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En büyük varlığımıza, 
en Büyük Ulıiinuzun 
hatırasına Bir tecavüz 

Romanya hariciye 
nazırının seyahatı 

Bay Gafenko Berline, 
Brüksele, Parise ve 
Londraya gidecektir 

Cllmhuriyet Halk Partisi Kamutay grup'und 

Hariciye Vekiljmjz cereyan ede 
dünya siyaseti hakkında izahat ver----, 

Kafasının içinde (Ben) den bafka bir !•Y bulun· 
mayan, bu uourda mllletlnln en mukadd•• duygu
larına blle tecavUzden çeklnmlyecek kadar alul 

ve duygu fakrı ile maıoı bir insanın nasibi elbete 
menkl)bfyetdlr. 

Bükreş : 6 ( Radyo) - Ro~anyıt 
hariciye nazırı B y Gafenko Alman 
hariciye nazırının daveti üzerine Ni. ~ 
·san içinde Beı !ine gidecek ve iki gün HÜRMET 

HiSLERi 
Tan g~zetesi Türk milletine nedamet 
ifadesine ve tarziyeye borçludur. 

a stanbulda çıknn (fon) 1 

1 

zı\•a ver vermek en ha· o gazetesi. hir kaç gun NEVZAD GÜVEN fif tı .. rifi.rle milli dava· 
evci emekli General ---------- lnrıı karşı laubalilikten 

ve lstruıbul mebusu Ka b.nşka bir şey degildir. 

t Tnn gnzetesi Turk milletine karşı 

kalacaktır. ~. • : 

Nazır bundan sonra Brüksele 
' Parise ve Londraya gidecektir. Ro· 

men gazetecileri de kendisine refa. 
kat edecektir. 

Estonya hükumeti bütün 
vergilere za~ yaptı 

z1m Karabekirin biı· ııııılBkahııı ne~ı·

ctti. Bu mUl5knlt.n en bıı_yUğUmUzc ve 

en buyuk ölllnıUze kari'ı çirkin tfü·iz· 
ler vardı. 

1 nedamet ifadesine ve tarziyeye borç· 
ludur 

Londra : 6 (Radyo) - Royterin 
aldığı malumata göre, E.stonya hüku
meti bütün vergileri yüzde on artıran 
bir kararname kabul etmiştir. Bu 
fazlalık harp le\·azımıırn sarf edile 
ccktir. 

Bir lBenlik) hasta ının buhranlı 

·özleı·inden ba~k:ı bir şey olmayan 
bu snfsata "'e iftiralar kariiısında bo
tun yur<lun çok tabii olan infial ve 

nefretine ilk defo lstıınbul Üniversi
t'@ Gcnçligi tcrcUnıan oldu. Arkn:>ın· 

ılaıı memleket mUınes::;illcri lıu kustah· 
lıgıo dersini parti grubunda ,•erdi. 

Bil' nıilfotin ıııukaddc:;ntıırn ,\''1· 

Lancı ılillcrin uzaıınrnsı. hi~· ~ubhe 
.'ok ki. biı· teı·hiyesizliklir.. Fakat 
bir nıilldin <'n mukaddes \'ıtrlığınıt 
yine o milletin içinden bir dilin uzan
ma~ı İo;e dupcduz milli bir curumdur. 

Atnturk. ha,rahndn Tıırk milleti
nin en bu.' ugu. en :;evgilisi idi. Onun 
öJUsU ise Turk milletinin )iUUrunda. 
kalbinde ilahlaşmış lıir kuvvet haline 
girmiştir. Bu kuvvet yarinki "nesille· 
rin şuuruna, buslıutun bUJ Uyerek, 
gcnişliyerelc ycrle~ecektir. Bu derece 

'--~ 1 

buyuk Lir (Mukııddl's) e sadece çıl· 

sın bir (lıcn lik) ıla vası uğrunda teca
' Uz etmek için insanın insan olma· 
ıııaı:ı lazımdır. 

Geçen karıtıklıklftrda Şlm•n Surlyeden k•ç • nlar• 

General Kazını Karabekir, bcya· 
nabnda onbeş .;euclik ıııcnkubiyctin· 

elen bahsc•lip durmaktadır. Bize ka-
lırsa. bu mcnkubi,·ctinin en gUzcl 
izahını. mucip ,,ebe.bini Lizzat kendi· 
si yine bu beyanatıylc \'cı·mi~ bulu· 
nuyor. l~afasının içinde (Ben) den 
başka birşey buluııına_yan, bu ugurda 
milletinin en mlllrnddes duygularına 
bile tcc.nvuzden çekinmi\'t•cck kadar 
akıl ve duygu fnkr ile. mallı] bir in· 

1 
Suriyede Kabine buhra-: 
nı henüz halledilmedı 
Suriye Cumhur Reisinin filen hiç 

kalmadı bir selahiyeti 
nııın nn<:thi c-lbd tc menkULi \"Cttcn 
lınşkn Lirşe,r olnıııaz. • 

l ler J·nzısında, her eserinde ynl· 
nız kendi kahramıı.nlığından bahsc~lip 
duran Gcnernlın, mukaddes bir ölU· 

GREV DEVAM EDİYOR 

nUn arkasından böburJenerek, dil Halep: O ( Husu.si ınuhabiriıııiz-
uzntmnyı da Lir knhramnnlık sayma· den) - Şamdan verilen haberler, da-
sın h' h hill siyasetin gittikçe çıkmaza doğru • a ıç ayret etmiyoruz. Yalnız 
ha"ret tr~· · ı_. ı sürüklendiği yolundadır. Şaınla bera-

v c ıbımız uırşey varsa. o dn, 
nnsıl 1 t L bcr, bütün Surive şehirlerinde grev-

: 
0 up n uö.' le bir haı·eketin en " 

sıdd ()" ·11· b ler de\·a111 etmektedir. 25 fTÜndenberi \ e 1 mı 1 İr nefr<'tle karsılnnn- 6 

cağını nnlıJ·nmamış olmasıdır. • Şam şehri baştan başa kapalıdı~. Her 
tarafda :;ilahlı Fransız askerim do-Şimdi bunu ..ı f • h ·ı 

b. na en ccı en .ncı )aşmaktadır. 
ır :.uretlc nnl l k' ' 

1 . a( 1 ~an sonra ,,.cncra- b l' · · 
ın lııı·şc, i dnh . . c:ı Suriye ıııe usan mec ısının son 

ılır ki k. n ıyı anlaması lazım· toıJlantısırıda alınan kararların tatbi· 
• urtulus v• · ı·ı· f. I 

en bu uı ) c 111 0 ap za erın< e kı'ne de artık iınkfüı ırörülınenıek· 
.) t şeref lı i . . ·ı· o 

ti de T 'h sscsıııı Urk mille- ' t .. dı"ı·. ' nrı <le ~t t k' ... 
(il k'k ' n Ur e Yermistir. . 

a 1 nt) da tarih T • Fransız ali komiserınin bir bir 
le bcrnbl"rdir. \' ve Urk milletiy- arkasına çıkardığı üç kararname artık 
Turk mili,,.. . eb bunun içindir ki, · · · t k c~ının c e<li . vaziyetin ciddilığını oraya_ . oymuş-
kun ebedi hn\·ntındn nıııı~eti AtatUr· tur. Birinci kararname mucıbınce Ha-
dn;;ıdır. • en Uyuk .rol- lep ve mülhakatı polis idareleri ma-

Butun h" . halli hükümetin elinden alınarak doğ· 
1. mu ıtıınizin ı. . F · d 

l ıse kaı· d uu çırkin ha- rudan dox.nıya ransız ıan arına . şı:;ın n d ·d JS 
lı ifndedcn çok ~u~ uöu derin nefre· ' umum kumandanlığına bağlanmış ve 
satırı b't• acız olnn su b'. k "d" - 'z'n ') · t' ı ıı·nıed . , ıı aç f falep polis mu urune ı ı .verı m.ı.ş ı_r. dnh · en evvel b" 

n 1}1nrct etmek . . ıı· noktaya Bunun yerine Fr~n.sız. e?1nıyet mudu-

1 
Bi..ı: \,u h:ıdiscd . ı:ıtı.)·oru7. : rü Bay Dibek gctırıtnııştır. 

o ıu•nk l:ı c cıı L 
u ınahut b U.ruk ı ikinci kararname ile de Cebeli· meta inıi'I' g'l:ı" c.rnn ntı suç u hk 

fi . ' ı sutuııı . ' snnl<i bir dürüzdc bir Frans~z ma eme reısı 
gn elinde hulunan 1 ~ı ınn Scçirnıc:k t . edilmiştir. Uçüncü kararname 
dnşııııızı g<>ru . staıılıuıı ayın "."l . 
nıillctin derin .) ~~u:c · Meıtıı \ nrka. 1 ile de Lazkiye muhafızı ve a etme 
rinde titrcdi~i rnırk hııssasiv cll~t ve 

1 laıkiye mebuslarından Şevket Abbas 
b u add ~ e c U • 

knrşı u derece Çirk· es bir ,. zc- tayin cdiinıiştır. 
jC• bir surette teca:~ ve ncfr:lıı::;n Bu kar:mıamelcrin çıkarılması 

:c ecleıı bir ;:. , hakkı Suriye Cumhurreisinin s~la~i
Yeti cümlesinden iken ali komısenn 

bu hakkı nazarı itibarc almıyarak doğ
rudan doğruya kararlar ittihaz etme~i 
efkarı umumiyetle derin hayretler 
uyandırmış ve Fransızların artık Su· 
riyede ne kanunu t:s..ısi ve ne de ma
halli hükümeti tanımadıklan ve bütün 
idareyi elleı ine almak i~dikleri aşi
kardır. 

--- -----

lngiltere Arnavut
luk işini ele aldı 

Londra : 6 ( Radyo )- lngiliz 
Başvekili Avam Kamarasında Ar· 
navutluk mrselesi hakkında şunları. 
söylemiştir : 

Rornadaki rlçirniz ltalya lıüku 
metinin nazarı dikkatini celbetmiş. 
tir . Vaziyetin inkişafı büyük bir 
dikkatle takibedilmektedir . lngilte· 
renin Arnavutlukta doğrudan doğ· 
ruya hiç bir menfaati yoktur . Fa· 
kat f ngilterenin cihan sulhunda 
büyük bir menfaati vardır . Bu m~· 
sele hakkmda Belgrat ile tcmHa 

girişilmi~tir . 

DOLAYISIY,__,,;LE 1 VE TAZiM 
Mebuslarımız 
duydukları 

"Tan,, 
teessür 

gazetesinde çıkan beyanatta 
ve teessüfleri izhar ettiler 

KAZIM KARABEKIR DE SÖZ. ALDI 
. Ankara : ı) ( Telefonla )- Cüm

hurı~e~ Halk Partisi Büyük MiJJet 
Mechsı ırupunun dün 0- x.led 

& en sonra 
~a~~~~ı . toplşa~tıda söz alan Hariciye 

antan\ı mü:ıakerelt riyle Bulgar Baş· 
vekilinin Ankarayı lıiyareli hakkında 
tafsilen -verditi izahat , bazı 871 ta· 
rafından sorulan süallere ait cevap· 
ları aJAka ile dinlenerek tasvip edil· 
miştlr . 

scbetiyle söz almışlar • hadiseye te
essüf etmişler , kendilerinden sonra 
kürsüye gelen General Ktıım Kara• 
bek ir • Alatürke daima bGrmet ve 
tazim hisleriyle merbut bul ... tu-. 
beyanatının yanlat anlqaldlflaa .a,. 
lemiş ve en sonra söz alaD 8-tvekl 
Dok tor Rtfik Saydamla beJ ... 
Grup Heyetince kili ıörilenık ... 
sele kapanmıştır. 

M~JJ ıtımMız ·, .. u~rü Saracoj'Ju • Büyük l 
' e ec ısının tecdidi intihap fası-

lası esnasındn cereyan eden d-
. t' a- unya 1 Grup içtimaında bazı Mebusl~

rımız, lstanbul Mebusu General Ka· 
zım Karabekirin bir lstanbul g-aze• 
lesinde intişar eden beyanatı müna· 

sıyasc ı ve nukreşte toplanan Balkan 

Ceymis Ruzvelt 
Avrupaya geliyor 

Ruzveltin gt"çcnlcıdc evi• ,., c ""("" 
06 u cymis karısilc beraber bal 
avını g ·çirm k · · • . e ıçan uzun zamandan-
berı Avrupada beklrniyord. 

Ceymis Ruzvelt bu seyaL-t .. •1 k 11t1 ıçın 
ı balaırı beklemiş v~ nihayet bu 
ay gelmeye karar vermiştir. 

. Ceymis Ruzvelt bu seyaha. 
tındc evveli Londrada kala k 

d ca , 
on .•n sonra Parise gidecektir. ltal. 
ya ıle Af manyaya gidip gitmiycc ,. • 

r d "ld' Cal ma um cğı "· Amerikan müfrit 
~c~okratlara onun bu iki nı~fekc· 
tı zıyaret etmiyec~tini, ederse bu· 
r.un mühim bir manaya acfcc 1· . -

1
_ 

1 
6 e ını 

soyuyor ar. 

Ayni şekilde Lindbergin de Al· 
manyaya gitmesi . Anıerikada iyi 

karşılanaıam.ış: halkın tayyareciden 
satutufması ıçın propaganJa olarak 
kullamlınıştı . 

Ruzveltin o}'lunun lngiltcrcde 
kral tarafından kabul edilmesi ihf 
nıali vardır. 1 

İzmir valiliği 
Beledlye Pelalnln •~nl zaman . 

de Yell olm••ı kuvvette 
muhtemeı .. ır 

Ankara, (Tclcfonfa) - lzınir 
valiliğine kimin tayin cdilcccti bef. 
li değildir. Söylenen isimler, tah · 

~ind~n ib~~ettir •• Belediye ile valili· I 
ğın bırf rştnılmcsı ve mrclisten ~ u ı 
hususta bir kanun çıkması kuvvetle 

muhtemeldir. Bu tllkdirde, Belediye 
Reisi Doktor Bay Behçet Uz. 
ayı ıi zamanda vali olacaktır. 

FILISTINDE 

Ingilterenin Polonya il · 
1iyice anlaştığı söyleniyor 
l 

--,,,.....,.~~_Bir resmi teblji ne.redilecek: Maiyet 
şimdtltlt çok mahrem 

Polonya Yahudileri 
bir prensip anlaşması 

üzerinde de 
oldu 

Londra : 6 ( Radyo) - lngiliz • 
Bek ıörüşmelcri devam ed~yor · p?. 
lonya elçiliğinde bir dme verıl
miş ve bütün rical bu dinede ha~ır 
bulunmuştur. Bugün bir resmi teblığ. 1 

neşredilmeııi çok muhtemeldir. Resmı j 
· · nla ı-teblitden evvel hıç bır şevın .8 ş 

lamiyacatı, çünkü, görüşmelerın çok 

mahrem tutulduğu ıöriilmektedir. 
Siyasi mahafilde IÖyleadiflDe r&e. 

lngiliz -Polonya ittifaka daha fimclle 
den bir e·mri vakidir. Polonya Yaba
dileri üzerinde de bir prensip ani ... 
ması temin edilmiştir. Londrıda, mi. 
tekabil: anlaşma toairile metbu bir 
dostluk havası mcvcuddur. 

·KARABÜ KFBRiKASI 
İngiliz şirketi 

• • • 
umumi müdürü 

beğeniyor pek Türk işçısını --=--------
Elli kadar lokomotif geliyor 

lstanbul : 6 (Hususi) - K~rabük 
d · l'k fabrikalarının ınşaaıı 
cmır vo çe ı 

çok ileı Jemişt ır. F abrikalan ~ U~I\~ 
t . . . mum muduru ngiliz şırketının u . . 
Mr. L. F. Korb dün şehrımııe 
gelmiştir, 

Korb demiştiıki: . . ~ 
.. _ Jnşaat çok ilerlemıştır. Turk 

. · ı . . hararetli ve muntazam ça· 
ışçı erının 'k tra 
lışmaları netıctsinde eJd. lrı sa~ -
lını tahrik edebilectk ve a~abınde 
kok ocaklarını ilJiletebileçek bır vazi
yete yaklaştırm~ş _bu~unuy?ruz, Tah." 

. . • e ao"re unumuzdekı Mayıs a 
mınımız o • . 

d lektrik santralı ve Hazıranda 
yın a e . kt' 

mamllnıp da fabrikalar işlemete 
başfadığ"ı zaman 1200 den 1500 e 
kadar amele istihdam edilecektir. ki, 
o zamana kadar Karabük 11uyi feh· 
rinin de tekevviın edecefiai umuyo• 
ıuz. 

Fevzi kavucu gene ı 
Sahnede 

Kudüs: (6 radyo) f evzi ka\ukcu 
gene mücadele sahnasına diifmüş 
tür. buraya gelen habenere göre 
Fevzi kavukcu fraktan Ftiıtine ha
reket etmiştir. gene milli ınücudeJe 
kitlelioin bı11nı Jeçecektir. 

kok ocakları işleyebılece '~· . 
"Nakliye ihtiyacı~ı temın edc~ı

lecek olan müteh mık malzem'Cnın 
tedariki için yeni bir tedbir almmıli 
tır. 50 kadar lokomotifin gelmesin: 
intizar ediyoruz. Umumiyet itibariyle 
tam bir nikbinlik havası içinde ve 
muvaffakiyet azmiyle çalışıyoruz. 

Kuracağımız demir ve çelik fab
rıkaları müteaddit defa&.r ıönlea· 
diki gibi, dünyanın birinti dereceain· 
deki fabrikalar meyanında olacaktır. 
Demir ve Çelik fabrikalarırun diter 
hiç bir endüstriye bcnzemiyen bir 
hususiyeti vardır: Bilifaılla rece, 
gündüz işler. Orada sekizer saatten 
üç nöbet işçi değişir ve fabrikılar
ı4 saat durmaksızın çalııır. 

Bu itibarla Karabük fabribla • 
rın~a ça1ışac4k mıeleftin o •hitte 
yerli olarak kalmısı icap rcltaık1ılıt 
dirici, Karabük sana,i ••• t"n ,.. 
rikalarla birlikte .. 
dini bu noktadan i , Şimdi fabr8'aJarm iapıiyle 3.000 ka. 

dar ltçt ur. llcr ie t • 
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j TARIHDEN YAPRAKLAR j 1,, ' -, Kör'iin temsili 
münasebetile •-·-·-··· ıx •.•.•.•. ! 

• • ş ~lhı Ü lr 

Bahçe kazası (sabunsuyu) hava- rafından harap edilmiş olduğunu 
lisile garben Ceyhan suyuna (eska. zikreder. 
dıbiramus) kadaı dağları 9 tabii [Bu ziyaret hicri 348 yani 959 
ormanlarile düldül dağının garbinde Mil~cii , t•rıhlerine tesadüf eder.] 
hasıl olan Düzçi ovası Lu kazay Hatta (Yakuı) burıda 1 'iOO kadaı 
oldukça mühim bir mevki vermiştir kadın \İe er kek miislüman esirleri 
bumhit E;nor Gjersta (*) gibi Ana nin hallerinden halıer verir. 
mor, Silifke, Mersin ve bu havalinin Bizanslılardan sonra Haruniye 
çanak çömlekleıi üzerinde tetkikat ı· kalesi Hemedanilerdı n (Se}füddev· 
yapan muharriri ve ondan mada pro 

1 
le) tarafından venideh inşa edildiği 

fessor Garastag'ı hatta Goutse ve l ni, fak~t~ ekra( hıristiyanların eli 
daha eski olan Strabone'ı bile meş- ne geçeıek nihayet Ermenilerde kal i 
gut etmiştir. dığını yine Yakut'tan öğreniıiz. I 

Kazanın kaypak nahiyesine doğ· Herhalde Pitar'ın Anadolu kita • ı 
ru ilerliyen çolaklı mıntıkasile şima. b;le Basrikonya'nın Diyarbekir tarıhi j 
fi garbisinde kırkbayır dağlarının ce kitabında görülen (Avasım) mınta· 
nııbunda ve Raracaören ile Haıuniye kası buralarını da şümulI.ndırmış 
ovalarında çok büyüle olmamak şar· : olsa gerektir. (Avasım=Aralların 
tile olc:'ukca e~ki hüyüklere tesadüf hudut askerlerine verdikleri addır) 

Mahrukat kanunu ve 
yeni bir tamim 

Yeni mahrukat kanunu mucibin 
ce, lktisad vekaleti alakadarlara 
bir tamim göndermiştir. Buna göre, 
resmi l->inalarla, fabrika ve müesse 
seferde taş kömürü, linyit, kok, pet· 
rol yakılacaktır. Mahrukat lcaı unu
na tabi müesseselerin senelik mah
rukat ihtiyaçlarını _bir ay zarfında 
lktisad Vekaletine bildirmeleri la 
21mdır. 

ŞEHtRDE HAVA 

Şehıimizde dün gökyüzü kapalı 
Hava rüzgarlı idi. En çok sıcak 

20 dereceyi Lulu,uştu. Gece'eri en 
az sıcak 8 derece. 

re asarıatika merkezi iraretini alan Tarsusa kadar 351 hicri taıihlerin 1
---

edilmektedir Kipertin haıitasına'gö· ı lbni Şeddat bu mıntakalaıın ·-1 Kar;caörcn ile Haruniye ve eski de tekrar Runların eline 'geçtiğini 
isı:ıi (Castabala) olan karanavayı 9 tasr;h eder. (Tarihi Hallp Cilt: 1 
Karahalil köyleıilc merkez ve kırk- Babı sanı) / 
bayır dağları üurinde göze çaıpan Haruniye'ye bilmem n~den (Ha;· 
şimdilik yalınız meydanda görülen darpaşa -Bağdat) hatlı yapıldıktan 1 

eserler eski Roma devrinin modafa . sonra Almanlar da çok =hemmiyet 
ıına uygun bir haldedir buralarda vermişlerdir. Kalenin altına hakim 
kazı yapılacak ve inc •lememeler icra tepenin giizel bir no!dasına bir 
olunacak olursa hiç şüphesizki Ki- mektep ve bir lıastahant yaptırmış· 
per ti'n hartasına bizim işare edece· lar ve buraya protestan Cizvit ka. 
ğimiz daha çok noktalar buluna. dm ve erkeklerini oturtarak halkı 
eaktır. mürakebe altına almışlardır 'Beş se· 

Bu mıntakada asaıı alikası meb- ·nl:'-cvvel ben mekteplerinin kapan· 
zulen göu ça•pan Solaklı ile Bur 1 mış olduğumı fakat üç ihtiyar Al· 
ğaçli köyleridir. Burğaçlı köyünde 1 man kadınının hala o binayı bekle ! 
Sultan Mehmet ve Mustafaya ait ~ mekte ve hiç müracaat etmiyen hal . 
heş. par~ ve bi.' tarafı ((Zevis)) m~- lı. kııı ayaklarına ~idı~ kinin d~.ğıtmak 
budıle suslenmış Roma paraları mü' ta olduklarını gorJum. Bu gun on· 1 

zemize girmiştir. Burgaçlıda ~ulnan !arın bu işe hala devam edip et j 
eski küpler <le lu köyün' tarihi ehem 1 mediklerinrlrn haberdar değilim. 1 

miyetini meydana koymaktadır. Bu t Bizim meşhur Evliya Çelebimiz 
köylerden daha üstün olan adı üs- 267 sene Önce bu kale}İ ziyaret et. 1 

tünde (Karacaviran) köylü lütün miş ve adına (sarvanlı kale) demiş 1 
mıntıkanın en eski ve ehemm:yetli tir. Evliya Çelebi yer ve kale isim· 1 
bir Öreni h•lindcdir. Halk bu bara· )erini daim~ halktan duyduğu gibi 
bede (grck) ve Asur) eserleri bile yazardı. ( •••• ) Bu gün bile Düziçi 
hulmakta olduklarını bizzat müşa · dağ ve ova halkı bu kaleye (Sar 
hede ettim, Düzici köyleri arasında vanlı demektedir. Yarın bu muhit 
peçenek ve Boşnak isimlerini taşı ve kale için Evliya Çelebinin yazı· 
yan köyler bizr şimali Avıupaya laıını okuyacağız 
göç etmiş Türk kabileleıinden bura R. Yalgın 
!ara da yeıleşmiş olanlarının bulun· ' 

ı •••• J Evliya Çelebi scyahatna· 
duğunu hatıılatmaktadır. (* ) mesi : Cilt 9 l>ahife :!43. 

H:ı~niye ~: 

Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

, • • 1 - Adana · Kozan yolunun 

RADYO 
• Bugünkü program • 

TiirkıJ e Radyo dıjiizi) orı pı;staları 
Türkiye Radyosıı - Arıliora Radyosrt 

Cuma 7 - 4 - 939 

12.30 Program 

12,35 Türk miiziği - Pı. 

13.00 Meml,ket saat ayaıı, a· 
jans ve meteorolojı haberleri. 

13, ı 5-14 Müzik ( Karışık pro 
gram - Pi. ) 

17.30 Konuşma (lnkilap tarihi 
dersleri - Halkevinden naklen) 

18.30 Program 
18 35 Müzik (Neşeli müzik -

Pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Tü·k müziği (Fasıl heye 

ti) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş ef 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. Okuyan : Celal Tokseıı 

· 20.00 Ajans, meteorolojı haber· 
leri, zıraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği Çalanlar : 
Vecihe, Eşref Kadri,Kcmal Niyazi Sy 
hun Cevdt t Çağlar. Okuyanlar: Necmi 
Rıza Ahısbn ve Radife Neydik. 
1 - Nihavent peşrevi. 2 - lsmail 
Hakkı - Nıhavent yürük semai -
Feryadile ya<leylerken. 3 - H~cı 

Arıf beyin - Nıhavent şarkı - Şa 
rap iç gülfeminde. 4 - Rahmi be 
yin - Nıhavent şarkı - Süzüp sü· 
züpte ey melek. 5 - Fahire Fersan 
- Taksim. 6 - Nihavent şarkı -
Söyle nedir baisi ahm. 7 - • • 

Sırtını Düldül dağının bir yamöcına da 
yayarak Antitoroslard~n garbe doğru 1 
müdafaa kalesi h:ılindedir. Altında 
Düziçi adını alan Sabııncu suyunun 
[Evliya çelel:ii bu suya ''Akcılıa., 
der] crnubundaki ova ·ta Mamll1't'· 
ye kadar uzun bir geçidle Kanlı 

geçitten asıl Çukurovdya girtr. A. 
raplat Antitoroıılara 1Lükkam) adı 

1 O .. OOQ --: 3 00~ ...ar<fl;mdaki üç ı 
kılomelrelık şose ınşaatı keşif tuta. 

1 
- Bakmayor çeşıni siyah. 8 - Re· 

ıı olan (30472) lira (32) kuruşla 
eksiltmeye çık!'rılnııştır. 

I fik Fersan - Hüseyni şarkı - Bir 

nı vermişler ve bu kalenin hicı i 
( J 803) (799) mi!iid t~ı ihinde Haru : 
nurreşit tarafından İnşa edildiğini 

söyluler, Halbuki (Lolo) kitabında 
(Sahife 79) Miladın 32·40 senelr· 
rinde Kilikya tem•men Türklerin 
elin. gtçıni~tir. Der: Lolonun bu 
mütaleasına şimdilik inanmak Lir;ız 

güçtiir Çünkü Türklerin Orta As 
yadan Anadoluya hicretleri 420 
hicriJe düşünülmüş 430 tarihlerin
de Tiirkmen ve Selçuk birliği ya . 
pılmış ve ancak 530 hicı iden sonra 
Anadolu akınları başlamıştır. [ •• ~J 

2 - Eksilİme. 22 4 939 
. • " kaçı bir'eşerek. 9 - Sad , itin 'h' ,., • 

tarı ı·. f Kay~ak - Muhayyer şarkı ...., Ba 
ne; müıadıf .cumartesi günü saat on t · k b · 10 H 'k · an gun ana enzıyor - •• 
birde vilavet dai:ııi eı cümcıııi11dı:. •"Tü k" .. • A d ı.d b t d ' ı usu - y o~ u a ma ı· 

yapılacaktır. - • 
1 

mı. 

•• 3 - ı;stiyenle~ bu işe ait keşif '2 ı 00 Memleket saat ayarı. 
evrakını görrnek üzere Nafia mü · 21.00 Konuşm~ Haftalık spor 
dürlüğüne müracaat edebili ·fer. servisi) 

. 4 · İ>teklile~in (2285) lira (42) 1 21.15 Esham, tahvilat, kam!.iyo 
kuruş muvakkat teminat verilmesi ı 

t

' nukut borsa5ı (fiyat) 
ve bu işi yapınağa iktidarının mü· 21.25 Neşelı ~laklar ·- R. 

· sait olduğuna dair ehliyet vesikası 2 l.30 Müzik (Senfonik plaklar) 
alm;ık üzere 2 nci maddede yazılı 22.30 Müzik Melodıler - Pi) 
günden sekiz gün evvel vilafele 2300 Müzik (Cazı..and _ Pı.] 
müracaat etmeleri lazımdır. • 2345 - 24 Son ajans haber· 

7-10-14-18 ' 10476 lcri ve yarınki program. 

Temyiz mahkemesine gi
decek dosyalar nok

sansız olacak 

Adliye Vekaletinin yaptığı bir 
tamime göre, bundan böyle temyiz 
mahkemesine gönderilecek dosyalar 
hiç noksansız olacaktır. Bunun için 
mahalli mahkemelerde dosyaların 

iyice tetkik e 1ilmesi tavsiye edil· 
mektedir. 

İnhisar ınemurları için 
kurslar açılıyor 

Aldığımız malumata göre, inhi· 
sarlar umum müdürlüğü, me • urla 
rının : mesleki bilgilerini artırmak 
için bu yıl da kurslar açmıya karar 
veı miştir. idare yeniden nümune bağ
ları tesisini de düşünmektedir. · 

YENi NEŞRiYAT 

Ülkü Mecmuası 

Üıkü mecmuasının 74 üncü sa· 
yısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Karabük fabrikası j 

- Birinci sahifeden artan -

Karabük falırikalaıında çalışa· 

cak amelenin o şehirde yatıp kalk 
ması, ihtisas peyd.ı etmekte olduğu 
işi tamamiyle kavraması için de pek 
esaslı bir zaruı ettir. 

"Türk işçisi çok istidatlı ve tam 
muvaffakiyete namzettir. Fabrikada 
çalışacak Türk işçilerle teşriki me
sai enmck üıere lngiltercden seksen 
kadar ustabaşı ve muallim geleerk· 
tir • 

Şahsi bir sebeple refikası ve 
çoculdariyle birlikte şehı imize gel 
nıiş olan Mr. Korb bu ;ıkşam tek 
rar Karabükc dönecektir. 

Türk Amerika 
anlaşması 

Ankara : 6 ( A. A. ) -Ameıika 
cümhuı reisi Ankarada imzalanan 
Tü. kiye - Amerika ticaret anlaş· 

masını meriyete koyan bir beyan· 
na71eyi imzalamıştır. 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esansbrında bulursunuz 
LIMO. ·, ÇA.\I, ilkbahar ko · 

lonya lnı · ilc ~ipr, Fujer, L,·~lak. ı 

l{c\·dor. l4ul, Şcbbo,y, \·ascmin , 
Zaınhak L.osyonları şaynnı lavsi
,\'l·dir. 

ıo 

fF~ırlhı©ıt ~ını~D 
Osmanlı Bankası Karşısı 

10431 

Vilayet kadrosunda 

Vilayet Nüfus Müdürlüğünün 

bu sıradaki işlerinin çokluğu dola· 
yısiyle yardımcı olarak Osmaniye 
kazası Nüfus katibı Ali Taıhan 
getirilmiştir . 

Kozan nüfus katipliğinden ter 
fian Vilayet Nüfus Başkatirliğine 
tayin edilen Mahmut Nedim Önal 
dün yeni vazifesine başlamıştır. 

Münhal bulunan Vilayet Nüfus 
Müdürlüğü katipliğine dokuz kişi 

talip olmuş v~ bunlardan altısı 
müsabaka imtihanına iştirak eyle· 
mişlerdir . imtihan dün saat 15 
de Vilayet salonunda yapılmış tıe. 

nüz kazananlar tesbit edilmemiştir. 

Nüfus Müd-Jrü 

Bahçe kazası nüfus muamela · 
tını it ftiş ve bazı mesaili tahkik 
ve tetkik için Vilayet Nüfu~ Mü· 

dürü Durmuş Türkmenoğlunun bugün 
Bahçe kazasına gideceği haber 
alınmıştır , 

Mısır Başvekili 
istifa~ etti • 

Kahire ; 6 ( Radyo ) - Mısır 

ba~vekili bugün istifa etmiştir. istifa 
kabul edilmiştir. Yeni kabineyi ki 
min teşkil edeceği henüz malum 
değildir. 

Çinliler ilerleyor 
Şanğay: (9 radyo) cepelerdrrı alı. 

nan ljabrrlere göre, Çin kuvvetleri 
mütem~diyen ilcrilemektedir Çinli 

)er Tami eyaletinde bugün dokuz ki 
lo metre iler: hareket göstermişler· 
<lir. döıt nahiye japonlerdan istirdat 
edilmiştir. 

Üye seçimi 
Halkevi Başkanlığından: 

Dil, Tarih, edebiyat komitesin · 
de açılan bir üyelikle Spor komite· 
sinde açılan iki üyelık için 13 4 939 
Perşembe günü seçim yapılacağın · 

dan bu şubelere kayıtlı üyelerin, 
Dil, tarih üı•esi7seçimi için saat 17 
de, spor üyesi seçimi için saat 18 
de Halkevin~ gelmeleri rica olunur. 

10479 

Adana Ziraat Mü
dürlüğündPn: 

Yafadan Şamoti, Valansiya, Va 
şiııgton, Kan, Grepfuı t, Kabuğu ile 
yenilir cumkiit, Limekat Por. 
taka) fidanlarile üç çrş~l tkşi Limon 
üç çeşit Mandal in fidanlarını l u 
hafta sipariş ediyoruz. isteklilerin 
nihayet Ni~anııı onuncu gününe ka 
dar Ziraat Müdürlüğüne Müracaat 
farı. 10458 4 5 

te_ on hafta içinde Adana 
;;;;;;J} Halkevi gençlerinin Ası i 

sinema salonunda muvaf· 
fakiyetle sahneye koydukları "Kör .ii 
gördük. Boş yere harcamağı tasar· 
ladığım bir gecede elime geçen da· 
veliye, bana Vedad Nedim Tör'e 
a id bu trajedinin temsi!i mesuliye· M 
tini omuzlarına alan Adanalı grnç· ensti 
lerin muvaffakiyetlerini alkışlamak, geni 
degerlerini tanıyıp, takdir etmek ning 
fırsatını vermişti. Bu gençleri bilmı k'te 
yor ve tanımıyordum. Bu suretlede vada 

salona girişim yarı istekli ve iyi birşeY muş! 
görebileceğinden emin olmayan bir 70 b 
insan kararsızlığile olmuştu. Samimi istas 
y~tle söylem.·k isterim ki çıkışım S 
hiç de böyle olmadı. ikinci trmsil kan 
gecesini İştiyakla bekledim ve koş· 

için · 
tum, 

serle 
Her şeyden evvel SÖ}lemeliyim 

k b 
ver 

i u yurd hizmetinde, bu halk ter 
kulla 

biyesi içinde vazife almış değerli 
ülser 

arkadaşların sahneyi meslek edin· 
hede 

miş, geçim vasıtası saymış insanlar 
olmayıp amatörler olduklarını hil· K 
dikten soma onların bize yaşattık· bah 
laıı bu sanat ve kudret gecesini netic 
ben hiç le bir münakkid gözile gör- usul 
müş değilim. Piyesin dönüm nokta· çok İ 
larında, meclis ve sahne değişme· tedir 

!erinde ve hassatan ileri sürülüp --
müdafaası yapılan fikirlerin; değişen 
sahneler ile olan münasebetlerinde 
benim aksak görüp biraz yatıcı, his 
settirici saydıklarımı; düşündüğüm 

ayrı bir yazı ile muharririne ayır ık· 

tan sonra amatör gençler için söy . 
lenecek sözler çok azalmış olur. 

Fakat arkadaşlarımıu sanatla, 
tenkit arasında güc?ndir İci değil 
de; yapıcı ve faydalı bir münasebet, 
.ne bileyim, d~ha doğru bir tabirle 
bir bütünlük göreceklerinden lal.ıia· 

tile şüphe tlmediğim içindir ki ufak, 
tefek nobm ve aksamalardan bahs 
edebif,n:k cüretini kendimde bula· 
bil 1im Slhnenin biraz fazlac~ ziy ı 
lan lırılmış olduğunu, makyajların Jı 
wk sade ve ötedenheıi dılıa ;,ı 
ışıklandırılmış ve sahnede lüzum!ıı 
olduğu gibi Mimikleri gösterip j~ t· 
fere kolaylık ve kuvvet v"e~ek tArı 

da bitirilmiyerek zaif bırnkılmış oldu· 
ğunu, göze batacak kadar olma· 
makla bera' ,er sonradan derhal ve 
kolaylıkla di:zeltilen ufak, tefek mi· 
zansen hatalarını sayabilirim. lhti· 
yaç ve zaruretlerin ev sahibesine 
mütemadiyen e;ya sattırdığı iferı 

sürülse de zemini halılarla hezennıil 
oldukça mükemmel lıir o lada hasır 
koltuk ve masalar her halde yer 
alamazdı. 

kom 
tc rel:i 
aynı 

mek 
mare 
rolü 
ğe b 
tile 
le bili 

masi~ 
bütü· ı 

için 
bu k 
!ıkla 

mi yet 
te• s 
rişm 

üze~r· ğimd 

bütü 
müş 

ceJe 
ye Ü 

vicJaı 
rısını 

bilirli 
g3ste 
dev ar 
b · ı k 
b1yar 
söyleı 
aşırı t 

Ii,ce . 
bu 01' 

Huuniye kalesi lslam eseri ma· 
hiyetin'i göstert·ctk vaziydte de
ğildir. Bu kalenin lraıı ve Helenis· 
tik devirleri bakiyesinden meşhut 

(lskerıder) (Dara) döğüşleri zam~nın 
<lan kalma alınası akla daha yakın' 
dır. ltıni Hukıl bu kaleyi ziyaret. et 
miş ve methederken Bizanslılar ta 

"Style., itibariyle bu ne•i rolkr 
de ço!c muvaffak olacağı muhakka~ 
olan muh ıfazak~r ve m:ıtaassıp B•Y 
amcanın jestlerinin Declamation ili 
kiifı derecede ahenktar o:mama~ 
pek de n.i nik gi'st ıeıne :ııesi dik 
kati çeken kusudırdandı, HafLıı~ 
Declamalion ile Mouvemenl'ni nıt 
ve telif edebilmek kabiliyeti.Jır ~ 
ortaya bir mükemmeliyet koyabilil 
Bunun için de lıer aktöı ün süflÖ'~ 
takip :~ü fetinden uzak bulunar9~ 
rolünü tamamen içip, ezberlern•~ 
bugiio beğ~nilmiş, tutulmuş terıı'il 
ferin muvaffdkiyetleri sıraların )arı bl 
rini ve belki de en mühimini teŞ~ 
eder. Her iki temsilde de hare~ 
ve taklitten ziyade heyecanların i1' 
desi için tona ~hemmiyet •e .-uı~ 

,---"!!"..,..-~-~_,_ ________ ....,....,....,....,....,....,....,...., ________ ....,....,....,....,....,_______________ verildiği bu hataya sık düşüldaJ· 

, görülüyordu. 

gösteı 
kıy 11e 

ğenişi 
liğim 

d·ğif, 
dı:ğu 
fıoalır 
bilıriz 
Adln: 
hini 1 

taın r 

(')- Cılıian Studies kitabına bak 
(**)- peçnek köyü: Cenupta Türk

nı ·n oymıkhrı k•sım! 4 sahife: 81 ve 
'l I n >an ı9:H l"rihıı Türk sözü ıra· 
zeıesınde (peçeneklcr)ı oku 

[ •• J Tarifı encümeni mecmuası : 
~f Emirleri Sahife 82 

- · ' Avrnpa matbuatı 
Avrupa' 1 son günlerde gene 
mİıktu~u . • Gandiden J bahS~i 

Gandinin hüneri 
ı.,--...,...-..,... , me~e başlamıştır. Gandi yorulmaz bir şekilde aç-

. '· .. , .' • !3_ü~üfc Hint Şefinin ·. lık grcvle'ri yapmaktadır. 
Ye\,'ı bı;,._huner .sahıbı plduğu keşfe· Son olarak bund 1n bir ay ev-
d'I . . 

. ı nıı_ş '~ •' ıı "~< . , •el altıncı grevine başlamıştır. Gan· 
· ' Hintli ~ıuıdi .. bütii~ d~.ııyaca di bu defa . da vatandaşları fena 
açlık grevlerıyle şohrH bı,ılduktan idare eden ve karısını itaatsizler 
sonra şimdi de açlık gıevi müte kampına yollayan Ratkot Prensini 
hassısı diy~ anıl~aya başlan:lı . protesto etmek için aç1

1!c grevine 

oaşlamışlı . 
Gandi son grevine başlamazdan 

bir gün evvel Hitleıin yeni talep· 
)eri karşısında alınacak çareleri 
düşünmek üzere lngiliz kal:ıinesinin 
toplanmış olduğunu öğrenmiş ve 
bir ıniiddet sonra da ha~is•leri dj. 
şündüğü gibi anlatmıştır . Tesadüf 

olarak hadiseler aynen Gandinin ı' 
izahetmiş olduğu şekilde tecelli et· Hepimiz b:lirizki fiziyoloji ıeİ' 
miştir. hüratı, yalnız ve sadece ağla~ 

Gandinin bu şekild, gaipten hınçkırmak, vey: kahkahalarla {! 

haber vermesi lngilizlerin dikkat mek hasselerimizin ç:zelıildikle•1~ 
nazarından kaçmamış ve kendisi iba'.et değildir. Çehrenin. te.es. ,1 
bir an evvel açlık grevinden çıka sevınç, hoşnudsuzluk ilah ... gı~1 il 
rılmışlır . Şimdi bütün lngiltere veya çok hissedilebilir ifadell''

1 

·Gandi il~ a1akadar olmakta , hatta _v_a~dır · ~' 
Kralın maiyeti bilhassa kendisiyle Sahne haricinde ve <Yüııfuk .• .. . ıl• 
meşgul bulunmaktadır . yatımııın her safhasın.fa söıle•111 

hı 

1 
- Gerisi üçüncü sahifede .. 

Arıa iliiıı ~ 
·isr~ıni kırı orld' Bıralal/ cdur. 



Tıbbi meseleler 

TAZE iNSAN KANI 
• 

insan kanı 20 gün ayni şekilde 
muhafaza edile biliyor 

r 

Mosovadaki hematoloji ve verme 
enstitüsü kan verme usulü üzerinde 
geniş araştırmalar yapmaktadır Le· 
0 ingratta, Harkovda. Kiev'de, Mins· 

k'te ve daha sair şehirlerde, Mosko. 
vadakine mümasil yedi enstitü kurul
muştur. Memleketin ht'r tınafmda 

70 büyük ve 840 küçüıe kan verme 
istasyonu faaliyettedir. 

Sovyet alimlerinin fikirlerine göre 
kan verme hemen bütün hastalıklar 
İçin iyidir. son zamanlarda mide ül
serleri için az miktarda keçi kanı 

vermek ameliyesi muvaffakiyetle 
kullanılmış ve yüzde 85 nisbetinde 
ülserlerin tamamile kapandığı müşa 
hede olunmuştur. 

Kanı taze olarak mu haf aza etmek 
bahsinde de Sovyet doktorları iyi 

neticelere varmıştır bulunan yeni 
sul sayesinde kan 20 güne kadar 

çok iyi hastalarını muhafaza etmek
- tedir kan bu suretle istenildiği da· 

Körün temsili 
- ikinci sahifeden artan -

· kompoze ederek mükemmelen gös 
. terebildiğimiz bu te7.ahüratı, sahnede 

aynı kuvvetle seyircilere gösterebil-
' mek ya uzun sahne t~crübe ve mü· 

mareselerioe veyahudda mutlaka 
t rolü tanı mana,,iyle yaşatabilme. 

ğe bağlıdırki bunların imkanı nisbe 
• tile temsil kuvvet ve kudreti ö!çü· 

le bilir. 
s Mükaleınelerde iyi cereyan yok-

tu. Bazı yerlerde derhal cevap veril· 
mesi İcab ederken ':lir tereddüt ve 
tavakkuf vakfesiyle husule gelen 
gecikmeler fark ediliyordu. Bu

l nun sebebi, sahneye tamamen alışı 
- lıp intibak edememekle daha ziyade 

kulakların süflöre terk cdılmiş ol· 
masiyle izah edilir. Bunun la beraber 
bütün bunların bu değerli ve ileri 
için çok büyük vaidlcı de bulunan 
bu kabiliyetli arkadaşlar için kolay 
lıkla kabili tashih fakat çok ehem 
miyetli farklar olduğunu işaret ettik 
le11 sonra daha etraflı tahlillere gİ· 
ıişmeden bilhassa muvaffakiyetleri 
Üzerinde durmaklığım başlıca iste· 
ğimdir. 

Çok heyecanlı bazı sahnelerin 
bütün ağıdığı:-ın krn1i payına düş
müş olmasıırn nazaran birinci dere. 
ceJe prensibyal rolün bıtyan Nuri. 
ye Üzerinde olduğunu söylemek 
Vic::lanen yüksek kabiliyt>t ve başa· 
rı~ı.nı samimiyetle övmek bir kıymet 
bılırlik o?ur. Ankara Halkevinin 
RÖsterıt kolunda iki, iiç yıl kadar 
dı"vam elen sahne hizmetim içinde 
b ı kadar ku :lret gösterebilmiş bir 
b.~yan e1emana tesa Jüf etmediğimi 
:oyle~ek hi~ d. yanlış ve biraz 
şırı bır medıh olmıyacaktır. 

1. Orta okullarımızın birinde İngi· 
ı zcc rnu ,ıı· . 1d b .. ımı o uğunu öğrendiğim 
u 11l'ırıevver B H 

gösterit kolu .. ayanın alkevimiz 
kıymet olduğ~~~ ~aşlı başına bir 
Tw.::niş" . h soylemek fazla be-
6 ımın atasız old ı;. 
t1ğirn açık 'f d . d U5.unu zannet· 

ı a esın en b k b' 
d"ğildir Al 1 aş a ırşey 
d · e umum he · 
uğu gibi b'lh r pıycste ol-

f ı assa tez p' 1 . 
ınalın çok h . ıyes erınde 
bilıriz. Vcd de eNm~ıyetli olduğunu 
Ad a edım T" tnaiaki b ar eserinin 
bini •ora P- du ~uvaffakiy ti sebe 

vr eyı irad' 
tarn tniııa · ı tren ve rol'" .. aıy e y unu 

hakiki h •t•Yan bu 8 
ınçlcırık ve .. ayanın 

----.....-........,~ ......... -a:o=z Y•ılarında 

kikada en uzun yerler her dürlü ça· 
buk nakil va~ıtalarile ve ezcümle 
tayyare ile gönderilebilmektedir. 

Moskova "ve Leningrt enslütüle 
ri kan grupları tayinı için standard 
seromıarın kurntuması Ve tahlil edil 
mesi usulün~ de bulmuştur bilhassa 
kanlı plasmanın kuıutulması usulile 
pratik neticeler çakımından çok e
hem niyetlidir. zira bü suretle plakma 
aylkrca bilolojik hassaslarından hiç 
bir şey kaybetmeden saklanabilmek 
tedir 

Fazla kanlı insanlardan alınan 
kanlarla doğum esnasında normal 
surette akan sdn kanından tabii sa
hada iskıfade mesd,.s. de Sovyet 
alimleri tarafından büyük bir dik
katle incelenmektedir. ayni zamanda 
geniş sahada ölü kanı vtrme usulu 
~e tatbik olunmaktadır, ölü kanının 

verici insalardan alınan kanlardan 
tedavi bakımından hiç te aşağı ol 
madığı tesbit olunmuştur. 

münasebetiyle 
bulabilir. (dilhassa birinci temsilde) 
birinci perdeden itibaren halkın is· 
rar ed~n alakasını çekip, sürükle
yen; esas mevzu olduju kadar, ne 
bileyim biraz haksızlık ve insafsız· 
lık göstererek ikinci derecede pren 
sibyal bir rolü üzerine almış diye'li 
leceğim Bay Hamdi oldu, Kör ro· 
lüne can vermek için bu arkadaşın 
katlandığı can sıkıcı müşkilalı, ezayı 

o gecenin seyircilt'ri aceba tasav 
vur edebilirler mi? 

Bay Hamdi iyi ve doğru düşü· 
nen bir insanın vekarlı ve fakat 
rnuztarip sesile dünyasını karanlık 

gören ve çok seven bir bayanın yü. 
rek sızısını, iç üzüntüsünü bize du · 
yurdu. Bu arkadaşın kabiliyeti ile 
kaynaşan ve aktıf bir karektt'r ta· 
şıyan rolünü hiç düşmeden, aksama· 
dan yapışı karşısında temsildeki 
amatörlük kıymetinin bir profesyo
nel artist ku iretine doğru istikamet 
alıp inkişafa başladığını söylemek 
pek de hata olmasa gerektir. 

Ahmet Yurdsaldan bahseder 1 
ken onun için muvaffak olamadı 
denilemez. Yalnız bu rol hiçte Janri 
değildi. Muharririn halk terbiyesi 
bakımından yazıp buna göre bir 
sistem içine aldığı piyeste daha 
yüksek tez ortaya konulup müdaf a
edilemip·ceğine nazaran bu piyt'sin 
bu hususiyeti içinde bu arkadaşa 
düşen vazife de zaten pasif idi. 

Düşünülmeden de.ıilebilir ki 
sahneye konuş ve temsil pek mü
kemmel idi. Piyesin ber sahnesi ol· 
dukça iyi işlemiş ve sahne tekniğine 
tamamen uymuş veya uydurulmuş 
tur. Fakat halkın alkışlarile en bü
zük takdiri toplıyan bu nıuvaffa
kiyetin arslan payını ayırı~k~n ~öz.e 
görünmiyen bir tek ve muhım ~amı· 
lini, rejisörünü de hatırlamak lazım· 
lazımdır. Eserin sahneye konuşunu 
gördükten sonra Bay Coşku.o o.l.d~ 
ğunu öğrendiğim ~u k~ymet~ı reıısor 
arkadaşın tiyatro ışlerındekı vukuf 
ve bilgisinde bir takdirsizlik göste· 
ret ilseydim e~er, b~, _ _razım içınde 
düşebileceğim en buyuk hata olurdu. 

Onu ben rejideki kudreti ve 
sahneyi süsliyen sade ve çok zarif 
dekorda hepimize gösterdiği ince 
zcvkile tanıdım. 

Ya•fl Reman 

Genç Kızlar, Hakimler, Avukatlar ve Buton Aileler 

TAN SiNEMASININ 
BU AKŞAM_ .... ... ---------

Oöstereceıı. Fransız Edibi KLOD F ARRER' in kUçUk elçiler 
Romanından iktibas edllmlf ve ibretle seyredilecek 

bir mevzua sahip 

Düşkün Kadınlar 
Fransızca SözlU Hissi, ve MUesslr Fil mi görmelidirler 

Yalancı vaidlere inanarak sukut etmiş kadınların maceralarını tasvir 
eden Bu kuvvetli Dram, Bilhassa Genç bayanlara bir ders 

teşkil edecek mahiyetedir 
BAŞ ROLLERDE. : 

Komedi Fransezden, Madeleine 
Renaud ve ( Constanst Remy ) 

Ayrıca: 
ÜÇ SILAHŞÖR Kovboylar Tarafından 

Oynanan merak ve H~yecan yerici Bir Film 

Şerefli Darbe 
Dl• kkat •. Sinema Saat 8.30 da Başlar 

Telefon Tan 266 1043~ 

' 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 
(D A N I E L L E D A R R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

---------., 
Suiistimal 
davası 1-------· MUHTEŞE~ TEMSİLİNi VERMEK ÜZERE 

_PE_K __ v A_KINOA 1 iPEK ~KINDA l IPfK y AK~~ 
• Asri sınemaya 

G e l 
. 
1 y o r 

Fazla tafsilat için her vakıl açık bulunan kişeye müracaat 
T ~lef on 250 ASRİ 10464 

.,., 
11 Kahkaha ! Kahkaha ! 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 
------' 
abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

l - Dış meınlckctlcı ıçin Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - llanlaı içırı ıdaıeyc ınüıa 

caat crlilınelidir. 

Belediye Riyasetinden: 

Bdediyemizde münhal bulunan 
memuriyetler için 11 4 939 Pazar 
tesi günü saat 10 da Belediye mec· 
lis salonunda imtihan açılmıştır. 

Memuriyete alınabilmek ıçın 
Orta Mektep mezunu olmak ve 
Askerlik hizmetini yap.nış bulunmak 
şarttır. Kafi mikdarda bu şeraiti 
haiz olanlar Lulunmadığı takdirde 
diğer taliplerin desimtih'lna girmesi 
ne müsade edılecek tir. 1 

isteklilerin Belediyeye müracaat 

iki saat mÜt• madiyen kahkaha 

Lorel Hardi 
lsviçrede 

Tabi~. d~.korll!r arasında rıı gü 
lunçlu en güzel eserlcı ini 

yarattılar . Size de 

Bu akşam 

Alsa ray 
5inemasında 

Bir kahkaha ve neşe akşamı 
yaratacaklardır 

ilave olarak : 

En yeni diinya haberleri 

10462 

ederek alacakları memuriyet müra
caat kağıtlarını doldurup evrakı 
müsbitelerile birlikte vermeleri la 
zımdır. Evdce müracaat etmiş o'an· 
farın müracaat numaralannı kayıt 
ettirmeleri kafidir. 

1-2 10477 

akında • • SARAY 

Üçüncü büyük "' program başlıyor!.. 

• 
L'r Asri sınema 

Bu akşam 
Sayın müşterilerini , Sinema kainatının göz kamaştıran kadını, 

yirminci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Ve arkadaşı 

( Ray MilJand ) ı 
Bütün cihana parmak ısırtan, orijinal, baştan başa r.!nkli 

( .T u r a) 
( Ormanlar Perisi ) 

Sinema teknik barikasiyle davet eder 

Ayr1ca: En son dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıkbr . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 

10463 

=----------------------------------------------------.ıl! 
T ürkçe-F r a osızca-1 ngilizce-Alm'! nca dilleri üzerine ı 

Resimle büyük lôgat 
12 liigat kitabı bir arada 

·HABER gazete•I memleket kUltUrUne bir hizmet olmak Uzer• 

11 mayıs 939 
Tarihinden itibaren ht'r gün HABER gazetesi içinde forma forma 

bu kıymetli eserin neşrine başlıyor 

Eser hakkında fa:da tafsilat almak istiyenler 
.. ıstanbulda HABER gazetesi ldarehaneal " adraalne 

bir kaı ti• mUracaat edeblllrler __________________ , ___________________________________ __ 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

2 
Kararname 1\11: 10565 

• Dünden artan · 

) 8 N. · ne•ri tarihinden mevcud olup daimi surette faa· ç u ızamnamenın v • • r h 1 1 • !erinde altı aydanberı ve senenın yalnız muay-
ıyette u una ge.en ışyer h f ı· t' · d ı ·ı 

b. . . d f ı·yete aeçen ya ut aa ıye mı artırması o ayısı e yen ır mevsımın e aa ı e .. 

b · . 3 ·· .. madd.-sine tevfıkan muvakkat ve muozam mu-u nızamnamenın uncu . . . . . 
·ı · .1 •1 k ·cab eden işyerlerı ıle seçımın yapıldıtı tarıhte 

messı ışçı er seçı me ~ . · · 1 • • • 
h .. I 1 k b' f )'yet devresı geçırmemış o an yenı ışyerlerınde 
eııuz a tı ay ı ır aa ı . . . ı. 

f 1. . b 1 d ğı ·ık . haftasından ben çalışı ışçı uulunma, 
aa ıyetın aş a ı ı ış h · b' ·· f d T" k' 

d) E b
. b' le'-etteki her angı ır muessese tara ın an ur ı· ene ı ır mem " . . 

kk b
. . . . rası için gönderılmış olmamak, 

yeye muva at ır ışın ıc k 
e) işveren verili vaziyetinde bulunmama ' " . . . . 

f 1 . · eıı vekilinin yahut muteahhıdınm kan, sıhrıyct 
) şverenın veya ışver k 

k f·ı· 1 ama veya civar hısımı yahut e 1 1 0 m ' . . . 
) 1 . · ren vekilinin evınde yaşayan veya ıaşesı bunlar 

g şverenın veya ışve k IA d 
f hd d·ı kimselerden bulunmama azım ır. 

tara ından deru e e ı en . d · d ı 1 d ·· 
f K nunun 78 incı mad esın e yazı ı sayı ar a mu· 

Madde 9 - ş anu . ·ı . d'I b"I ... 
. • • .. . • 1t.a salahiyetli ışçı erın ayırt e ı e 1 m•sı ıçın: 

messıl ışçı odevım yapm 5 • ı 51 d 200 k d 
1 . 50 kadar olan işyerlerınde a t, en e a ar 

a) şçı sayısı ye k d 1 • 1 • d "k' 
1 . . d k 201 den 1000 e a ar o an ışyer erın e on ı ı 

o an ışyerlermde " uz, . b ·. · ·ı· 
1000 d 

ı. rı olan işyerlerınde on eş ışçı seçı ır. 
ve en yu~a Jd . .. 1 k kk 

b) B N
. enin 3 üncü ma ı esıne gore yapı aca muva at ve 

u ızamnam d d .. ·ı . ·ı 'IA •• •1 • • seçi:ulerinde e, mt!vcu mumessı ışçı ere ı avc. 
munzam mumessı ışçı . .. - d · · d d h k .. · 

K 78 
_ inci maddesı hukmu aıresın e a a aç mumessıl 

ten anunun .. · ı· · · ·ı· . . b I f_ IA geliyorsa 0 sayının uç mış ı ışçı seçı ır. 
ışçı u unm:tK" azım d . ·b· .. ·ı · · hl' · d 

c) Yukarıki (a) veya (b) be? len mucı ınce mume~'iı ı~ç e ıyetın e 

1 k 
.. ·ı nlerd•n sırasıle kazan Jıklaıı reye gore iş Kanununun 

o rna uzere seçı e ~ d . ·ı .. ll'k '"d ı · · 
78 inci maddesinde yazılı sayılar a ış~ı ~r, muınessı ı . o ev crını yap. 

k l ~h· .. haiz olurlar. o~ğerJerı ıse ancak 22 ncı maddede yazılı 
ma sa a ıyetını . .. .. d ·ı · 1 k 
h il d 

. b rhiyetli işçiler yerme geçme uzere once en seçı mı oma 
a er e ış u sa a k .1 I . . d' 

) M"d J t' biten işçilerin tc rar seçı me trı caız ır. 

~ dJue 1~ 
1 

_ 9 uncu ma.idede beyan olunan seçimlerin hazırlığı ida-
. a t'celen.:lirilmesi işleri "Seçim Heyetleri" marifetile yiirütülür. 

resı ve ne ı M • • 

"Seçim Heyetleri. şu sur~tle t.uyyun ed~~: 8 ıncı ma.d :ied.ı: beyan olunan 
şartlara uyıun vı,.fta işçıler arasından, once okuma - yazma bilenler 

(Sonu Var) 9583 



_4 

SOdOn kaymn~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler, 

Yapılışı basittir, 
Fiyatı ehvendir. 

1 
1. 

-----------------------------------------------------------------------· 
OSMANLI BANKASI 

Meınlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi-

aOJ desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 
verwiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eyh1l tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Tiirk liralık: 

1 adet 1000 Liralık 

Adana - Mers~n ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

4 
5 " 

" 

250 " 
100 " 

1 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 25 " 50 " 
50 25 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

En çok Satılan Mikdar · 

K. s. K. S. Kilo 
Koza - -- -

'~9:~·0 -ı=- = -:;-. ~ .___ 

Piyaıı;a parlafı • 32,87 34,75 
Piyasn temizi • 30 1 

1 

1 
1 

Klevland 39 -ı 39.70 
·- -

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çlCIT 

~ 
-
--

Yerli "Yemlik,, 
1 .. "Tohuinlıık,. 4,62 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 3,62:= 

-
1 .. Yerli 3 

il Men tane . 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi --Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 ... - - UN -Dört yıldız Salih 

.... üç .. .. 
:ti .::: Dört yıldız Dovuluk ti! 
~ ;;:: üç ..2 c ,, .. . 
o - Simit =~ .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::J 
~ C> 

üç r-- il .. . 
Simit il 

Liverpol Telgrafları 

......... 1 
Kambiyo ve Para 

6 / 4 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
l'cnc 

Hazır 4 92 Lireı 

ı--Rayişmark 
Vadeli ı. 4 55 Frank (Fransız ) - --3 35 
Vadeli il. 4 37 Sterlin ( ingiliz) -s 93 
Hind hazır 4 09 --Dolar ( Amerika ) - !26 67" 
Nev~·ork 7 84 Frank (isviçre) - --co 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac;ık muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

79-156 10116 Numara: 200 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

00 

" " 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

}
1 

Bayanlar Dikimevi 
Sahibi 

Zahide Günsoy 

'"'1 
1 
1 

A •ı s d "" hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
1 e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- ( Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 

Mevsimin en şık modelleri gel
diğini Sayın Müşterilerine bildirir . 

mudi bu l<eşidelere iştirak edecektir. 4 

1 - 5 10474 

_______________ ., __________ ""-____________________ __ 

f stanbul Be.lediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi ) 
T ttnı kadrosiyle altı temsil vermek uure 

Asri Sinemaya geliyor 

II~K TEMSiL 
l l-

1 

Nisan-939 salı akşamı 20,30 da 

, (Bir Muhasip aranıyor) 
11 Komedi 4 Perde 
ı 
1 Locı ve nu naralı yerlerinizi şim Jiden temin ediniz . Faz!~ tafsilat için 

hrr vakıt açık bulunan kişeye müracaat ediniz. 

Telefon 10433 250 

i~lUJJMllB>AUiA 
CAN ·t,<UQTAQ.IQ, 

1 

I 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaraları yazılı gayri met 

· kuller açık artırma suretiyle kiraya verilecektir . 

1 
2 - Artırma l '.139 senesi Nısanın 24 üncü paıaıt~si günü saat o! 

' beşte Belediye bin1sınJcikİ daiıni encl.im!n 0J1sında yapılacdklır. 
3 - (~ı">U emlakin s •nelik muha'.Tlm ~n ic H bedelleriyle muvakkat te 

minatları miktarı hizalarında göıterilmiştir.Tem;natların mrıisandığıoa ya 
tırılması lazımdır. isteklilerin ş trtname}'i görm'!k için her giin Belediye t'l. 
sap l~leriııe müracaatları ilan olunur. 101178 7- · 11-16-20 

Senelik muhammen Muvakkat teminat 
icar bedr:li icar müdJcti 

L. K. L. K. 
500 112 50 

340 58 50 

760 113 50 

400 60 

No. 
Üç sen~ 

iki sene 30 

iki sene 2,4,6 

iki sen~ 

Cinsi 
Yağcami C. Selanİ 
bankası. 
Belediy~ altında şt 

kerci dükkanı. 
Belediye altınde bakk 
!iye dükkanı ve miil 
temilatı . · 
Yeni otel yanında El 
zahane. 

------------___________________ _,,,, 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alm anyada tahsilini ikmal etmiş ve Btrlin lıastalıaı.elerin le uzun rJl 

det asistanl ık ) apr.ı~tır. Hastalaı mı Al idin raşa cac..ldesindc Mustafa~ 
fat eczahanesi karşısında ht>rgün sabahlt;} in saat 12- 8, öğleden sor 

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

--------------------------------------------~~ 
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hmdistrn, Seylan, Çin ve Ca..,.adan doğıudan doğruya müesst>sc "!" 

rnma getirilm rn n . Ürıh-hap. teıe ve k<. kuhı ça) laıdrn \ukuf ve itina; 
yapılan haımanlardır. Her ıe\•&..e göre değişrn numaralı tntipleıi var iT 

'Muhtelif cir.s ve l Ü} iillükte lutu H pa~etltr içerisinde satılır. Amb81 

larmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çaY1 

,. tikeli nefas< l ve halisi) etinin trnıiııatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kcllrşeker ticarethane.si ve iyi cins mal s~1; 
bakkaliyelerde satılır. ıl 

Umumi dt'polaıı ; l~trnlul Tal mi.scnü l''o. 74 ( Kurukahvcci 
alt a) 

Bahçekaı ı Dördüncü vakıf hanı k •rşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanLul . C~ 

y 
fi 

l 
k 
b 

d 
y 

b 

la 
an 
le 
yı 

m 
s 

Hergün muayenehanesinde hast~ arını kabule 
başlamıştır. 

A' • , . ,. Umumi neşriyat rniiJ~~ r 

----------------------------.... ---~....--------------
.. 

Mdcid Güçlü~! 
Adana Türksözü matba•51 

,,. ~ ... 
-..---.!-« 1 & « • 1 


