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Milli Şefimiz İnönü 
Ankara Halkevinde 

~--- •••• o • . - ...... ·< 
Halkevlerinin ve An. 

I· kara Halkevinin çalış
ınalarından memnun kal 
dığını belirten Cümhur
reisimiz evleri bir kat 
~~ha başarılı yapmak 
•çın gereken tedbirler 
Üzerindeki düşüncele-

) rini izhar buyurmuşlardır 
................................. o 4 ••• 

B ~nkara : 21 [ Anadolu ajansı J.
ugun Cümhurreisimiz. , Milli Şef ls

~et _fn~nü, Halkevlerinin yedinci pi· 
?numu dolayısiyle açılan sergileri 

ıormek ve Halkevlerinin genel ça· 
_ Şmalarını belirten izleri incelemek 
~~ere Ankara Halkevini şereflendir· 

1 
ılcr. Haıkevlerine milletçe gösteri· 

yen .alaka ve evlerin çalışmalarındaki 
cnı verim üzerinde dıkkat ve has· 

~asiyetle duran M!llr Şef, verilen iza· 
atı alaka ile dinlemiş , bütün çalış· 

ınıııara dair ayrı ayrı süaller sormuş 
Ve Halicevlerini bir kat daha başa· 
tılı ve yararlı yapmak için gereken 
tedbirler üzerindeki düşüncelerini 
soylemişlerdir . 

Halkevlerinin ve Ankara Halke· 
Vınin çalışmalarından memnun kal
dı~ını belirten Milli Şef evde bir sa. 
at kadar durmuş, bütün Halkevcilere 
b" ır kat daha şevk verecek yakın 
ala~.asını ve teveccühünü bezelemek 
~urctıyle Halkcvlerinin ehemmiyet ve 
ul~iyctinc yeni bir delil daha ver
rnışlerdir •. Relslcümhurumuz ismet lnönU 

İngiliz 
son 

Hava kuvvetleri için 
üç sene zarfında 

1,250,000,000 LiRA 
SARFEDiLMiŞTiR 

Bir İngiliz nazırı temaslar 
için yakında Moskovaya 

yapmak 
gidiyor 

ba Lo~?ra : :?1 (Ro) ter) - ~ngiliz 
Şvekılı Bay Çcmberlayn bugun A· 

~anı kamarasında, denizler ötesi na. 
'rının pek yakında Moskovaya gide· 

Ctğ-ini bildirmiştir. 
ın- Bir mebus, bunun, lngiliz · Sovyet 

11 
Unasebatını takviye için mi olduğu· 1 

u sormuştur. Başvekil bu suale: «Na 

zır ticari münasebetlerin takı.·iyesi yo· 
lunda çıılışmak üzere git nıekted ir,, 
demiştir. 

Londra : 21 (Radyo) - Mnliye 
nazırı Con Taymon hava kuvvetleri 
sarfiyatının 800,000,000 lngiliz lirası· 
nı bulduğ"ıınu söylemiştir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

4MERiKADA NAZiLERE 
KARŞI MÜCADELE 

Amerikalılar, Nazi ve Faşistleri 
göz hapsine almağa davet edildi 

ca, Nevyork : 21 ( Radyo ) - LevlAn'da Oermenbank azasın· 
ı,,.re bir kaç bin Nazl'nln yapmak ıstedl§I toplantı Amerlkall· 
~'" tarafından menedllmlftlr. Nazi a leyhdarıarı, Amerika hal· '*• • hitaben beyannameler ne•rederek • Amerlkallları Nazi 
~•latlerl göz hapalne alm•O• davet etmı,ıerdlr • 

Llrak hariciye nazırı 
0 ndraya hareket etti 

ha .Londra : 21 ( Radyo ) - Irak 
tıcj)' 

~ılis . c nazırı Bay Tevfik Süveydi 
Üz tın konferansına iştirak etmek 

ere L d on raya hareket etmiştir. 

Bu beyannameler Radyo· 

ıarda da eık eık okunmu•tur • 
Nevyork gençlerld• bu mU· 

cadeleye iştirak için ayrıca 
bir tefklllt kurma§a teşebbüs 
etmlflerdlr . 

son zamanlarda Amerika· 
da Nazi ve Faflsttere karfı O· 

lan lgblrar bUyUmUftUr. 

Avrupa hükumetleri 

Amerika cümhur 
• • • 

reısını 

davet 
Avrupa ya 
ediyorlar 

Bay Ruzvelt 

. Londradan bildiriliyor - Mevsuk 
~ır ı~e~badan alınan haberlere göre 
u_ç buyuk Avrupa hükümetinin Va
şıngtoııdaki sefirleri Amcr·ıkan -
1 • · · A cum-
ıurreısını vrupaya davet t k - V . eme 
u~ere . ~şıngton nezdinde bir l h 
buse gırışmişlerdir . eşe 

.Dig.er taraftan İngiliz kral ve 
kralıçes~ Vaşingtonu ziyaretleri esna. 
sında cumhurreisinden Avrupaya b" 

dseya~atl yapmasını rica edecekle~~ 
e soy enmektedir. 

B. Ruzveltirı bugün Avrupanın 
k_aışı .karşıya bulunduğu si a - -
luklc rı yerinde o-örmek - Y 

51 ~uç. 
• 6 ıızere boylc 

bır seyahatı çok aı zu ett ·~ .. k • 16,ne şuphe 
Y'!. dt~r. 1-akat cüınhuı eisi kaldığı 
mu . . etçe Amerikayı terk ı!demiye-
c.eğını de göz önünde bulundurmak 
lazı~dır . -Maamafi sehihiyettar ma. 
haf ılın soylediı<.'İne aörc Av d 

k k 4 
• 6 . b rupa a 

çı aca vıılıım bır ihtilaf takdirinde 
derhal beynelmilel bir konferansın 
toplanmasını birinci olarak AmerikR 
cümhurreisi tcklıf edecektir Bu tak
dirde ~endisi. de Avrupaya gelmekte 
tcreddut etmıyecektir. 

Balkan 
konseyi 
içtimaı 

IKiNCi TOPLANTI 
•• 

DUN SABAH VAPILDI 

Balkan matbuat 
defa toplanarak 

mümessilleri de 
mesailerine devam 

dün ikinci 
etmişlerdir 

---------------------------
Keiısey azalarına ve matbuat 

Kral Karol hariciye 

mümessillerine ziyafetler verildi 
vekilimizi kabul etti .. ., 

Bükreş : 21 ( Radyo ) - Balkan 
antantı konseyi bugün öğleden evvel 
saat 10,30 da ikinci toplantısını ya _ 
m•ştır. Müzakerelere devam 1 P o un-
~uştur. - Kons~y çalışmalarının ne 
kadar sureceğı henüz malüm d ,.,.1 
d

. e6 ı • 
ır . 

r BİR BALKAN 
KONFEDERASYONU 

1 

KURULABiLİR Mİ ? Yine öğleden evvel Balk 
b 

- an mat-
uat mumessilleri de bir t 1 

1 
op antı ___________________________________ ,__,,, ________ _ 

yapmış ar \'e çalışmalarına d 
1 

• 
1 

d' evam 
e mış er ır, Balkan matbuat _ •

11 
• 

1 
mumes-

sı erı top anlısı Romanya 
d d 

. . prooagan-
a Aıresınde olmuştur D 1 · 1 
1 

• . • e ege ere 
ok e ııyafetlerı verilmiştir. 

Paris : 21 .< Radyo ) _ Balkan 
antantı konseyıııin Bükreşteki toplan
tısını gazeteler ehemmiyetle ele al· 
makta ve muhtelif mütal~alar serd 
etmektedir. Bazı gazeteler b B 1 
k k f 

ır a • 
an ·on ederasyonu te.şe k-ı . u erfıp 

edemiyeceği mevzuu üstünde fikirler 
beyan etmektedirler. 

Gazeteler bir noktada birleşmek· 
le ve Balkan devletlerinin muvaffa· 
kiyet gösteren " Balkan antantı ,, 
eserini alkışlamaktadırlar. 

' Ankara: 21 (Telefonla)- Bükreş 
ten alınan haberlere göre, Kral Ka 

rol dün Yunan başvekili ile hariciye 

vekilimizi ve Yugoslavya . hariciye 

nazınnı kabul etmiştir. Dün akşam 
Romanya hariciye nazm tarafında. 

bir ziyafet verilmi~ ve bu ziyafette 

hariciye nazırı ile Metaksas arasın 

da nutuklar taati edilmiştir. 

----------------------------------~---

- \ 

Bir harp tayyaresi 

SİLAHLANMA y ARIŞI 

Amerikan f ahrikaları 
İngiltere ve Frnnsa için 1285 

harp tayyaresi yapmaktadır 

1 
1 

Başvekilimiz 
Refik Saydam 

Dün beden terbiyesi 
ist_işare heyeti içtima
ına riyaset ettiler 

Ankara : 21 ( Telefonla)- Baş
vekilimiz Refik Saydam bugün top. 
lanan beden terbiyesi istişare he· 
yeti içtimama riyaset etmişler ve 
beden terbiyesi mevzuu üurinde 
uzun zaman konuşmuşlardır. 

Başvekil doktorRefik Saydam 
şu beyanatla bulunmuştur. 1 Sıhhat 
meselesi muvazi yürümesini ve böyle 
bir çerçive içerisine a ınmasını iste· 
dim. Benim en büyük derdim 12 17 
yaş arasındaki gençliğin neşvu na· 
mesinde muzir olan sporlarla meşgul 
olmalarıdır. Görülüyorki bunlar yo 
luna girmektedir yardımıma ihtiyaç 
olan hususlarda emrinize amadayım 
Memleketin istikbalini tevdi edece 
ğimiz gençliğin sıhhat ve kuvveti 
ve yurt mu :laf aasına hazırlanması 
için azami yardımı yapmak vaıifc· 

mizdir. 
1 
l Fransa-İran diplomatik 
I münasebatı tekrar başladı 

Butun milletlerin delice bir "l "h . . 
ne nğır ve ne mlltniş f ~d k - l k 'i l lı .'"nrışmdn birbi,.]cr ine reknbef ıçın 
f 

. c n ar ı lnrn 1 tl d d nbrıknlnrı gecel i gUndu ltı 
1 

' <.n nn ıklnrı mal<ımdur. Buton Un~ n 
j 

Paris: 21 (Radyo)- Bir müddet 
evvel inkitaa uğramış olan Fransa 
·lran diplomatik münasebatı dünden 
itibaren tekrar başlamıştlr. k 

z çn ı şnrnk in öld mn tn, butun Clun"·n -.:. . ... l . c;nn Urmc\·c mahsus vııstnlnr yap· 
J ..,..'\n~ıyc erı b" b ' w • 

!erek imar edil en snh"ll . . ·b. . d ın ır emek \'c milyonlnrcn pnra ~ıırf coı· 
d 

ı crı ıı nn n hn . b 'd 1 . oğurmnktndır . Bu . . 1 n c,yc rcvircbilcçck deniz cJ er crı 
' nı ı ş ne znmnı 1 d l 1 . ynrıştn ne zcmnn nc.f, . k · ı .. ın tn nr dewım edcçck . mil et erın 
c sı esı ccclt b Ali h b' şc_, \"ru"sn insnnhr.ın b b" 

1
• ' unu :ı bilir •. Y nlnız nınlCım olnn ıı· 

b aşına m ıır f lak t " h e c ın nzırlanın:ıktn olduğudur. 

Son gelen Fransız ğazeteleri 
Fran~a e 1 · ı · • v ngı lerenın Amerikaya 

re yapılıyor demektir. İtalya ve Al
manyanın kuvvetli muvazenesi üze· 
rinde bir haylı tesir yapacak olan bu 
mikdare karşılık olmak üzere tedbir 
alacaklarında şüphe yoktur. 

yaptığı t ayyarc siIJar işleri hakkında 

malumat ~eri~~r. Görülüyorki büyük 
harp e~dustrısıne sahip olan bu mil · 
letler. bıle yarışta geri kalmamak için 
kendı vasıtn!arını kfifi görmemekted" B 1 ır. 
~ gazete erin verdikleri malümata F . 

gore Bugün Amerikan fabrikalarında ransa - Almanya tıcaret 
~ra(~s1a5)~es~bına ('200)ü avcı layya.ı:e· müzakeresi devam ediyor 
sı . 1 nğır bombardıman , (200) Ü 

t~lım tayyaresi ve (25)i de diğer bir 
~ıns bombardıman tayyaresi olmak 
uzcre (635) tayyare yapılmaktadır. 

. Bundan başka lngilterede Ame· 
rıkan fabrikalarına (650) tayyare . · . . sıpa 
rış etmışt.ır,. Şu hesaba göre ( Antant 
kordıyal ıçın Ameı ikada 1285 tayya· 

Berlin : 21 (Radyo ) - Fransız 
Alman murahhasları arasındaki ti. 
caret müzakereleri devam ctmeıc 
ted~.r .. Müsbet bir netictye v~u\aca . 

ı umıd edilmektedir. 

1 BUGCN 

iç sahlfelerlmlzde 

Otomobil tayyareler 

• 
Güzeller beldesi 

• 
F rankonun tanınması 

(Politik meseleler) 

• 
Tunustaki ltalyanlar 
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TU 
iTALYA LAR 

Bu izahtan maksat, ---- Nöye 2ürher Sa')·tung'drrn ---, 

tarihi romontikleştirmek 
delildir; Tunus beyinin 
ancık 1830 da kaldır· 
dıtı korsanlık ve köle· 
cilik, ltalyanlarm Tu· 
nua'daki kolonileriyle 
çok yalanda alikılıdır. 
Kölecilik kaldı. almadan 
az evvel Avrupalı köle 
lere dair tanzim edil· 
mif olan bir listede 
1485 isimden 1300 ü 
ltalyandar; aynı listede 
20 Fran11z, 4 Alman 
ve 4 Danimarkah var 

Mimarisi tekmil Akdeniz h.ıvz~sın ın nüfuz 
ve tesiri altında kalan ve husis iyle Romal.ların 
yapıcılığından birçok unsurlar almış olan Ceza· 
yir ve Tunus .gibi şimali Afr i ka ' nın birçok mem
leketlerinde rastlanan cami ve saraylarda, hattA 
19 uncu asırda inşa edilmiş olan hOkümdar sa· 
rayında bile, yalnız ltalyan yapıc ı l ıö ı değ i l, sa
nat incilikleri de görülmektedir. Bunda hayret 
edilecek bir cihet yoktur; çOnkü yalnız cenupta 
deöil, şimf!lde de birçok Abide ve eserler vardır 

cLr. 

ki, ltalyan ıanatkArlarının elinden çıkmiştır. An 
cak, şimali Afrika'da, Arap ve ltalyan stili mez
cedilerek meydana gelmiş olan sanat eserleri 
iyice tetkik edilince, bunları yapmış olan ların, 
vaktiyle esir düşük kölel ık ettikleri sıralarda is· 
tidatlarını kullanmış olan bazı ltalyanlar olduk ı 
ları anlaşılmclktadır. 

Kölelerin aerbest 
barakılmalan için ödenmiş olan pa
ralann onda dokuzu ltalyanlara ait 
oldup hakkında Tunus F raosaz kon 
IOI01lutu arpvinin kayıtları da bu 
nu teyit etmektedir. ı 

O devirdeki ftalyın devletinin I 
zih, kendi tabasına karıı kili dere 
cede müzahir olmasına imkin ver- 1 
miyor ve fürkiye'ye olan batlıbtı 
itibari bir mahiyeti reçmiyen o gün· 
kü Tunua'uo koraanalak ve kölecili. 
tine iıter istemez boyun etiyordu. 
Kudreti mevkii uyeıinde, ifralden 
daha elli yıl evvel Tunus'da tesis 
ebaİf oldup nüfuzu iledir ki, Fran
sa, bu ftalyanlan esaretten lı::urtar· 
mİfbr. 

lıte esaretten kurtulan bu hal· 
yani.. ltalyan kolonisinin temtli ol 
mutlardır, 

Franaızlann başarmış oldukları 
iften dolayı bu tarihi vakadan hal 
yanlara bir tükrın borcu yüklemek 
kimtenin aklından geçmez. Ancak, 
müteakip yıllarda, Fransa'nın, Tu· 
nuı Beyi üzerinde gittikçe artan nü
fuzu sayesinde ltalyan göçmenleri
aia de artmı11 keyfiyeti, böyle bir 
pkran borcunu tabii kılmaktadır. 
BatlanflÇta iki dost arasında hiç 
bir menfaat aynlıtı olmadıtı şöyle 
dursun, Fransa'nm mevküni lcuvvct
leadirmesi sayesinde ltalyanlara da 
Tunuı yolu açılmıştı. 

Fransaz protektöra11 kurulun. 
cıya kadar, Tunus'daki haly;n ko 
loni&ini Cenevelilerle Livornolular 
teıkil ediyorlardı . 

Fransızlar, bu ltalyan göçmenle. 
ri aras nCfa, politik sebeplerle ltal 
ya'YI terlcetmiş olan ltalyan cümhu 
riyetçilerinin bulunduklarını söylü 
yorlar. 

Fabt, asıl ehemmiyetli olan nok 
ta, Tunuı'a göç etmiş olan ltalyan 
laran çift ve çubuta sarılmadıkları, 
yani tam minasiyle ıömürgtci olma 
dtldan keyfiyetidir. 

Buraya göç etmiş olan ltalyan 
lar1 ticaret ve sarraflıkla, spckülis. 1 

yonla utraşan küçüktüccar ve e~ 

lık )lparak hayatlarını temin etmiş 
)erdir. 

Vaktiyle Tunus'a göç etmiş o
lanlar arasında ltalyan Yahudileri 
de vardır ki, bugünkü günde gerek 
adet gerek ekonomi bakımından 
ltalyan kolonisi içinde thtmmiyttli 
bir rol oynamaktadırlar. 

Tunus'daki 2,~ milyon nufusun 
(213.000 Avrupalı) içinde 94 000 
kişi balyan kolonisini teşkil etmek· 
tediı; F ran_sızlar 108,000 kişiden 

ibaıettir. 

Noye ZUrher· Saytung'dan . 

FRANSA 
iTAL YA 
Gizli konuşma 
yapıyormuş ! 

(Londr• . •uba() 

İtalyanın Fransadan olan talep 
)eri hakkında gizli müzakereler baş 
ladığına ve Fransa hariciye nazırı 
Bonenin g izli olarak iki dostunu Ro· 
ma ve Berline gönderdiğine dair si 
yasi mahfillerde ısrarla şayialar de· 
veran ediyor. 

(Deyi T dgraf) gazetesi bu mü 
nasebelle verdiği bir haberde şimdi· 
ye kadar cereyan eden müzakereler 
hakkında Pariste bir tebliğ neşredi · 
)cet-tini yazdıktan soma şu izahatı 
venyor: 

"Fransa hariciye nazırı Bonenin 
en yakın do~tlarından Banker Bo· 
doin Roma ya gönde rilmiş ve ltalyan 
hariciye naım Kont Ciano ile gö 
rüşmüştür. 

Bu karşılaşnıada Fransanın hal· 
yaya yaptığı teklif şöyle hülisa e 
dilmektedir: 

1- ltalyllnın ,:)Üveyş kan~I ida 
rtaine karışması için muayyen mik
tarda faal hisse senetlerinin ltalyaya 

Şceh n ır haberıerli 
, .............. liMıiiıiiiiiilı .................... ___ l ______ , ........ ı 

Beı Kahunsani okulunda 

ATATÜRK 
KÖŞESİ 

Bugün törenle açılacak 

Şehrimiz Beş Kanunusani ilk o 
kulunda bir .. Atatürk köşesi,, vücu 
de getirilmiştir. 

Okul öğretmen ve talebelerinin 
çalışmalar iyle vücuda geıiriltn bu 
köşe bugün saat 16 da törcnfe açı 
lacaktar. Bu tören için mektep ida. 
rui tarafından davttiyelet dağıtıl 
mıwtır . 

HAVA VAZiYETi 

Dün şehrin.izde gökyüzü kapalı, 
Hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sı 
cak l 6 derece, Gecelt ri enaz sıcak 
1 derecı-. 

İki çocuğun 
kanlı kavğası 

Hurşid oğlu Celal ile mustafa 
otlu Mehmet odmda Oh yaşlarıhda 
iki çocuk oynarlarken kavğa ederek 
birbirlerine taş atmağa başlamıılar 
ve neticede Mehmet Celah yüzün
den taşla ağır surette yaralamış_· 
tir. Küçüle suçlu yakalanmış, hak. 
kında kanuni muamele yapılnıışt. 

satılmasında Fransa nüfuz kullana· 
caktır. 

2- Cibuti ile Adisababa ıırasın. 
da işliyen şimendifer tahvilatından 

bu demir yolunun Habeşistan top 
ralclarmda uıayıp•lfideceti nisbette 
ltalyaya verilecektir 

3 - Cibutide İtalyaya bir s~r · 
best mtntaka, hatta beynelmilel ser· 
best bir liman verilecektir .• 

Yine Deyi Telgr .. f gazetesinin 
yazdığına göre, Fransa Hariciye na· 
zırı Bone Berline de lıir murahhAs 
göndermiştir. Bu zatın iımi Brinon' 
dur . 

Bone'nin çok yakın dost ve mu 
temedi olan bu zat da, Alman Ha 
riciye nazırı Fon Ribhentrop ile gö 
rüşmüş ve Fransanın ltalıaya teklif 
ettiği şartlardan bahsederek Alman 
nazırının uzlaşma tavassutunda bu
lunm:ısını ıica etmiş ti r . 

Paristen verilen haberlere göre, 
muhalif mebuslardan fzar Fransız 
parlamentosunda bu gizli müzakere 
lerden bahse j !rek Bone'den izahat 
istiytccktir. 

lzar bu hususta vesikalara malik 

oldutunu iddia etmektedir. 
(8ritiş Yunaytet Pres) in bildir 

diğine göre Musolini gelecek ay 
içinje Fransadan olan taleplerden 
bahsedecektir. Noy Kronik! gazete 
si ise ııyın yirmi birinde büyük fa 
şist meclisinin yeniden içtima cd~!
ğini ve mühim meselelerin bu içti 
mada lcati olarak bir karara batla· 
nacatım yazıyor. 

• 

AGAÇ BAYRAMI 
Güneşli mektebinde 

yapıldı, hitabelerde 
dün merasim 

bulunuldu 
2 X 5 ' ' T 1 ' 1 

L:IRAAT M~KT~BI TALE'.BE'.l.ERI BiR ÇOK A~AÇ DiKTi 

••hrlmlzde Ala9 Bayramı dUn taat Uİ de Vall Mu•wlftlnln 
riyasetinde yapılan bir- törenle kutlanmtfhr. Bu aaatta, hUkO
rnet ·erklnı, halkt talebeler ve 2ıraat mektebi taleİieler-1 otd-
llaUalerle OUn••ll okuluna ill 
mi,ter v• orada topianmı,ttr~ 
ıatlklll mar,ı ile ba,ıayan tö
rende ajiaç sevgl•I ve orman
cıhlımız hakkında Ziraat mek· 
tebl talebelerlnden bir genç 
bir hitabede bulunmuş bundan sonra 
agaç ve çiçek sevgisi hakkında ta
lebelerin şiirleri dinlc:nmit tir . Bunu 
müteakip okul bahçesinde hnırlanan 
çukurlara ağaç dikme faaliyeti baf 
lamıştır. Fıdanla r ın dıki lmc işi bit
tikten sonra törene nihayet verilmiş, 
talebeler mekteplerine dönmüşler-

dir . 

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

Almanda 
kuvvetine 

deniz 
doğru., 

Yeni tipte birçok harp 
gemileri yaptırılacak 

Hamhurg: 21- Başka1 denizce 
kuvvetli devletlerin çoktan karar 
verip tlltbik et\iği deniz Harp hazır 
lıjinı bu kerre Almanya aBismark. 
harp gemisinin inşaslyle baş1artıak: 

tadtr, Büyük devletler arasında ya· 
pıimış olan Va~ington muahedesi bir 
kaç sene evvel hitam bulur bulma~ 
bu devlt. t1cr lhrnal t:dilmiş deniz lcuv 
vetlerini telafi etmek maksadiyle 
deı bal büyük harp hemilerini inşaya 
başlamışlardı. Nıtekim bir lcşik Ame 
rika 6, lngiltert-, j, Fransa ve İtalya 
4,Sovjctunion, 2, 35,000 ıer tonluk 

harp gemisi inta etmişlerdir Alhlanya 
nın büyük harp gemileri inşasiylc 
alakadar olan lngiliz ve Alman de
niz muhadelerine katiyyen halel gel 
memis bilakis 1>u maddeler dahilin· 
de vuku bulmuştur. 

Vaktiyle büyük devletler arasın 
da yapı lmış deniz mualıedelelerinden 
ayrıldığını Japonyo ilan ettikten son 
ra deniz kuvvetini haiz olan devlet 
ler arasında da 40.000 - 45000 
ve hatta 50.000 ton büyüklüğünde 

Diritnavutların inşası fikirleride mey
dana f\lktı . f' cıkat bunun için henüz 
kati bir kar ar verilmemiştir, çünkü 
evveli 35.000 tonluk harp gemile 
luin görebileceği işlerin neticeleri 
henüz ikmal edilmemiştir. 1 

Ancak şunu göz ien kaçırmamak 
1 

icap eder ki fazla toplu ve geniş mer 
1 

miler t~şıyabildiRinde hup gemil'!rin 
inşa.n !l da bir mana olabilir. Fakat 
mermilerin ğenişliği ağırlığıda harp 
gemisinin zırhlanması ve süratine 
tabidir. Atır mermiler zırh muhafa 
za levhaların inceliğine ve yahutta 
süratinin azlığına vabestedir. Harp 

Esrarcıların 
muhakemesi 

Hürriyet mıballesinde Mehmet 
oğlu Ahmet ve Maraşlı Mustafa 
otlu Mehmet adında iki kiıi asliye 
mahkemesinde yapılan sorgu netiee 
sl esrar içtiklerinden ve taııJıldarın · 
dan tevkif edilmiıletdir. 

Suçluların Üzerlerinde .çıkan mad 
delerin tahliline v~ mahkemenih baş 
kı celseye talikine karar verilmiıtir. 

İngiliz l-İava 
kuvetleri 

- Birinci sahifeden artan 

bu esnada trtilli '.tnüdafaa tr.Ü f.3. 

kereleri baılamııtır . Vaki beyanatta 
lntiliz hah kuvvetleri için sbn üç 
senede 1,250,0001000 lira sarfedilditl 
bildirilmiştir . 

31 Martta bitecek inlaat yekOnn 
4o6,000,000 sterlin tutacaktır. imalat 
daha çok arttırılacaklır. 

Milli •müdafaa hazırı ka'llaraaa, • 
- ~ Silahlanma i~in bu kadar para 
harcamak şayanı teessüftür., Fakat I 
ne yapalım ki, dürıya silahlaııması 

1 
ka rşı .. ında durmamak mecburiyetinde-
yiz.• 1 

l ngili~ hatit;iye mü&lcfarı da söı 
alıırn k lt a lyanın Trabhlstaki kuvvet· 
terim 3L>,000 askerle takviye ettiğini I 
lhjrilit hükümet inin bunu haklı görüp . 
görmediğini sormuştur. j 

Keza Bay Atli de aynı mevzuda 
cevap istemiştir . Bu suallara "İtalya
nın bu hareketi vakidir• teklinde su 
alı teyit edici bir cümleden baıka 
cevap \'erilm:mişlir. 

Ô.ıbekistanda tasarruf 

Moskova: 21 - Sov ıet Sosya 
list Özbekistan cumhuriyeti tasarruf 
aandıklarında Özbek İşçilerinin he 
sapları, 1933 senesinden beri hir 
misline çıkmıştır. 1933 senesinde 
hesapların vasatı yüksekliği 50 rub 
le iken halen 320 rubledir. Buıün 
bütün cümhuriyet dahilinde tasanuf 
hesabı olanların mikdarı, 431.000 
dir. 

---- sz === 
gemilerin büyük harpte lüzum rör· 
mediği bir hav'\ haı p ttknitine 
karşı mukavemet edecek üıt taraflı 
zırh kaplamaların inş~sı gibi mühim 
meseleler de tonun büyütülmesinde 
nazarı dikkata o1mmaktadar. 

naft ın kimaelerdi ki, hepsi ya şe 
birde veya ıehre çok yakan yerler. 
de Jerlqmiflerdir. 

r-----------------------------------------------------------------------------
Bunlana çoju, köylü ile yana-

Devlet Tarih Kütüphanesi 

Moakova: 21 - MoskovH'da, 
reçen •J açılmış olan Devlet Ta· 
rih Umumi Kütipbaneainde 1.200. 
000 cild kitap mevcuttur. Bunla · 
nn ara..da, bilbuaa, Sovyetler 
Biflli tarihine, enverael tarihe, 
lciiltiir, NDll ve edebiyat tarihiae 
ait .,..U. kolebiyoalar bulunmak-

B
ugün Jngilteredeki bir şe· 

1 
d • lan Barbara Turne1 d~ isna itiraz 

hir, yılnı7. memleketin G üze 11 er be es ı ediyor: 
detil, dünyanın en gü - Bizim şehre en güzel kızların 
zel kızlarına sahip ol bulunduğu yer isminin verilmesini 

- B•n bu ad hı'ç te gi'ızel kız şehirJe fazla güzel kız oldu)l,una ka· 
malda övünüyor. " r 8 5 hiç te dotru bulmuyorum, diyor, 

göremiyoru n, diyor. ni değilim.. Fakat, kızlardan Çllk k . 
Bunu ilin eden Herıam şehrinin varsa bile, her halde imsenın gö-

So d k. k k d gu- zel çocuklar var. h rahibidir. Kendisine bu hususta ba- nra, yamn • ' ız ıır ııı ışını züne çıupmaz. Çünkü bizim şe ir 
.. t k T d - Evet, diyor. Bizim şehirde k zı kimaelerde iştirak ediyor. gos ercre 1 ave e •yor: sönük bir yer.Eğer evlenme istiycn 

~ok güzel kızlar var .. Hemen bütün h h ld b d f &kat şehrin genç kızları ile - Yalnız bu müstesna... le , güzel kızlar varsa er a e ura a 
" genç kızların yüzde 75 i ço güze.• koca bulamazlar, büyük şthirlere 

delikın'ıları arasında yapılan bir Delikanlının yanındaki bu genç d" d 
ır. gitmeleri lazım ır. 

ankette, onların böylo diiıünmedik kız 17 yaşında, Mis Hilda Moktur. Mis Holli her halde kendisinin Fakat, En güzel kızların bulun 
leri görülüyor. O da •rkadaşmın fikrine iştirak e• de çok güzeller arasanda sayılması· duğu yer. diye şöhret ahrsa, her 

19 yaıındıki bir eleldıilcçi diyor: . nı istiyor. halde erkekler Herşama akan ede 
ıenç: - Ev<t, diyor, ben de bizim 18 ya11n<I~ bir telefoncu kız o· ceklerdir. 

:."' ...... ..........._... ..... ~-....... - ...... ..., .._ .... ~.i>-"":._.-.~ .--~-........ ,,"!> ... ~~~ . 
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Franko'nud 
tanınması 
etrafında 

~ erre kadar ıüphe yolc 
~ Franko'oun tamnwnam 

siyaset itidir • Fakat 
iş milli siyasetle tanlİm edil '' 

Franko resmen tanındı bi 
çilnkil Franlco'oun hakimiyetini 
de lnfiltere ta111dt ı 

Negrin Ctphe Almaia çaltııy 
Takbih etsinler, ister kabul e · 
ler bu hal, P'ransıı menlaati uı
hem olmayınca tldil editemd • 

Exeeıeıer' 

rF rank8yu tanfyaEaiıi ye 
na der bal bir elçi ı .. " 
receğiz . Hatta Franko'y 

lngilizlerle birlikte küçük bir istik 
razda bi1e bulunacatız . 

Ondan sonra da, bir rün .. 
renecetit kit Franko halya ve A 
rttanya ile bir letrttiı. Minotlca ıd• 
sının zapt.hın erttsi ;finü, Fran 
Almanya ile ltalyayt temim et 
olacak. dlacak detil, temin elli 
Nuıl mı ? Bilmiyoruz ama, Fraa u 
ko her ikisini teminata mecbur et 
ti . Ne Alman)'&, ne de İtalya f 
tanko'yu bırakmlya~alc : 

l• ~uitlee•d 

RADYO 
• BugUnkU pro11r•m • 

1'ürkiye Radyo dıjııİ) on pQstaio 
Tüıki) e Radyosu - An~·ara Rad)'OS 

~ar,atnBa il - 1 - •• 

12.30 Program 

12135 Türk milziti-PI. . 
13 00 Mem1ekel saal ayarı,aia • 

ve mettöroloji haberleri . 
13,10,14 Riyaseticümhur bari• 

dosu ( Şef : Ihsan Künçer ) 1 ~ 
Roques - Af rilı:a marıı 2- Buykı 
Şimşek ( Konser va1sı ) 3-Sul>f" 
- Hafif süvari alıyı ( Uvfı tür ) 
4- Pares - Kır şarkısı (Pastoral 
5- Leonoavallo - .. Palyaçolar 11 

operasından se1ekıyon . 
18,30 Protram. 
18,3' Müzilc ( Catband-ÇiganJ 

Lantoş orkestra•. 
19, IS f ürk müıiti ( F aSJI he" 

yeti l Hüzzam faıh ) Tahsin Karı· 
kuş, ve Safiye Tolc:aym iştiralcitle ' 

20,00 Ajans, meteoroloii, haber· 
leri, Ziraat borsası ( fiyat ) 

201 lS Türk mütiti Çalanlar: Ve 
cihe, Fahire Fersan , Cevdet Çal 
la Refik F ersan . Okuyanlar ı Mu· ' . 
zaffer lıkar, Semahat . 1-· Bayati 
araban peş,evi . 2 - Haşim btyi:t 
bayatiaraban şarkısı ( Nimrli vas 
lan ) 3- Rahmi beyin ~ıyatiarab" 
şarkısı ( Gönlümü hicrana ) 4 --' 
Su yoicunun bayatiaraban şarkısl 
( Neyleyim ) 5- . . . . Ba3ıatiaraba' 
türkü ( Düşme dalda ) 6 - • • :J. 
Karcaar saz semaisi . 7 - Rıifill 
Kürdilihicazkar prkısı ( Rengi ruh 
sarına ) 8- Leminin Kfirdilihicaık 
şarkısı ( N.ızlındı bülbül ) 9 "' 
Arif beyin suzirıak şarkısı ( Çekcıt' 
elemi aıka ) 1 O - . . . . . Sız se 
maisi. 

21,00 Memleket saat ayara 
2 ı ,00 Konuşma ( Saz şairleri ) 
21,20 Esham. tahvilit,kam~iyo 

nukut ) borsasa ( fiyat ) 
21,30 Temsil ( Mol!a beyin bi." 

mmlan ) Kom~di: Yazan E. Reşit, 
22,00 Müzik (Küçük Orlcestr• 

Şef: Necip aşkın ) l - Ganglbef 
ger- Küçük flüt için konser par 
çası 2 - Kari Blume - Göl kıyıl~' 
rında 3 Tschaikowsky-Güftet'' 
şarkı 4 - Waldemar gihish- Çakı' 
keyfim : Viyana ıarkısı S - Scb11• 

bert-Senfoni ( Si minör, bitme111if1 
6 - Delibea - Bebek oper~ 

Ilı 7- Vil&ed Kjıer -

t 
r 
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iki bin Türk lirasına 
iki kişilik tayyareler 

3 -

:t\ınerikada hem otomobil liem tayyare vazifesini 
.,~-Örecek ucuz bir vasait tipi meselesi halolmak üzere 
ı ır 

Suttdan birkaç §ene evvel Mig· \ 
ôl ~et isminde bir Fransıı mühtndisi 
·11 Gö~blt iı; isimli bir kitap ntşrettniş 
ül Ve bu kitap at ıaman zarfında ka• 

ilt 
hJ 

Ptiılatak sablmtşU . 
• ' l Ni;net'nin btı kitabında; btrkes 
U t'r fındah salın alınabilecek küçük 

11yateler lnşasıhln kabil oldo~uny: dan bahsedİliyordU. 
ik b .. Hakikaten aradan çok geçmeden 

I oyle küçük tayykreler inşasına baş 
•ndı , f akıt maattessüf emniyet me 
•eleıi-icabettiti kadar hallı>'.uııamach. 

Bu küçük tayyarelerin ilk tiple· 
1ce ti. l'ariste 1938 tayyare serglsir.dc 
k f °'UldU. F ı ansıt tayyare mühendis· 
i t'i bunlarda tıtuz'uk, az benzin sı; t 

•yatı , kabll oldu~u icadın tcaanet. 
et uçuf ve iniş emniyetleri gibi mühim 
F noktaları dikkate alıyorlardı. 

d Fakat ıuhur edrn bnı kaıalar 
eli arı dolayı "Gök biti,. Lir türlü te· 

amrnum ed@m~d l. 
Öünuh Üzerine Miinet Amerika 

Ya giderek. oradaki tayyarecilik 
sporunu tedkik etti. Avdetir.dc 1938 
~etgisinde teşhir edilen iki kişilik bir 
~lk t~yyaresi inşa etti. Bir de kü
ç~k kaması olan bu yeni "Gök biti,.
tı!n satış f;atı ] 700 dolar. yani bi· 
ıun paramızla 2000 lira kadardır. 

s~ Fransada inıa edilen başka bir 
I halk ta1yareai tipi de Fauvel'ın "U· 

Çin kanad,, denilen tayyateiidlr. 
Bu tayyare 35-40 beygir kuv· 

\'etindeki motöriylc saatte 90 - 100 

8~ kilometre kateder. "Gök bitin ise, 
:nda? çok küçOktür. rakat 20- 26 

.,. eygır kuvvvetindeki motöriyle sa 
.d atte 40 100 :kilometre yapabilir 
.1 l Amcrikaya gelince, orada aiiçük 
e kayyareler inıasında büsbütün baş 

a nazariyeler~iôzönUnde bulundu· 
ruluyor. 

11 
l Amerikalılar otomobil mutörle 

' Yle lşliyen tayyareler inşasını, hat· 
~~otomobil ile tayyarenin tevhidini 

n) u~ünüyorlıul 
Meseli Amerikalıların bir Air-

e· Carıı vardır. Bu nakil vasıtası bir 
~tomobil etrafına ilave edilmiı olctn 
1YYare kanadlarından ve kuyrukla· 

tından : ibarettir. 
Ôndr-n bakılınca yusyuvarlak, 

e Yandan bakılınca kanadlı bir balık 
ğ ~ibi görül~n bir tayyare otomobil 
u· ~ tekerlek üıerinde durur, Düıne. 

hl t<oL • , 
tİ 1' K gartpt.rı 
i :ı b· Dümen otomobilde olduğu gibi 

5 
ır volan_ile idare olunu ı . Tayyare 

,~ "cacalı zaman volanın mili irtifa ve 
.,., Patlama dümeni vazifesini görür. 

5ı k Tekerlekli ayaklar tayyare iner-
,~ en freni er tarafından idare olunur. 

. Arnerikalıların Arrovbil dedikle 

1ıı ~ tayyare otollobili daha çok en · 
h Cresandır. Bu, hakiki bir kuyruksuz, 

mor· , .. · i " or u böcektir. !Arıovbil hem tay 
~ ıar ~ 'b" h b"I 2ib~ g~ .~ uçar, e:-.1 de otomo ı 

ı ıfl1 b· 1 yurur: 125 heygir kuvvetinde 
e ~r otomobil motöriyle tahrik edilir. 

k trovbil üç tekerlek üzerinde hare· 
ret eder. kabinesi l>ir otomo!Jil ka 
_,
0 ' crisi gibidir. Tayyareyi otomobil 

" k 'Pcnsk için birkaç dakika zarfında 
t~"1•dlan sökmek kafidir. Bu mo 
Or Ü b·· ~· 25 • 

' t. 

~c . OCegı metre murabbaı 
... ~•liiin.dc~i bir garajda barındir · 

/ la 
1 
kabıldır. Yukarki izahattan an· 

§ı acar.. 1 h'J r ot gl vec ı e. tayyarderi de 

•• 

Oıno':>" Jl "b" . ıa)·r 1 er gı ı tamım etmek için· 
şa et sarfma devam olunmaktadır. 
ta Yet otomobillerde olduğu gibi 

YYare 1·· 1 • • d ~ or erının e seri halinde 
z:zı=:: 

~J,()() Müzi:C ( Cazband ) 
3.45,2 4 Son ajans haberleri 

Y·Hrnki l'°r'Of6r'BQl , 

imaline muvaffak ıyet hasıl olursa, 
o :taman tayyarelerin de ucuzca te 
dariki imkan dahiline gi recektir. 

Bugüne kadat tayyareleıin ucuz İ ti· 
.şa edilmemesinfo sebehi, motörün 

pahalı olmasında idi. Ameı ikalılar 
tayyare ile otdmobili t evJıid etmA 
surctiyİe en yakın buİunan biı g§yc 
ye vasıl 81acaklarını ıa ıine<liyorlar. 
Fakat böyle hem t~yy2nc, hem oto 
mobil olan bir nakil vatııtası -vücuda 
geldiği takdirdt-, bu tayyarelerin gö 

rünüşü diterlerinden çok farklı ola 

caktır . 

Anıetikada mevcut tayyarelerle 
pilotların nisl,ttİ 1 ire altıdır . Bir 

tanarev ~ altı ı•ilot isabet ett iği 
için ucuz tayyareler piyasaya çıka· 
rıldı~ ı zaman Amcrikada müdhiş 
satı' yapıl a caktır. Z1ten bugün bile 
Aeroconca isimli bir tayyare 1700 
dolara ~atılmağa başlanmıştır. 

Bu patanın ilçte biri peşin ve· 
riliyor ve mütebalcisi aylık taksite 
bağlanıyor. Böyle bir tayyare satın 
alan bir kimseye meccanen tayya· 
recilik öğreti liyor. Bu son tayyare 
yi inşa ile meşgul olan fabrika ayda 
bin tayyare çıkarmaktadır. 

Tayyareciliktc görülen bütün 
bu yeniliklerden , önümüzdeki bir 
iki sene zarfında artık herkesin ken· 
di tayyaresine binerek .seyahatt 
çıkmağa başlayacaj't anlaşılıyor. 

lsviçrede yabancı kim
seler çalışamıyacak 

Berlin : 21 ( Radyo ) - lsvİçrc 
polis erkanı bugün toplanarak lsviç· 
reye gelen bütün ecnebilerin vazi 
yetini tetkik etmiştir. Alınan karara 
gört, bundan böyle İsviçrede hiç 
bir yabancı çalışamiyacak, ancak 
muvakkaten ikamet edebilecektir. 

Kuru yemiş 
ihracatımız 

Jstanbu1: 21 - Son günlerde Al 
manya piyasamızdan şimdiye kadar 
görülmemiş derecede fazla kuru ye 
miş çekm"ğe başlamıştır. 

Vaziyet öyle bir hal almıştırki 
bütün ihracatçılar bu işle meşgul 
olmağa başlamışlardır . 

Bu yüzden piyasada kuıu yemif 
fiyatları müthiş bir surette artm~k 
ta fakat ihracat ta o nisbette faz 

lalaşmalc tadır. 
Bu şekil aynen devam ettiği 

takdirde Türk iyede kuru Y c:miş 
stoku kalmıyac .ğı söylenmektedir. 

Atmanyadan gelen haberlerde 
Alman hükumetinin bu kuru yemiş 
leri depolarda istok ettiği ve bir kıs 
mını da harmelat halinde sakladığı 
bildirilmdctedir. 

Sovyetler birliği 
milletleri tar1hi 

Moskova: 21- Maddi kült.ür 
"h t"tu··su·· Leningradda neşrıne 

tarı ens ı • . . 

h 1 
d ~1 Sov"etler birliğı mıllet 

aıır an ı5 ı . ·ık .1 
1 

• . t " hı' bu··yük eserinın ı cı 
erıoın arı . . 

dini taba vermiştir. Bu cı~ t, ınsan· 

1 Y
üzünde türemesınden 10 

arın yer . h . 
as a kadar olan devreyı ı hva 

uncu r . 
etmekte ve t n son keşıflerı ve kazı-
larrdı J1a~r' d~ta · hnaktaclar 

Almaııyadaki 
Vapurlarımız 

Türk edebiyat 
K a musu hasırlanacak 

lktisad Vekaleti 
Mütehassıs bir 

heyet gönderiyor 

Tezgahta olan altı va
pur muayene edilecek . 

lstrlnbi 1 ~ 21 ( Tefonla ) - Ai· 
manyada inşa edilmekte olan Va· 
'1urları'llızın inşaat şartları ile i! 
zerlerinde yapılacak tadilat ışı 
hakkında tetkikler yapmak üzere 
lktisad Vekaleti Almanyaya bir he· 
yet göndcrmektediı • 

lstanbul: 21 (Telefonla)- Türk 
edebiyat kamusunu hazırlamak üzere 
teşkil edilen l tanbul üniversite is· 
lam tetkikleri enstitü ü mudürü or· 
dinaryüs profesör Şerafettin ile erte 
~ivat. fakültesi metınlt r şerhi doçen 
lı Alı Tarlan ve edebiyat muallimi 
B. Rıfkı Melülden mürekkep encü· 
men ilk toklaotısını yapmak ve ka 
musun n;ı~ydana _getirilmesi için icap 
eden tetkıklere aıt noktninazarlannı 
maarif vekiiletine bildirmiştir. 

Bu akşam ~ 
Alsaray Heyet, Vapurları yapan mües 

sesclerle temasa geçecek, yapılma 
sı istenen tadilatı bildirecektir . 
Heyette Fen ve inşaiye mütehas 
sısları bulunmaktadır . 

Sinemasında · 
2 film birden 

l -

Söylendiğine göre, en çok ta 
dilit madenler üzerinde olacaktır . 

Filmlerini zevkle se}· r~ tt "ığ' . ._ .. ınız uu· 

Diğer taraftan nltı biiyük pos· 
ta vapurunnn inşaat şartnameleıin · 
de bir noksan bulunup bulunmadı 
ğını tetkik edecektir . Lüzum gö· 
rü1ürse henüz inşaat halinde bu 
lunan bu vapttrların inşaat tarzın 
da tadi lat yapılacaktır . 

yiik k?mik H AROLD LLOYD 
ın en gülünçlü eseri 

Kedi ayağı 
lkı sıat mütemadi kahkah lar 

tufanı 
- 11 -
arzu Üzerine 

e Çin - Japon 
muharebesi şaheseri birkaç gü rı 

1 devam edecektir 
' ı-------Çinliler dün bir 

şehri geri aldılar 
1 
Çarşa n1ba 2,30 tenzilatlı 

halk matinesinde 
Şanghay : "'1 ( Radyo ) - Çın • 

kuvvetlerile Japonların çarpışmaları 
devam etmekttıdir. Yanking ayale· 
tinde Çinliler dcmiryolu bo)'unda 
ileri harekette israr ediyorlar. Bu. 
gün Çinliler bir büyük şehri geri 
almışlardır. 

1-Pariste buluşalım 
il- Kesik el 

Telefon 212 ALSA.RAY 
__ ......, ___ _....,_, -- 10303 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

Yakan Buseler Filminin unutulm . 
[YIYIANE ROMANCE'ı BUyUk Kom ed 

32 cnıp Yıldızı 
. y en LUCIEN BAROU 

ıle beraber nefis bir ta rzda temsil ettikleri çok şen X 

1.11 ASRi EVLiLEmRasahip 
FRANSıZCA SÖZLÜ Güzel Komedi Şah . J •••• 

k d
. eserın Je gorunüz 

sonuna a ar z~vkle seyredilec ·k E f b" F 
AYRICA: n es ır ılın. 

an 

Havay Adala rının Harkulade gu··zellıkl . 
G 

.. ··ı · crı arasınJa 
orn memış meceralarla dolu AŞK, iHTiRAS ve KAHR geçen 

Filmi ESKIMOLU ARTIS A.M NLIK 

MA L 
Tar afından yaratılan 30 .Kısımlık 

lll ı ROBENSON I ssız Adada 
Seryal Şaheserinin 1 ci Devresi 

Dikkat : S~nema. ~a~t 8.30 ela Başlar. 
Bıletlerınızı ona göre aldırınız. 

PEK VAKINDA Yıldız lar Y ıldızı PEK YAKINDA 

t-0-l DAN İ ELLE DAR l E U X , .. tAl 
B 

nun ~~ 

ugüne kadar yarkltığı en bü ük " 
esc.ri, Prenses Blbesko'nı~ M ehn guz.e( ve en mües r 

b . e ur Romanından mukt 
es Mılyonlar sarfıle vücude get rılmış olan e· 

~ KATiA 
Senenin En BUyUk A k R ........,..__ _ ... • omanam göreceksiniz 

Bugün 2.30 da ASRİ EVLiLER v;Robe 8 . . . nson ır ı ncı. 

1 ısını. 

Seyrin,. doyum olmaz •. Heyecanına can dayanmaz iki büyük şaheser 

A e 

srı sınema 

Bu akşam 
:ı - Scyirciletine ncş'e, gönüllefe zevk veren h trİKa . • Gençlik .. A k 

Saadet .. Müzik . . Şarkı ve güzelliklerle dolu el)fcs bir mevzu ş .. 

. ·ı y 1 
Rejı: - w. S. VAN DYKE 
YJldız1arı : ( JAN GRAVFORD - GLARK GABLE) 

2 - Her kuvveti yenen bir kudret ... Her vakaya yetişen bir afet ... 
Dünya) ı altüst eden tufan ... 

isi) 
l amamiyle Türkçe sözlü dünyanın en büyük filmi 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla temin ediniz 

22-Şubat-Çarşamba 2,30 tenzilatlı 
halk matinesinde 

1-Nuhun gemisi 2- Kral eğleniyor 
T lefon Asri 250 

10308 

Askeri hastah '\nesi diş hekimi ' 

~i~o~h~e~arı~~i Eski ~ay~!~.~~i!~ mck 1 
tcbı kaı şısında opcrntor Yusuf Zi} a mua} eııchanesıne Nak lelml ftlr. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
21- 26 10195 

t •TR 

Yeni çıka~ kanur ve nizamlar ı 
·--------- ---------

Tütün ve Tütün İ nhisarı Kanunu 
. 

/\ ınmı l\'o: 31.37 
/\rıbul tarilıı: JUl6' J93R 

l\em tarılu:25 6119311 

- Dünden artan · 

Madde 39 Satılmış veya ambarlama müddeti gelmiş olan tütün · 
ler, inhisarlar idaresi tarafındıtn verilecek nakliye tezkerelerile ambarla. 
ra naklolunur. Tütünlerin ambarlara nakli için işbü kanuna merbut (2) 
numaralı cetvt'lde lıem mıntnka hakkında müddetler tayin olunmuştur. 
inhisarlar idaresi icabında bu müddetleri uzatabilir. 

Bu cetvel mucibince her ınıntal·a için tayin ed"lmiş olan müddetler 
geçirilmmemek şartile çiftçi mnhsu)1inü nakledilebilecek bir hale getirin
ce, istediği zam:mda ambara getirip teslim edebilir. Çiftçi bütün mah· 
sulünii lnhisarl.u ldar esinin göstereceği ambarlara nakil ve teslim etme· 

ğe mrcburdur. Madde 40 - inhisarlar ldare!;i ambarlarını tütünlerin iyice muhafa· 
zasnıı temin eiecek surette tesis etmeğe mecbur ve ambarların fena 
bir halde bulundurulmasından vr 1ütürılerin iyi muhafaza ve lstH edilme

mesinden doğac:ık bütüA ziyanlardan dola>• m~s'uldür. 
Şu kadar ki, mücbir sebeblerden doğan 7J)'anlardan ve ambara tes· 

lim esnasında tütünlerin zaten fena bir haıd~ bulunmasından ileri gelen 
zararlardan idareye hiç bir m'"s'uliyet teveccüh etmez. Bu takdirde ma· 
lın ambara i~hali sırasında fena bir halde bulunmak keyfiyetinin zabıt 
varakasile tesbit edilmiş olması lazımdır. 

inhisarlar idaresi, aınharlarda çiftçi tütünlerinin nt-f 11s•tini muhafaza 
için müt• hnssı istif çiler bulundurmak ve tütünlerin aktarılmaların ı vakt ı 
zamanında yaptırmaklrı mükelltftir. 

Her Çıftçinin ınahsu!iınü ombar içinJe ayrı, ayrı kovmağa veye iste· 
diği zaman, elin le hulun lurduğu aınl,ar ilmiihaberini ambar memuruna 
gösterip başka bir merasim· tabi olmaksızın malını görmeğe ve alıcısı· 
na göstermeğc hakkı vardır. 

Ambar! ra tesliJn edılen iütünler her mahallin fermantasyon devrt-si-
le bu d vr g çtiktw oııraki zamanlarda teknik icAblara göre istif va. 
ziy,.tleri tanzim vt' hüsnii muhafazaları temın edılecektir. 

Teknik icabların istilzam ettiği tetbirlerin alınmasile mahalli ekspeı. 
leri ve bu istif vaziyetlerıniu tenıinıle anbar memuru mükellef ve nelıce· 
leriııclen idareye karşı mes'uldürler. 

Madde 41 fnhisar1ar ld.:rresince çiftçll ıe tah:>i:ı eJılmiş am barlara 
giren çiftçi tütünleri yangın teh\ik,.sıne ,karşı sigortalıdır. 



Almanya'dan çıkarılacak Ya 
hudiler nereye yerleşecek ? 

Almanyanın teklifleri 
kabul edilecekmidir ? 

L>ndra : 21 - Rublee'nin Ber
lin'le olan mühaceret meselelerinin 
neticeler ine dair Enternasional 
mühaceret komisyonu müvacehe. 
sinde verdiği beyanat Londra e 
halisi üzerinde o kadar büyük bir 
tesir yapmamıştır . 

Bazı devletlerin Yahudi mc.se 
lesine dair öyle yüksekten atdıkla· 
rı beyanatla asil tatbikat sahasın· 
da aldıkları vaziyet arasında bü· 
yük farkların olduğu anlaşılmakta· 
dır. Filhakika Birleşik Amerika sc 
nede 30.000 Yahudi a-eıalik A· 
vustralya 15.000, Dominikaniş cu 

mu huriyeti de büyük bir r3kamlı, 

100.000 Ya~di mühacirlcrini ka· 
bul edeceklerini bildirmişlerdir . 

Diğer hükümetlerin murahhas· 
ları hiç bir rakam 'dan bahsetme· 
miş, ve hatta bazıları Yahudi mü 
hacirlerinin kabulüne imkan olma · · 
dığmı ileri sürmüşlerdir. Rublee'nin 
raporu resmi ll'ahafilde iyi tesir 
yapmı~lır . 

" Timcs ,, Gazetesinde Alman· 
ya tarafından Yahudi mühacereti 
ne dair yapılan teklifleri çok mü 
said ve ileri gidilm~ oldujunu gös 
termckte ve bu suretle muntazam 
Yahudi mübaceretin temini kabil 
oldutunu bildirmektedir . 

Kan verme 
tatbikatı 

1 Sarhoşları ayıltan 
makina yapıldı ! 

Sovyetlcr Birliği, kan verme key· 
fiyetinin gerek pratik gerek teorik 
tatbikat ve tetkikatı bakımından , 

1 bütün digcr memleketler arasında 

birinci mevkide bulunmaktadır. l 
Moskovadnki hematoloji ve kan ' 

verme Enstitüsü, Lu sahada geniş 
araştırmalar yapmaktadır . Lenin· 

gradda, Harkovda, Kievde. Minskte 
ve daha sair şehirlerde , Moskova
dakine mümasil daha yedi Enstitü 
mevcuttur . 

Memleketin her tarafında , 70 
büyük ve 840 küçük kan verme 
istasyonu faal iyette bulunmaktadır. 

Kan verme ameliyeleri miktarı, 1932 
senesinde 2,400 iken , 1937 de 
70,000 e çıkmıştır . 

Nevyork sergisinde en ziyade 
meralci celbedece"c şeylerden biri 
olarak sarhoşları ıyıltmağa mahsus 
bir makine de bulunacatı haber 
veriliyor. 

Sarhoş adam telefon kabinesi 
şeklinde küçücük bir odaya gire· 
cek, bir köşedeki otomatik deliğe 
yirmibeş " çent ,, lik para atacak. 
o anda fışkıran bir gazlc sarhoşlutu 
lcemalisüratle gececekmiş . Sarhoş· 
lar bu keşiften istifade etmek is 
terler mi bilmeyiz , fakat bu keşfi 
yazdığı bir fıkrasından öğrendiğimiz 
Fransız muharririnin dediti gibi is 
teseler bile sarhoşların bundan fay 
dalanmalarına imkan yoktur. Çünkü 
para atılacak deliği sarhoşlukla bir 
türlü bulamiyacaklardırl 

_____________________ , ____________________________ __ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahaneler inde uzun müd· 
det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı Abidin paşa caddesincle Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 
2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

YUSUF . AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
25 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

---------------------------------------------------11 

Adana Borsası Muameleleri 
ı PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
t 

En çok Sablan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

Koz• -;9,5ô · 1-ıo 
Piyasa Earlafl • • 38 40 
Piyasa temizi • 35,25 1 36,25 

_ı • 
1 
1 

Klevland 42 · ı 42,50 . 
-- ~ YAPACI ' 

Beyaz 
~i~ah 1 1 

Çl~IT 
1 

Yerli •Yemlik. 
.. •Tohumluk,. . 4.62 . ) 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

• Yerli 3,25 
Men tane -

• 
J\rı)a 

Fasulya 
. I• 

-Yulaf . 

Delice 1 

Ku~ yemi 
. ,ı._ 

Keten tohumn . 
Mercimek 
Susam -

UN 
Dört yıldız Salih 

.!:: üç • • 

.&l ~ Dört yıldız Dotruluk '. 
~ ı;:: üç ..2 c • • 
o - Simit :: 7i " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 

N e. 
""' üç " " 

Simit .. 
Llverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

:tl I 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
l'~nı: Santim 

Hazır 5 08 ır;;: 

ı---
Vadeli ı. ~ 76 Rayişmark 

Frank (Fransız) - 3- 35 
Vadeli il.~ 4 70 Sterlin ( ingiliz) - 5 93 

4 -Hind hazır 02 Dolar ( Amerika ) 126 51 
40 Ne~ork 8 - Frank ·c isviçre) 00 00-

Albayrak - Mu~tafa Nezih çayı 
Hindistan, Seylan, Çin ve tavadan doğrudan do~ruya müesstsc na

mına getiril'n '" müntehap, taze ve kc kulu ça> !ardan vukuf ve itina ile 
yapılan baımanlardır. Her zevke göre dt'tişm numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve bü>üklüktc kutu ve pahtltr içeri!indc satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tik eti nef as't ve halisiyetinin ttminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleş,ker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bıkka1iyelerde satılır. 

Umumi dtpoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telıraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

lr\ UJIMll~A">2A 
CAN KUQTAQ.JQ 

' 

Adana Belediye riyasetinden : 

Bilümum vesaiti nakliyenin muayenesi icra edilecektir . Aşağıda ' 
terilen tarihlerde muayeneye gelmiycnler hakkmda takibat yapılacağı i' 
olunur : 

Hususi ve taksi otomol>il ve kamyon : 20-Şubat - 939 dan 28 J 

Şubat-939 tarihine kadar. 

Hususi ve piyasa binek arabası : 1-Mart-939 dan 10-Mart-9~ 
tarihine kadar. 

Tek ve çift ath yük arabası ve bisiklet : 10 - Marttan - 20 Mart 
10299 19-21-22-23 kadar. 

Ceyhan Belediyesinden : • 

1 - Belediyemizin Ceyhanda yaptıracatı elektrik tesisatı ihtiyacı i~ 
(400) adet ahşap direk açık eksiltme ı.uretiyle satın almacaktır. 
2- Direkler, fenni şartnamesinde yazılı eb'ad ve evsafına temamefl 
uygun olacaktır. 

3 - Direklerin muhammen bedeli, kanunen alınması lazım gelen bil' 
cümle resim vesair masrafları müteahhide ait bulunmak ve Ceyhııı 
da işycrinde teslim edilmek şartiyle 2400 liradır. 
4- Bu işin muvakkat teminatı 180 liradır. 
5 - ihale 6-Mart . 939 Pazartesi günü saat 15 de Ceyhanda Bele 
diye salonunda yapılacaktır. 
6-lsteklerin muvakkat teminatını, ihale saatmdan önce Maliye vcznt 
sine yatırarak makbuz almış olmaları meşruttur. ( Banka mektupları 
Encümen tarafından muvakkatan teslim alınır.) 
1- isteklerin 939 senesinde ticaret odasında kayıdli bulundukların• 

dair makbuz ibraz eyfemeleri ve ihale gün ve saatında bizzat belediyt 
salonunda hazır bulunmaları lazımdır. 

8 - ilan masrafı müteahhide aittir. 
9 - Bu hususta daha fazla malümat almak isteyenler her gün mesai 

saatı içinde belediyemiz fen işleri bürosuna müracac;t edebilirler. 

10293 17 . 22 . 26 . 2 

Diş tabibi 

HüSnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac•k muracaatları memnuniy~tle kabul eder. 

Muayen,hancsi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

43-156 10116 Numara: 200 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında iskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 25-26 

r , 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlara 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylılc 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 -Dış mcınlckc:t l eı ıçin Abone 
bedeli değ'işmcı yalnız posta masrafa 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat erlilmelidir. 

Ru gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanedir 

-----------------~ı 

Sathk Bağ 
Yeni Dünya mezrasında 13 do· 

nüm bat; kuyusu içinde Çardıl1 

yoktur, ağaçlık ve lıahçeli çepelıiı 
ve temiz etrafında Enginar ekili 
mahsulile beraber satlıktır . 

Adres: E"ki istasyonda 52 inci 
Sokak okur yazar Orta mektebirı 
solunda 5 No. hanede Şahvar Yusuf 

oğlu lbrahim 
22 - 23 1ojo1 

Sa tıhk kirgir bina 

Kuruköprü caddesi - ) enicırflİ 
karşısmdalci sokakta ; içerisinde •Y 
rıca kızar hamamı olan ve tamall11 

yağlı boyalı 12 o Jadan il>arel dört 
katlı yeni ve kargir bina acele satı· 
!ıktır. Binayı görmek ve almelc iste 
yenlerin Yatcamii civarında Mod• 
Tuhafiye pazarına müracaatları. 

6 - 10 10287 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaaaı __, 


