ayıılması N 1 k 
B 

azi i değiştirilrmez; yolundan 

U"mı'tleri artık kalmamıştır. u se· çevrilemez. O, yerlikçe acıkan bir 
beple, ltalya'nın tek başına har~~e- mahluktur. O ancak kuvyrtle ve 
ti bahis mevzuu olmıyacağına gore yahut hakiki bir kuvvetin teJ..didi 
(5) inci ihtimal, hükümden düşer. ıle durduı ula bilir . 

Mihverle bir harp çıkar da son İngiliz silahlanmasının yeni al· 
dakikada ftalya, müttefiki ile bir· dığı hız, Hitler'e bir gözdağı ol· 
likte harekettrn cıyarsa o zaman mamış değildir. Fakat onu büsbii· 
(4) üncü ihtimal ortaya çıkar · Şu tün sindirmek için her hangi bir 
halde biz, en fazla (2) inci ihtimal haksızlık karşısında derhal hare· 
üzerinde duralım. . kete geçecek kudretli ve birleşik 

Kolaylıkla ( 1 ) inci ihti~al~ ~e bir irade k_~şısında bulunduğu ka-
davet edebilr.cck olan ( 2 ) ıncı ıh· naatı krndt!!ıınde hasıl edilmelidir . 
timalle fngiltere harbe girerse bun. Pu itibar:a Harp mi ? Barış mı 
da anahtar memleket Almanya ola · Sb~a~!knin8 ~et va bı?dı veı ebilecek olan 

uyu rı anya ır . 

caktGır. 
1 
. ,·nde Hitler, ikili de - Gr••• 8rltain end lh• Eaet -

eçen yı ıç 

ISPANYA'DA ------
Cümhuriyetçi Komite 

Reisinin dünkü nutku 

. Mati~id : 7 ( Radyo ) - Cü,n
hurıyetçı lspayya Milli M .. d f 
K 

. . u a aa 
omıtcsı bilhassa Mad "d'd h .. • rı e ıızur 

ve sukun temin etmiştir . 1 
General Miyaya radyod l . 

t k .. 1· a >ır nu u soy ıyerek eztüml .. 1 d . t· e şoy c e. 
mış ı: 

- . " Şerefli bir sulh istiyoruz 
t3u azımdeyiz. Eğe r bu kabul l'dil ~ 
mezse soııuna k J 

Yeni çıkan kanurı ve nizamlar 

Tütün ve Tütün 
1\ an1111 f\'o: 3137 

İnhisarı Kanunu 
/...abu/ ıarılıı: 10 6 19 ~8 

\ rm tarilu ·25161 /9'JIJ 

- Dünden artan · 

Madde 73 - Her sene muayyen bir mevsimde imal tipleri üzerine 

ihracat tacirleri arasında müsabaka yap ılır. 
acar çarpışnıağa 

h~zı~~z. Memlekette çok kan dö · 
kuldu. Artık bu harf> durma lıJ 

Bu müsabakalarda kazananlara gösterdıkleri haşarılık derecesine gö· 
1 re Giimrük ve lnhıs ular Vekaletince birer takdirname verilir. 

SEKiZiNCi KISIM H . ır. 
angı taraf kaıanır sa kit zan sın 

.muhakkak ki ıneınlekete ve n i ı lete 
ıhan et edemrz Buna · · ' · emınız . .. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinenıasında 

Müjde müjde 
AylardanLeri sabırsızlıkla lıek . 

lenen ve şimdiye kadar görülen 
şa rk filmlerinin en güzeli . 

Şeyhin aşkı 
Türkçe sözlü şarkılı ve al;. tür 

ka musikili büyük şark filminin ba ş 
rollerinde. 

R0\1AN NOVARRO - MYR 
NALOY 

Alatu ı ka mu~iki ve fasılları 
tertip edenler mesut cemil l:cvdet 
kozan. 
Şarkı ve gazeller: Mustafa Çağlar 

Dikkat: izdihama mahal kalmı 
ması için yerlerin evvelden temini 

lrica olunur 10348 .---

Satıcılar 

Madde 74 _ Birinci madde ile inlıisat al tın da olup idarenin işlediği 
tütün vcsair ınadJelerin perakende satışi idarenin açt ığı veya ruhsal ver· 
diti dükkanlarda yapılır ve icabında gezici sa t ıcı la ra da perakende sa. 

tış hakkı verilir. 
Hiç bir kimse bu kanun mucibince inhisara tabi şeyleri idarenin gös· 

!ereceği tarife fiatından fazlasına satamaz. 
Madde 75 -· Dükkancılara ye gezici sat ıcılara aşağıda miktarı yazı· 

lı harç alınarak satıf tezkeresi verili r; 

1 inci Sınıf 

2 nci " 
3 üncü .. 
4 .. .. uncu,, 

I 

Yıllığı Altı aylığı 

Lira Lira 

20 
15 
10 
5 
2 

10 
7,5 
5 
2,5 
1 

5 inci " 
Satıcıların sınıfları, mevki ve sa tış mik ta rı göz önünde bulundurula-

rak nizamname ile tayin edilir 
lnlı isarlar Umuın Müdürlüğü, ınünasib gördüğü köylerde ve şe hir 

haricinde amelenin toplu bulunduğu mahallerde ve sergi ve panayırlarda 
harçsız salış tezkeresi verebilir. 

Madde 76 - Bu kanuna göre inhisara tabi maddelerin salış yerleri 
ve satıcıları, inhisarlar idaresinin teftiş ve kontrolü a ltındadır. 
- Madde 77 Dükkancılar ve satıcılar inhisa rlar ldaresinin işlt:dıği inhi
sar maddelerini, mıntakaları içinde idarenin gösterecrği depolardan al 
nıağa mecburdurlar. 

Satıcılara verilen sat ış tezkereleri şahsa mahsus olup ahara devrolu. 
namaz. 

(Sonu Var) 9583 

1 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA --
CiNSi 

KİLO FIATI 
En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
·~ 1

=:f;5o --1 --Koza 
.. ,_ 

Piyasa parlatJ _2. 34,50 1 ~ • 

Piyasa temizi 35 1 • • .. ~ 

ı 
1 
1 

Klevland 40 1 -
YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

ÇIGIT --

1 

- . -Yeri "Yemlik,. 

" 
"Tohumluk,, 4.62 

HUBUBAT 
_Buğday Kıbrıs 1 

" 
Yerli 3,25 - -- - -.. Men tane 

Arpa -Fasulya 
-Yulaf 

Delice ·-Kuş yemi ·-Keten tohumn 
1 

·-Mercimek . 
Susam 1 

u N 
_Qört yıldız Salih -

-... üç ,, 
" 

. 
:s .:: Dört yıldız Doğruluk ~ 

~ -= üç .E c:: . " " o - Simit :-:: it: " -~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' 
C"I CJo üç l"""' 

" " -Simit .. -
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Prra 

7 I 3 / 1938 iş Baukasından afınr ·ştır. 
l'cnt Santım. 

Hazır 1-+ 36 l.l.rct. 

'=== Rayişmark 
Vadeli 1. Ol Frank (Fransız) 3 35 -5 97 Vadeli il. Sterlin ( İngiliz ) S-93 
Hind hazır 4117 - Dolar ( Amerika)- 126 40 
Nevyork 8 71 Frank (İsviçre) -00 00 

--------------------------------------------------~ 
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistan, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya müessese na. 

n ına gt tirilen en n üııtd ap, tııze ve kc kulu ça}laıdarı vukuf ve itina ile 
yapılan haınıanlaı dır. Her zevH göre drğişt n numaralı tertipleri vardır. 
l'v uhteıif lir~ ve lü} ükıHte luıu ve pahtlrr içrri~inde satılır. Ambalaj· 

x: ·--,- T -4= ti - ..... 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik laahhüdat ve tesisatı her türlü Elr.ktrik makinaları 
ve malzemtsi telefon makinaları ve tesisatı 

Sesli sinema makina_ları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

8 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnupiyetle kaQiıl eder. 

Muayenrhanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

54-156 10116 Numara: 200 

.. 
1 
\ 

1 
• 

, 

------- - -~- -
.__.._-----~- -- - --------

- -- - - - ·- -- - . 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞAR 
Yeni postahane karşısındaki Eakl muayenehenealln istik 

tcbi karşısında operatör 'Yusuf Ziya muayenehanesine Naklet 

HASTALARINI HER GÜN KABUL ED 
25-26 10195 

9 15 10269 g.a 

Belediye Riyasetinden: ı-------...ı 
1 - Hükümet civarındaki Ulus 1 

Parkının taraça kısmı ve Büfesi a

çık arttırma ile ve iki sene müddet. 
le icara verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen icar be
deli yiir. elli lira dır. 

3 - Muvakkat teminatı 22,50 
liradır. 

4 - ihalesi Martın 23 üncü 
Perşembe günü saat on beşte Bele 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Taliplerin burasını işletme 
ğe ehil olduklarına dair ihale tari 

hinden birhafta evvel Belediye en· 
cümenine müracaat ederek ehliyet 
vesikası almaları şarttır. 

6 - Şartnamesi Yazı işleri mii 

dürlüğündedir. 
isteyenler oradan parasız alabi 

liılcr. 

7 - Talipleıin ihale günü mu· 
ayyen saatte muvakkat teminat mak· 

1 
buzlarile birlikte Belediye encüme· 

1 nine müracaatları ilan olunur. 

5-8-11- 14 10345 

Bu gece nöbetçi 
Yağcamiil civarı 

Ali Nasibi eczalı 

Seyhan Def terd 
dan: 

2423 lira bedeli keş 
Hükumet konağının ikin 
çüncü kata bağlıyan ah 

venlerin sökiilerek betona 
ması ve inşaatın devam e 
detce ınurur ve uburun 
yapılacak olan ahşap p 
vakkat merdiven ve döşe 

tının yapılması 5, 3 939 t 
tibaren 15 gün müddetle 
meye konulmuştur. 

2013/939 tarihine 
rzartesi günü saat on dör 
darlıkta toplanacak ko 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

1 
TüRJCfve 

• tık:~:n·:~:·: v~~ia~i::t~~~le~e:::·:::~:~thanesi ve ıyı cıns mal satan ZlR~ıi~KASi 
bi:Haliyelerde sahlır. - - -- r 
altm~:~umi depoları ; lsliınlul T~~mi~cııü ~o. 74 ( Kuıukahveci hanı ..----~---- ----------------------~' Türksözü 

çık tbiltme ile yap 
, şartnameyi görmek istey 

Bahçekapı Dôrdüncü vakıf hanı karşısında Na. 71 1 
Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. - or. Muzaffer Lokman 

le hastalıkları müteha sısı 

• 

~; t ;~m~A~l»A 
CAN V<UDTAD.IQ 

1 l 

~ 

Hergün muayenehanesinde hast arını kabule 
başlamıştır. 

------------------------------------------------; 

~---------------------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal elmiş ve Berlin hastahanelerin Je uzun :üd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün 5abahlqin saat 12- 8, öğleden sonra 

2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmak la şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
bıiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan cczahanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat ·bulunur. 10305 4-10 

zı n & ızzz s 

Gündelik siyasi gazete 
·-------

İ gün saat 16 dan 17 }'e 

Emlak Müdürlüğüne mü 
bilecekleri ve isteklileri 
teminat akçasile ve bu işi 

abone şartları 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Dış ıııctıı lt..: kt· t'e ıçın Abone 

bedeli dcğişme1 y.ılnı1. posta ma~ı afı 
1.an,mcdilir. 

2 - IJanl.ıı ıçııı ıdaıcyc nıüra· 

caat e<iilınelidir. 

Seyhan Nafıa Müdür
lüğünden: 

1 - Adana tayyare meydanı 
istasyon binası ve hangarında ya· 
pılmayan eksik iş'er keşif tutarı o 
lan (2570) lira (02) kuruş üzerinden 
açık eksilmt.ye konulmustur. 

2 - Eksiltme 20 31939 T. ne 
müsadif pazartesi günü saat 11 de 
nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - f steyenıer bu işe ait keşif 
evrakını görmek üzere nafia daire
sine muracaat edebilir. 

4 - isteklilerin (192) lifa (26) 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
bu işi yapa'.,ileceğine dair ehliyet 
vesikası almak üzere ihale gününden 
8 gün evvel vilayete murı.ıcaatları 

ilan olunur. 

4-8-1? lt' 

leceklerine dair Vilaye 
dan aldıkları vesika ile 
racaatları, 

5 8 - 11-t 

rarsus belediye 1 

den: 

Tar~usla vagön tesliı 

rakkale taşı almak şartiyl 

mizce (100,000) adet 
kapalı zaıf usulü ile sa 

t•r. Beher taşın mu'ıam 

sekiz buçuh olup heyeti 
nin muvakkat temınat ak 

50 kuruştur. ihalesi 23 m 
şenıbe guııü saat 15 d 
encümeninde yapılacağı 

ferin şartname örnekleri 
mizden aramaları ilan o 
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