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Mi ili Şefimizin 
Dost Amerikan milletine hitabeden 

son nutkuları 
lsınet İnönünün İngilizce söylediği bu Dlıtkun 

derin bir alaka uyandırdığı bildiriliyor 

l\nkara : 27 (Telefonla) Diiıı gece saaı_ 20,30 dı~ ~n~a~a radyoııiy~_e 
19,75 kısa dalğadaıı Amerikalılara hıtaben \'Crılcn, Mıllı Şefımız isme! lno
nünün İngilizce nulknnun bütün dünyadn büyük bir alfıka uyandırdığı ha· 
berleri \'erilm ektedir. 

Milli Şefimiz, Anglo Sakton kavmını daha ya~ın~~n, d~ha _esaslı bir .ş~
kilde tedkik etmek için ciort aydanberi çalıştı~ı lngılızce hsanıyle verdığı 
bu nutukta prüzsüz bir şive ile konuşmuşlardır. 

Yeni Türl-.: dün} asından Amerika yeni dünyasına hitap eden bu:nutuk, 
Dünyanın daima Jıarµtan bahsett;ği bir sırada hulhu terennüm etmek ba· 
k ımından çok enteresan gorülmüş, •derin tesirler yapnıışl ıı. . 

Miıli Şefimizin bu nutkunun memleket dışında olduğu gıbı memleket 
ıçinde de büyük aliika ,1e sevinç uyandırdığı gelen haberlerden ve gazete· 
ler neşriyatından anlaşılmaktadır. 

BERLİNDEN VER1LEN HABERE GÖRE 

lngiliz Başvekili, Ruz
velt'in aleyhinde imiş! 

BAY ÇEMBERLAYN GEVŞEKLiKLE iTHAM EDiLiYOR 

Berlin: 27 ( Radyo ) - Almanya 
enternasyonal deliler kursunun silah
lanma yarışına girdiği bir sırada 
Çemberla nin teslihat programının 

bir kat daha artırılması yolundaki 
çalışmasın& vakıftıı. Berlin mahafili 

Çemperlaynin bu hareketinin ne 
büyük tehlıkelere yol açacağını şim· 
diden kestirebilmektedir. 

Ber-lin gazeteleri, Çemberlaynin 
avam kamarasındaki nutku ile Ruı
vcltin nutku karşılaştırmakta ve arada, 
büyük bir tezat bulmaktadırlar. 

Gene Alınan gazeteleri, Çember
laynin hareketlerinin, Ruzvelt pren
siplerinin taban lahana zıddı ve 
aleyhtarı olduğu mütaleasındadırlar. 

Gazeteler şoyle demektedirler: 

- Hatırlardadır ki, Amerikanın 

bir taraflı ittifaklara cebhane sevket
me prensibi yüzünden Vilson, harbe 
sürüklenınt'ğe mecbur kalmı~ \'e 
Ameriknn tıskerleı i de Avrupa harp 
sahnelerine karışmıştır. Gene bu va
ziyetin tekerrürümü iı.teniyor: 

.................. 
i MAARiF ! 
· VKElLETI ! 
!FAALl~ETI ! 
. .................. ! 

MAARiF ŞURASI 
iÇiN HAZIRLIK 

Lügati içinde Büyük Türk 
Çalışmalar devam ediyor 

I 

Şehrimiz orta tedrisat öğretmenleri Maarif Şuraeı için 
llazırhkler• devam etmektedir. Erkek Ll•••I direktörü Bay 
~lfatm rl asıyeli alllnda toplanan öilretmenler Orta Okul ve 
llae klta;ları tadll ve ıslahı hakkmdakf noktal nazartarmı bit · 
-------..:. -- -- dlrmlflerdlr. Konufmalara alt 

F A 
• k rapor tanzim edilmek Uzere-

r ansız- merı a dır • 
Ankara : 27 (Husu•I muha-

dostl ug'"' U birimizden )-TiJrk om Koruma 
çalışmaları devam edyor. Ku· 
rumun son içttmaında. 

''Bu dostluk büyük 
mana ifade eder,, 

. . Paris: 27 (R:ıdyo)- Amerika se 
fı.rı 8. Bullit, Amerikan ldııbunde ve· 
~•len. ziyafette bir nutuk soylr miş ve 
cmıştirki: 

«Taarruz silahları o kadar kuv. 
Vetıendi ki büyiik bir millet ıhtilafla 
tı tnüzakere ımretiyle halletmekten 
~~kinir ve silfıha müracaat ederse 
d•çbir millet kendini emniyette adde 

Crnicek tir. 

1 Amerika bunun için tekrar silah 
,~nıyor. Ne gibi bir zihniyetle silah· 
(~ndığıınız reisicuınlıur Roosevelt bun 

0 
a~ evvel de söylemişti. «Hayatta 

tı'i e bir an gelirki, o zaman insanla· 
lı ?k ~al nız yurtlarını d cıtil kiliselerinin 
t ~ Umellerinin \•e medeoiyetlerinın 
ı;~elı olan iman ve i sanlık prensip 
l~~ıni de müdafaa etmek için hazır-

tııaları lazımdır.» 
nıııı /\,~ı~rikan - Fransız dostlugu iki 
ıf ad et •çın mazide biiyük bir mana 
luk e eden bir dostluk idi. Bu dost 
e ... Şıındidc büyiik bir mana ifade 
""C' sıs e~ledır. Yer yüzünde sulhu te· 

ebilirse n. mutlu.,. 
Paris Amerikan kulübünün reisi 

Kurumun bugünkli ve ilerideki 
çalışmalaı ı fızenne konuşulmuş ve 
bir neşriyat programı hcızırla_nmıştır. 
Bu pragraına göre Rddl.o~ lu_g_a~ının 
birinci cildinin tercümesının bıtırılerek 
derhal basılması, Hüse_yin Kazımın 
büyük Türk lügatıı~.ın- b•~. k~ç .Co.rma
sı basıırılmtli oları uçuncu cıldının la· 

·•·malı" 30 formaya yakın bulu-
bınm ı" ' · ı · · b' f . derleme netıce erının ır a· nan yenı . y 
. .. !arak neşri, Pekarskı akut 

sıkul o k 'k formalarıııın ta-
IUgatının e 51 • • - ı 

arak 2o formalık bır fasıku 
~:ı~~:·basılması kararlayırılmış~ ır .. 

d başka tercume edılı:nış 
80~ an l agatüttürkün neşredıle-

olan .'~a.nı : elen tedbirlerin <t-
bilmesı ıçı~ lazım g b'ldirilmiştir. 
lırınıası alakadarlara ı 

• M •• k 1 ... k ıu·gatına hazırlık ol· 
Buyu ur h 

k .. 1ere tanınnıış eserlerden IŞcyk 
ma u .. ıı·r· 1 a~ •. ında yazı aca · 
divanının ınue 1 1 1 ··· ·redilmesi 
bir ön sözle beraber neş 
kararlaştırılmıştır. - -----

- d ,0 ·le demişitir: 
Sho~~iz ap:ri~teki Amerikalılar, karşı 

hnzırlandığıınız taarruzun 
kaymağa h ttının Fransızları ıstih 
ılk çar~~~ı~ape:aıa biliyoruz. Bunun 
daf ettıliını . · · j par· 
• • k • malzememızın en •Y 
ıçın as eıı .. 

F ansızlara vermehyız.• 
çalarını r 

CEZiREDE YENi BiR iSY AN ! 
Suriye bayrakları yakıldı; Kamışlıda bu 

yüzden yangınlar vukua geldi 
" Suriye Ali Komiseri dün tayyare ile Cezireye gitti 

Vallmız:Au Rıza Çevik 

Yeni valimiz 
dün geldi 

Yeni Valimiz Bay Ali Rıza Çevik 
dün sabah 7,24 trenile şehrimize gel· 
mişler, istasyonda Tümgeneral lsmail 
Hakkı Akoğuz Belediye reis vekili Ve· 
dad Güçlü, Paı tilıler 'e daire amirleri 1 

melupcu Nihal, emniyet müdürü Is- ı 
mail Hakkı, jandarına komutanı Aili 
Rıza tarafından karşılanmıştır. Bir kıt'a 
asker, jandarma, ve polis selam res

misi ifa etmiştir. 
Yeni valimiz şehre indikten son· 

ra yanlarında Vali muavini olduğu 
halde v<. yaya olarak vilayt>t kona
ğına iitmiş ve işlerine başlamıştır. 

Halelı : 27 ( Hususi Muhabiı i
ınızden ) - l:::lnezir gazetesir.in Ka· 
mışlı muhabıri Cezirede gene isyan 
çıkhğını bildirmekte ve buna aid şll 
tafsilatı vermekledir : 

" Suriye Ali Komiserinin Cezi· 
r~l.c gidece~i haberi üzerine kendi
sını karşılamak için hükumet hazır-
1!klar yapmaya başlamıştı. Halka 
~li Komiserin geldi~i gün çekilmek 
uıere yalnız Fransız bayrağı dağı
tı!mıştıı:.. _Bunu ~ör~n bir kısım vata-
nılei' Alı Komıserı Suriye ba ki • 

1 
yra a-

rıy e karşılamak için hazırlığa başla. 
m~şlar ~e Su~iye bayraklan getirt· 
mışlt!rdır . Fakat bunu hab 1 
C 

• 
1
•
1 

er a ın 
eure ı er Binlerce Suriye bayrağı· 

nın üzerine benzin dökerek yakmı..:. 
!ardır . y 

Vilt_aniler Kamışlının bazı ma· 
halleterınde yantınlar çıkarmıştır . 

Beyrut : 27 - Ho _ Ko . 
G ı.ı.. 1 P" mher 
aurıye uo, bugün tayyare ile bu-

r~dan Cezire mıntakasına gidecek
tır, Ho - Komiser Cezire ve Kamı • 
lı havalisinde iki gün kaldıktan ş son. 

DENiZLERDEKi 

ra Tüdmür yoliyle ve yine tayyare 
ile Beyruta dönecek tir . 

1 lalcp : 27 - Senegal askerle· 
rinden mürekep 150 kişilik bir müf · 
reze Nuri Cabirinin koyünde araş. 
lırmalor yapmıştır. Ru araştırmalara 
sebep Nuri Cabirinin bir ihtilal ha· 
reketine hazırlanmak üzere köyünde 
mühim biı silah deposu yaptığı hak
kındakı ihbardır. Koyde hiçbir şe) 
bulunamamıştır . 

Şam : 27 - istifaya mecbur e
dilen Lazkıye Muhafızı Ihsan Cabi· 
ri buraya gelmiş ve Cümhurreisi ta
rafından kabul edilmiştir . 

Ho - Komıserin Halebi ıiyare 
tir.den sonra KÜrtdağında nisbi bir 
sükun verdı; . istihbarat dairesile 
mülkiye müfettişi Behiç Hatip'in ta 
vassutları üzerine Halep'te Kör Re· 
şid'in evinde müridlerin Şeyhi İbra· 
him Halil şerefine bir ziyafet veril· 
ıniştir . 

Bu ziyafette lbrahim Halilin ah 
bablarından Hıfepli Abdo Mısri, 

HAZIRLlKLAR 

Kendilerine:hoş geldin der ve 
Gaziantepte takdirle bahsedilen ya
pıcı faaliyetlerinin Adanada da bü-
yük neticeler vereceğini kuvvetle A -
uın•:~~; vaJ; Bay ~cvfik Had; Bay.al merika - lngiltere 
pazar günkü ekspresle Ankaraya j denı•z dev' • 1 • 
hareket eım;ı ve ;stasyonda dostları 1 rı ye erı 
tarafından uğurlanmıştır. --, Ingiliz ordusu 

Romadan ! nevralara 
büyük ma

hazırlanıyor? 
çıkarılan 

gazeteciler 
1 Rom: 27 (R•dyo)- 3 ecnebi gazete 

cisinin İtalya hududları dışına çıkma 
ları bugün kendilerine tebliğ edil · 
miştir. bunların içinde Temps gazc· 
lesinin muhabiri de vardır. Bu gaze
tecilerin hudud harici edilmeleri se· 
bebi gizli tutulmaktadır. 

Filistinde gene 
bomba patladı 

Yafaya yeniden İngiliz 
polis kuvveti getirildi 

Kudüs: 27 ( Rad~· o ) - Yafaya 
yenideıı mühim mikdarda f ngiliz 
polis kuvvetleri getirilmiştir. 

Kudüste kral Corc caddrsi 
ortasrnda bugün meçhul eller tara· 
fından atılan bir bomba ile yedi 
kişi yaralanmıştır. 

Bonenin nutku 

Paris: 27 ( Rodyo ) - Harici. 
ye nazırı Bay Bonne Radikal sosya· 
listlerin toplantısında bir nutuk söy 
!emiştir. 

Bonne l:u nutkunda, Fransız 
lmparatorlüğunun idamesi için F · 
ransanın hiç bir fedakarlığı uirge
miyeceğini ve F ransanıo su Ilı siya· 
seti ile dostluklarını daima arttır· 
dığını ve muhafaza ettigini söyle· 

. miştiı. 

mı 

• <!:.. ----==mı:~::_ 

Cebellttarık:cıvarında lnglllz Donanm~sı ve Donanmayı 
l•klp •den lnglllz tayyarelerden biri 

Vaşingto!1 : 27 ( Radyo ) _ 
Nevyork Tıınes gazetesinin haber 
aldığ~n~ gör<;.• 6 lngiliz destı oyeri 
Jameık de Kıngston kara sularında 
bulunmaktadır . Bu hadise mezkür 
harp gemilerınin Amerika deniz ma· 
nevralarına iştirak edeceği şayial<ı· 
rını ortaya çıkarmıştır. Bir harp tak
diıinde müşterek bir lngiliz - Ame
rikan deniı devriye kollorı tesisi hu. 
susnnda şimdiden bir anl<tşma mev· 
cut olup olmadığı merak ediliyor . 

1918 senesindenberi üçüncü defa 
olarak anavatiln ordusu bütün mev· 
cudiyle Yorkshite kontluğunun gar
bind<· Ağustos ve Eylul ayları zar
fında yapılacak olan manevralara iş
tirak cdecek:ir . Motörlü ve zırhl• 
cüzütamların mücehhez bulundukları 
son sistem silahlar • harp şartlarına 

mümkün olduğu kadar uygun şartlar 
içinde tecrübe edilecektir . 

Eksperler son derece arııalı ara 
ıide geniş mikyasta yapılacak hare. 
kat esnasında zırhları kalın ve sü· 

ratleri pek biiyük olan yaı ı ağır hü~ 
cum tanklarının randımanlarını tedkık. 
etmek istemektedirler . Askeri ek~
perler lngiliz ordusunun mühim bır 
kısmı~ın cenubu garbi ınıntakaların-
dan silah ve techiıatiyle birlikt.~ ha1va I 
hücumlarının mütemadi tehdı 1

• 
8
• 

tında Yoıkshire'e nakli harekelını~ 
tecrübenin erı mühim kıs~ını te~kıl 
edeceğini beyan etmektedırler. 

Umumi plana gore cüzütaml~r~n , 
gece sevki ağır topçu kuvveıl.ennın 
tankların vesairenin yavaşça ılerle-
mesi suretiyle yapı!ac~~ ~e ~iıral- ı 
yözlü otomobiller, bındırılmış pıyade 
kuvvetleri, irtibat servisi ve moto· 
sikletler gibi :eri cüzütaınlar ına~ · 
kelenme suretiyle seyyar hava ınu-
dafaa bataryalarının . himayesinde 
gündüz ilerliyeceklerdır. 1 

Malzemenin ve kıtaların bir kısmı 
tayyarelerin hücumu altında işliyecek 
olan trenlerle sevkedilecektir . Hare
kata iştirak edecek olan ıabitlerln 
ve anavatan garnizonları efradının 
adedi 60,000 dir , 

eski çetecilerden Necip Uveyl, 
Şeyh Yusuf, Abdülkadir Haccar 
ile Kör Reşidin akraba ve taraf. 
tarlarından bir kaç ağa ve Behiç 
Hatip bulunmuşlardır • 

Ziyafet sonunda güya lbrahim 
Halil ile Kör Reşit geçmişi berta. 
raf ederek öpüşüp barışmışlar ve 
bundan sonra yekdigerf erine karşı 
husumette bulunmıyarak Kürtda • 
ğın1a sükuneti muhafazaya karar 
vermişlerdir. Fakat işe aklı eren· 
ler, bu barışmanın samimi olmadı· 
ğını ve iki tarraf tan birisinin fırsat 
bu:duğu takdirde diğer tarafın kö. 
künü kazıyacağı kanaatındedırler. 

Müridlerin Şeyhi lbrahim Halil 
Halep,tcn Kürtdagına avdet etmiş
tir. Ve avdctile beraber henüz muh
teviatı anlaşılamıyan bir mazbata. 
yı köy köy gezdirmeğe ve bunu 
muhtarlarla Kürtdağinın ileri gele

nlerine imza ettirmeğe başlamıştır. 
Mazbatanın muhteviyatı hak-

kında türlü türlü rivayetler 
dönmekte isede bunlar birbirini 
tutmadığırıdan bu hususta bir şey 

söylemek şimdilik doğru olmasa 
gerektir. Zira, bizzat mazbatayı 
imza edenler bile sıkı bir ketumi· 
yet muhafaza ettiklerinden bir şey 
anlamak mümkün olmıyor . 

İnhisarlar umum 
müdürü 

Başka bir vazifeye tayin 
edileceği söyleniyor 
lstanbul : 27 (Telefonla) - in

hisarlar umum müdürü Mithat Ye
nel'in, hariciye Vekaletitde bir vazi 
feyc orta elçiliklerden birine tayin 
edileceğinden bahsedilmektedir. 

General Nesbit 
İstanbulda 

l!tanbul: 27 ( Telefonla ) - iki 
gündenberi Ankarada tetkik \'C te
maslarda bulunan lngiliz istihbarat 
dairesi müdür muavini general Nes
bit bugün şehrimize gelmiştir. Ge· 
neral Blegrada gitmektedir. 

Hatay telefonu 

Hatay hükümetine 
geçıyor 

Antakya : 27 (~Hususi) - Ku. 
mandan Briko isminde bir binbaşı
nının riyaseti altındaki bir Fransız 
heyeti buraya gelmiştir. 

Hata.>daki telefon hatlarının hü· 
hümetçe satın alınması için cereyan 
eden müzakerelere iştiıak etmiştir. 

Müzakerelerin yakında neticele· 

neccği ve ilk defa olarak Antakya 
- lskendcrun ve Antakya - Kırıkhan 
arasındaki telefon hatlarının hükü· 
metimize teslim olunacağı anlaşıl
maktadır. 

Ciyano Varşovada 

Varşova : 27 (Radyo) - ftalya 

hariciye nazı ~kont Ciyano buraya 
gelmiştir. 



BERLi N • , RO,MA VE .,~----------------,--, Edebiyat Aleminde 

L ON D R A - p A R i S Ş eh i tr lhl a !O e tr o e r 6 1 G E N 

Mihver/erinin kuvvet- 1 
Seçim defterleri 

kaldırıldı 

Bayan Atiye 
vedaı 

Baysalın 
--·--. 'i ŞEKSPi 

Umumi meclıs 
!)el.spire aid eserlerin Şc 
larafirıdarı yuzılmadı~ı 
l.111daki iddıalur tel.raı 

raretlerıdı . Hscrlerin Rutl 
IJtikü tarafıudarı ) a::ıl 
söylc11iJoı . 

feri karşı karşıya itirazlar tetkik ediliyor 

J>arıste çıJ.aıı (Enırosijo11) ga::ett s rıdcrı Bütün yurtta olduğu gibi şehri· 
mizdede intihap hazırlıklarına hara 
retle devam olunmaktadir. Seçim 
defterleri kaldırılmış ve yapılan iti 
razların komisyon tarafından tetkik 
ine başlanmıştır. 

Adanadan pek çabuk ayrılmak 
mecburiyeti dostlarımla ayrı ayrı 
veda1aşmama mani olduğundan bü· 
tün dostlarımıza muhabbet ve vedaı 
mm iblağını muhterem gazetenizden 
reca ederim. 

Umumi meclis dün yeni valimiz 
Ali Rıza Çeviğin riyasetiııde toplan 1 
mış ve ruznameye dahil olan mad 1 
deler müzakere edilerek aid olduğn 
encümenlere havale olunmuştur. 

B Çembeılaynın Avam kama 
•rasında: ne olursa olsun in· 

gilterenin daima Fransın yanıbaşın 
da olRcağını beyan ettiği nut: undan 
sonra lngilterenin bu ilave me.suli· 
yetine nasıl cevap verebileceği hak 
kınja bir sual varid olmaktadır. 

lngiltere şimdiden Fransanın sa 
fında yer alıyor. Demek\ci, icabetti · 
ği zaman müessir olabilecek; yardım 
yapacağından emindir. Zaten İşte bu 1 

nun içindirki, bu hususta şimdiye 

kadar görülmemiş bir hamle yap· 
makta ve buğün lngiltereyi idare 
edenler eski asker toplama prensi· 
bini tadil mecburiyatinde kalmakta 
dır. 

Filhakika mecburi askerlik fıkri 
lngilterede gün geçtikçe ilerlemekt~ 1 
dir. bu fıkir ise reddi gayrikabil bir 
ihtiyacın c~vabıdır. 1 
8 F ernand Boverat ne~rettiği 1 

•çok dikkata değer bir broşür 

de Almanya · ltalyanın karşısında j 
lngiltere F ransanm vaziyetini izah 
etmektedir. Muharrir 1906 dan 1925 
şc kadar olan yani 1945 40-20 
yaşları arasında bulunacak olan er 1 
kek nüfus doğumunu hesap ve muka 
yese ediyor. Netice şudur: 1 

Almanyada 17 Milyon 
ltalyada 12 Milyon 

Fransada 
1 ngiltercde 

29 
7,5 

10,5 

18 

Milyon 
Mil yan 
Milyon 

Milyoıı 

Bu hesaba göre Btrlin Roma 
mihveri Londra · Paris mihverine 
karşı büyük bir üstünlüğe sahiptir. 
yalnız şunu hesaba katmak la 

zımdırki, umumi harptenberi 
erkek nüfusunu hrınen tamamiyle 
si1ah ahına çağırarak talim etmiş 

biricik hükumet olup mühim bir 
ihtiyat kuvvetioe sahiptir. ve ltalya 
Almanyadan bu hususta çok üstün 
dür. 

Bu suretle fngiliz Fransız Bloku 
Almanyaya karşı karada göğüs gtre 
bilecek ve o:ıu denizde ve havada ' 
imha edebilecek bir vaziyete girince 
Alman nüfuzunun tehdidi altında bu 
lunan bütün devletler derhal Lond· 
ra Berlin mihveri etrafında topla· 

1 nacaklardır. · 
Bizzat ftalya da vaziyetini degiş· 

tirecektir. Eğer :bugün o Almanya· 
nın yanıbaşında görülüyorsa, bu, Al 
manyanııı 'zaferine inandığı içindir. 
Bu zafer imkansız bir hale girer gir. 
mez ltalya ya bitaraf kalacak ya 1 
hut ta Londra · Paris mihverine gi· 

1 

reccktir. Bunun için sadece Ameri i 
k11nın müdahalesiyle ezilmek korku ı 
su kafidir. 

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

Fransa gizli ta
vizler mi :eklif 

etmiş ? 

ikinci müntehip seçimine martın 
15 inde başlanacaktır. Seçim '21 
martta bitecektir. 

Dahiliye vekaleti, mebus intiha 
hına aid mazbataları bastırarak ala· 
kadar dairelere gönderilmiştir. 

HAVA VAZİYETi 

Dün öğleden evvel şehrimizde 
gök yüzü açık, öğleden sonra bulut· 
lu geçmiştir. Ençok sıcak 19 dere. 
ceyi bulmuştu. Geceleri en az sıcak 
2 derece. 

=-----~~~=--~~~--=~~ 

halde unutulmamıştır. Bununla be 
ı aber bu hususta diğerleri hakkında 
bize doğrudan doğruya yapılmış 
şehadetten mahrumuz. 

B. de Brinon'un vazifesine ge· 
lince, bu da B. Baudovin'in misyo 
nunu tamamlayıcı mahiyetteydi. Bu 

O 1 d vazife B. Ribbentrop'u Romada ya· a a ier ve Gtorges Bonnet is 
d ki · k d 1 pılan teşebbüsten haberdar ederek te i erı a ar inkar ı:de dursunlar, 

bugün astık sabit olmuştur ki, şuna· Fransa'nm halya'ya kaışı son d~rcce 
mutedil hareket etmekte olduğunu 

tın ilk günleı inde, dış bakarıının iti 
1 

d ve Fransı7. - Alman beyannamesi 
ma mı söyliycn iki yarı resmi mü 1 

ne istinaden, Hitler Almanya'sının 

Atiye Baysal 

Ziraat f akült~si 
talebe] eri 

Adanaya geliyorlar 

Yüksek Ziraat Enstitüleri Ziraat Fa· 
kültesi son sınıf talebeleri, pı ofesör 
)erden BB. Hoın, Krauşe, Gerengoss

1 
Doçentlerden Şevket Birand, Sala 
hattin Batu, Ekrem lımen, Esat Boz 
kaya, Vamık Tayşı ve Satı Ekincinin 

1 

iştirakiyle Çukurova ziraatı ve hay· 1 
vancılığı ile ziraat sanatlarına ait 
fabrikalarda, Mersin ve Silifkede 
nart>nciye ziraatı ve turfanda sebze· 
cilik üzerinde tetkikatta bulunmak 
üzere 10 gün kadar sürecrk olan 
bir tetkik seyahatine çıkacaklardır. 

Demir ve çelik 
fabrikalarımız 

Karabükte çalışacak 
bir mütehassıs daha 

şehrimize geldi 

1 

messil, biri Roma, diğeri de Berlin' 
d bb müttefiki nezdinde itidal tavsiyesinde Ankara 27 (Hususi)- Karabük 

e leşe üslerde bulunmu lardır. I 
bulunmasını istemt kteu ibaretti. te kurulmakta olan Çelik ve dtmir 

ftalyan şarki Afrikasında tuz in- 1 · · d l f Bugünkü şutlar ıçın e >U te fabrikalarmda ~alışacak ngiliz mü· 
hisarına malik olan Fransız ltalyan h 

1 

şebbüsler uygunsuz bir arekettir. hendislerinin (umum müdüı Ü B.L.F. 
şirketinin .miidürü sıfatiyle zaman Çünkü evvela taleplerini "gansterler" Korb B S('. Ch. E. faaliyete başlan 
zaman f aşıst hükümeti merkezinde tarzında ifade eden bir devletle pa· ması için Sümer bankla temaslarda 
ikamet ecen B. Baudovin kont Ciya- ı' l zarlığa girişilemez ve ıiç olmazsa bulunmak üzere şehrimize gelmiş 
noya B. Musolini ve müşavirleri ta· ı tavrını dehiştirmui beklenir, sorra ve bu husustaki temaslanna da baş· 
rafından feshedilen 7 son kanun 19:~5 ,; 

ı taleplerini resmen ileri sürmedikç'! lamıştır. 

ldmanyurdu son maçta 
mağlup oldu 

Dün öğleden sonra şehir stad· 
yomunda yapılan şild maçında To 
rossporla- ldmanyurdu karşılaşmış 
ve neticede üçe iki Torosspor ga· 
lip gelmiştir. 

Bir adam çifte ile 
yaralandı 

Kozanın eski Mantaş köyünden 
lsmail oğlu Hüseyin Domuz avJnda 
elindeki çiftenin patlaması netice· 
sinde sol bacağından yaralanmıştır. 

Hayvan hırsızlarr 

Kozanın Otluk köyünden Halil 
o~lu Ali Avraşın bir beygiri ayni 
köy civarında oturan Ardınlı aşi· 
ret inden Veli oğlu Hacı tarafından 
çalındığı anlaşılmış ve Hacı yaka 
lanmıştır . 

Viyanada ilkbahar 
• • 

sergısı 

Viyana : l7 (Radyo) -- Önü 
müzdeki ilk baharda bir sergi açıla 
caktır. Bu sergide yeoi icad edilen 
muhtelif makineler lt>şhir edilecek 
tir . Bu sergi için şimdiden hazırlık 
lara başlanmış ve sergiye i~ tir akları 
için muhtelif millctre davetiyeler 
göndt'rilmiştir. 

tarihli muahedenin yerini tutabilt>cek 
F l iştahını büsbütün artırmamak için B, Korb Brasdrt şirketinin ma· Brastrt şirketi fabrikanın i"lelme 

olan ransız · talyan anlaşmasının v 

rc:5) r.yük şair Şekspirin 
~ yatına dair merak 

cak on sekizinci ı 

doğru uyandı için yazılan biyogı 
iler müspet vesikalara istinad el 
ı!Z, Muasırı Ben Consonun bir 
makalesinden başka, Şairi şah· 
tanıyıp da teıcümeibalini yazan 
ktur. Bütün eserler kulaktan k 
ğa gelen rivayetler, hatıralar ve 
ncak birkaç vesika üzerinde işi 
erek vücuda gtirilmiştir. Bunun 
Şekspirin şahsiyeti ve eser !erile 
şgul olan ed'!biyatçıların arası 
zaman zaman hararetli münakaşa 
olur. Bu yakında da Rus prof es 
Porokovşikov ile Londra ünivt 
tesi lııgiliz edebiyatı prof esorü. 
Baret arasında birkaç makale s 
en ve kat'i bir netice vermiyen 
münakaşa geçmiştir, Rus edebi) 
çısı, Şekspirin piyeslerinin ha~ 
müellifi beşinci Rutlanp,daki R 
er Manners olduğunu iddia edi 
İngiliz edebiyat doktoruysa bu 
ri tamamiyle reddederek, Sek· 
gibi hayrete şayan l ir deha~ 
mütevazı bir kasabadan yetşme 
bütün asil lngılizlerin hazmederJI 
iklerini söyliyerek meslt>kdaş 
esasen zavıf olan bütün fikir il" 

1 
birer birer cerhetmiştir. Böylt'! 
Şekspirin hüviyeti, bt iki şimd 
bildiğimiz gibi kalıyor demektir 

~------~------_). 
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1 

tavizlerde bulunulmaktan çekinilir. halli müdürü C. F Hapkinsonla bir- 1 sınde üç ser.e için yatdım etmcgv i ü 
ana hat arını izah etmiştir. ı 

Ve bilhassa bir hükümet, biri kuv· 1 likte iktisat vekilimiz B. Hüsnü Ça· zerine almış bulunuyor. Bu müddet p Süveyş kanalı hisselerinden bir 12,30 roğram 

' 

vetli,diğeri zayıf, biri alenen çınlıyan kir ve müteakiben de müsteşar B. zarfında Türk arkadaşlarımızla işbir 12,35 Türk müzig~i - Pl. 
miktarının talya'ya satılması ve ne· k f ld 'k' 1 k ' diğeri uliste ısı anan ı ı sese o· miştir. liği yapmak bilgi ve tecrübelerimizi 13,00 Memleket saat ayarı, aı 
tice itibariyle ltalyanların l u şirke d" k nuşursa ancak ken ı otoritesini yı · Halit Nazmi tarafından kalul tdil. onların emrinde bulundurmak ilk ve rııeteoroloı"i haberleri . 
tin idare meclisine kirmcltri husu· D l d 

Bugün Fransa bütün kuvvetleri. rnnda Fransız hükünıetinid tavassutu mış olur. BB. a a ier ve Bonnet B. Korb dün Ankara Palasta vazifemiz olacakt1r. t3, 10 - 14 Müzik ( Küçük 
ni seferber ettiği taktirde Alman 19 son teşrinde İtalya tehdidi kar· kendisiyle görüşen bir muharriri:-.ıize Fabrikanın i k faaliyet devresinde kestra - Şef : Necip Aşkın) 1 
yanın 85 ve halyanın 80 fırkasının ı Roma hükümetine Cibuti . Adisaba· şısında Fransa'nın durumunu tarif şunları söylemiştir. 1 türk elernanlar Brasert şirketinin ı Paul Holzner- Saksunya köylü 
karşışına 110 fırka çıkarabilecek Vl\Z ba demiryolu hisse senetlerinden bir etmişlerdir. Ve bu tarif çok yerinde. " Her şeyden evvel temas etti ı tavsiye edeceği 80 yabancı miiht>n ları 2- Beethoven- Skoçya h 

kısmının ltalya'ya terkedilmesi ve h' ı ı 1 t F k t · d k" 1 k · iytttedir. le ır ere yapı mış ır. a a yarı res. gım evlet er anınız b"şta o ma disten yardım göreceklerdir. )arı 3- Ganglberger-Aşk ça 

F k 1945 d · · hattın ltalyanların elinde bulunan mi mümessiller .cümhuriyetin resmi üzere .Sümerbank umum müdu"'rü B 1 t t k"l"t M · - a a at e vazıyet temamı I aş angıç a eş ı a ın esas mev 4 - Gounod - Ave arıa :> v 
miyle bamba~ka olacaktır. Bu zama. kısmiyle müten~sip olarak talyan elçileriyle rekabete sevkedilince ya B. Nurullah Sümer ile arkadaşlatı kilerini işgal edecek olan bu mühen· _ ikinci J~alyan süiti 6 - Becc~ 
na kadar F k ti . t 1 !arın idare hiyetınde temsil edilme· b l 1 t d ·· 1 ğ d""' b .. ·· l"k 1 1 k ransanın uvve erı ar , b ancı aıın, par emen o a so~· enen ve tanıştı ım ı5 er utun a a a ı disler yerlerini tedricen tür arka· Birinci ltalyan süiti . 
mıyacaktır. Halbuki ltalya 100 ve le i; Cibuıi de bir ser est mıntıka, hat nutukların boş sözlerden ibaret ol· kimseler tarafından bana karşı gös 

1 daşlarına terkedecekler ve böylece 18,30 Proğram 
Almanya 180 fırkaya sahip olacak ti icabında bir enternasyonal liman duğunu dü ünmelerine meydan ve terilen samimi hüsnükabulden ne neticede fabrikanın ekibini tamamen 18,35 Müzik ( Dans- Pi ) 

vücuda getirilmesi; 1935 anlaşması ·ı · ı kt d k d .. h td y •• 1 k ı d k' d j 0 
tır. d rı mış oma a ır. a ar mute assıs o ugumu soy e· Türkler trş i e ece ıer ir. 19,00 Konuşma ( Türkiye ı 

mucibince 30 ıene için e tama:niyle B lh · · t hl"k ı· b" k · · 1939 yılında l 10 Fransa fırkası u su ıçın e ı e ı ır oyun· me ısterım. Karabükte çalışan irıgiliz müte tası ) 
1 tasfiye edilecek olan Tunus halyan. d l 1 1 Al 1 M "h K b k d · f b k f • 165 Alman ye talyan· fırkasına kar· ur. la yan ar v~ man ar, unı ara ü t.nıır a ri a arı ınşatı hassı~larının son iki sene içinde ba- 19, ı 5 Türk müziği(Halk musı 

k k b . . d b 1 d !arına ait imtiyazlar statü~ünün ebe· ı d 1 f · b ld"• · · ·b· b" · ·ı k ·· d' d ki p )S J şı oyma mec urıyettn e u un u- an aşmasin an me.su ransız ve ın 1 ı ıgınız gı ı ıtırı me uzere ır. şar ı aıı eserlerden biri de türk ar Tanburacı Osman ehlivarı ao 

1 1 945 k 6 ı di olnak teyidi: fşte kont Ciyano· ·ı· b k ı Akd · Af "k B · "f 1· d ğu ıa de t de anca l 1 ngiliz gı ız a an arının enız ve rı a enım vazı em ı..u muazzam te.>İsa ka aşlarıyla aralarında temine mu · 
1 

ver Atamanın iştirakiyle. f 
Fransız fırkası 260 [Alman ve hal- ya teklif edilen pazarlık bu olmuş· da tıbkı orta Av upa Ja olduğu gibi : tın faaliytlc gtçmesi için lazım olan vaffak oldukları dostane münasebet . 19,35 Türk müziği (lncesaz 
yan fırkasının önünde durmak mec Programda Libyan'ın cenup lıu· eninde sonunda boyun eğecekleri hazırlayıcı tertibatı almak ve bilahc: lerdir. Benim de başlıca arzum bu 1 - Muhayyer ) 
buriyetinde kalacaktır. dudunun genişletilmesi. Tibesti tc· kanaatından hiçbir zaman fariğ ol· re fabrikayı muvaffakiyetle işletmek samimi havanın fabrika faaliyete 1 20,00 Ajans , meteornloji h11 

işte bütün mesele buradadır. Ve pelerinin ftalyanlara terkide her mamışlardır. için Sümeı banka yardımdır. geçtiği zamanda devam etmesidir.. leri, ziraat borsası ( fıyat ) 

bunun içindir ki, bir Fransız ma~lu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 20,15 Türk müziği. ~alanlar: 
l>iydinin lngilterenin de mağlubiye Rcmbran Jt'ın Bu·. y u·. k , cihe, Reşat Erer, Ruşen Kam. ( 

u H e d ı· ye fetmiş, arziyat ilminin esaslarını ilk 1 d t K Ok 1 M··S' 
ti demek olduğunu bilen, Almanların Şu odan meşhur bir tab f e ozan . uya:ı ar : " 
K 1 1 ı 1 

de a o atını~ tır. ç .. 1 M 1 k T k ·· 1 
a eye yer eşmesinin ngiliz impara Bundan losu, bir sveç . .. . .. ag ar, e e o goz. - · 

torluğunun sonu demek olduğunu li tarafından Daha bırçok şeyler uermde ug· Bestenigar peşrevi 2- Haşinı bt 
bilen, Bütün lngı"liz şehirlerinin şid miş, sonra tekrar sahibine iade edil LeonardodamuVcllnd~ll çakmak raştıg.vı •. mesela bolon, para·ş· ü_t ta __ yy·a· Bestenigar şarkı - Kaçma mt' 

Hollandadaki Rembrandt cemiyetine · · b J d d ğ detli ve tahrip edici bumbardımanla. mıştı · re gı 1 şey er yapmayı uşun u u rundan 3- Salaha 1din - Eviç ş 
200 bin Jiraya satılmıştır. 

ra maruz kalacağını bilen, aç kala· Bu kıymetli tabloyu elinde bu· YakınJa Milanoda bir Leonar . ele geçen yazı ve müsvedde kağıt - Göz yaşlarınız. 4 - ... ..,.. 

1 "Kudüsün tahribine ağlıyan Ye ı d k" k k"I d I" ı d ..,.. cağını bilen ngiltere Londra · Paris lundur4fn sanat meraklısı nihayet o· do da Vinçi sergisi açılacak. Ma arın a ı ro 1 er en, P an ar an şal faer - K•rr.an taksimi. 5 
remya,, ismindeki bu tablo, Hollan r J k d .. ı mihverinin lehine olarak kuvvetli mu nu satmaya razı olmuş ve tabloj u !Um olduğu üzere Leonardo ressam an aşıma ta ır. Acem ;ışiran şarkı - Dinle so 

vazenesini temin irin bugün elinden dalı ressamın ilk yaptığı en güzel k R v~ rri nar olduğu kadar büyük bir Milano sergisinde Leonardo'nun ey dilrüba. 6 - Nikogos A1 "' J d b. ·d· ş· d" k d Hollandada i embrandt cemiyetine ne geliyorsa yapmaktadır. e~er er en ırı ır. ım ıye a ar alimdir bir çok şeyler kt>şfetmiştir resim ve heykel eserleri iJe beı~ber aşiran şarkı - Ey çeşmi ahu· .. 

r b. k il t bl .l Lizim par.amızla 200 bin lira tutan . •y. Al 1 . d b" . kA o) Mecburi askerıiğin tesisi ngilte ırço e ere geçen a oyu nı ıayet Mesela, muvazene kanunu, mayile ıcat ettıgı a et erın e ırer nümu· Artaki - Kürdili hicaz ar- t 
reye bir harp zuhuründe şimal hu· Herman RaJ adındaJ:i bir lsveçli re. bir para mukabilinde vermiştir. rin har .. keti, insan ve hayvan ttrihi nesi 1 u1unduru'acaktır Bunlar ara gibi ruhunda güzel. 8 - · · · (ı 
dutları na ilk haftad'a 30·40 fırkayı sim kolleksiyoncusu ~;mıştı. Rembrandt cemiyeti de tabloyu üzerinde tetkikleri vardır, s~sin ve sında bir de 'Otomatik ateş aleti,. caz şarkı - Ağlamış giilmüş et~ 
yıgabilrcek imkanları verecek ve 1 Tablo 1929 da Londrada açılan Amsterdamdaki Rijka müzerine he· ışığın dalga halinde inti~ar ettikle. vardır ki bu, çakmagın iptidai şek 9- Ahmet Rasim-Segah şa;l 
Almanları Kale yolu üzerinde dura· Hollanda resim sergisinde gösteril· diye edecektir. rini ilk defa Leonrdo da Virıçi keş linden başka birşey değildir. Benim sen nemsin ey dilber · 
bile~kti~ ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Geri~ üçüncü sayfede ~ 

c 

... 
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Dünyadaki kadınlar cenneti İstanbul ve lzmirde 

GÜZELLiK MEKTEBi lyapılacakyeni ve-
rem pavyononları 

Orada neler yapıhr ? Ne şekilde 
çalışılır ? Kimler çalışır ? 

Ankara : 28 (Hususi) - Hay
darpaşa hastanesiyle Heybcliada se· 
n.1taryomuna bağlı olarak yapılacak 
150 şer yataklı pavyonların planla· 
rı hazırlanmış ve sıhhiye V <!kal etin. 
ce lastik edilmiştir. 

Bugün kadınların gü ıcl olmasın· 
dan ziyade , güzellik saııalını bil 
mesi isteniyor • Yaradılıştan güzel 
olmak kafi değildir. Son derece gü 
zel kadınların bile, tuvalet usullerini 
bilmeleri ve tatbik etmeleri lazım 
dır . 

le, muhtelif yağlarla, sabunlarla ov
malar, masajlar başlar. 

Bu, güzellik tedavisinin birinci Sıhhiye Vekaleti müsteşarı B. 
Asım Arar hıfzıssıhha umum müdü 
Jürü Ekrem Tok pavyonların Japr· 

lacağı yerleri görmek üzere lstanbu 
la gitmişlerdir. 

Çünkü bugün, kadın güzelliği te 
lakkisi değişmiş bulunuyor. 

Eskiden kadınların tuvalet na
mına yaptıkları şey , sıcak su ban 
}'osundan ibaretti . Fakat salon ve 
şehir hayatı başladıktan sonra, gü 
zelliğin başka vasıtalarla da temin 
eciilmesi, ona başka bir şekil veril
mesi lüzumu duyuldu. 

faslıdır. Ondan sonra yapılacak da· 
ha birçok şeyler vardır ki bunların 
en başında vücut hareketleri gel 
mektedir. Bunlar, göı ünüşte basit 
ve kolay gelen hareketlerdir, fa 

kat tatbiki zor, buna mulcabiı faydası 
çok idmanlardır. idman hareketle 
rinnen sonra istir;ıhat, tekrar ban 
yo, güneş veya sun'i güneş ziyası 
tedavisi, yemekltrde bazı kayıtlar, 
güzellik, bakımının diğer fasıllari 

İzmir emrazı sariye hastanesine 
i!ave olarak yapılacak 50 yataklı 
verem pavyonunun da , plarıları ha· 

zırlanmıştır. Her üç pavyonun inşa· 

atına pek yakında başlanacağı haber 
verilmektedir. 

Bilindiği gibi bu pavyonlar için 
geçen sene 550 bin liralık tahsic;at 
k Abul edilmişti. 

ilk bulunan çare , allık , pudra , 
krem gibi şeylerdi . Ondan sonra , 
büyük bir kaJın güzellık müstah
zaratı sanayii kuruldu . 

Bugün ise güzelliğin, dah'l z;yade 
ilmi usııller dahilinde teminine ça
lışılıyor. Bu sı..:relle güzellik , vücut 
sağlılığının bir parçaııı sayılıyor ve 
sıhhatimize nasıl dikkat etmemiz 
lazımsa güzelliği de ayni şekilde 
mu haf aza lüzumu tı·slim olunuyor. 

Bugün , güzellik Lakımı , bütün 
usulleri, vasıtaları ve incelikleri ile, 
başlı başına bir ilim halini almıştır. 
Bunda, ilmin biHün yeni keşif/erin
den istifade edilmekte , tıp güzelli-
ğin emrine verilmektedir. ı 1 

Kadın güzelliği, bu suretle, yalnız 
çehre olarak değil , bütün bir vü· 
cut olarak kabul edilmiş olu}'Or. 

Amerikada birçok büyük kadın 
güzellik enstitiileri olduğu gibi , bu 
enstitülere mütehassıs yetiştiren 

mektepler de vardır . 
Buralarda mütehassıslar, bir dok 

tor gibi tahsil görürler. Kendilerini 
yeni güzellik usulleri ile hazırladık· 
tan sonra başkalarının güzellıkleı i 
üzerinde meşgul olmaya başlarlar . I 

Fakat , güzellik ilmi sahasında 
her gün yeni terakkiler görülmek- 1 
le Jir.Güzellik enstitülerinde çalışan 
mütehassıslar, senede bir bu mek· 
teplerde açılan kurslara giderler ve 
yeni dersleri görürler . 

Güzellik mütehassıslarının işle· 
ri hakikaten zordur. Çünkü: bir ka 
dırıın çehre ve vücut güzelliğini te
davi ve muhafaza kolay bir iş <le 
ğildir. Bundan başlca. her hasta ay 
nı usut:e ted.avi edilemiyeceği ğibi 
her ka Jına da aj nı tarzda tuvalet 
usulleri tatbik olunamaz. 

Onun için' güzellik müteha:;sısı 
"tedavi,. edeceği bir müşterisini ev· 
vela doktorun haslıyı röntgenin ö 
nüne oturttuğu gibi, " dermaskop,, 
(deriye bakar) ismi verilen bir alet 
Önüne oturur. Bu, karşısındaki 
çehreye ışık vurduran ve derinin 
nıesamelerini büyülterek gösteren 
bir alettir. 

Güzellik doktoru bununla "h&s 
tasının,. yüzünü, en ince noktasırıa 
kadar muayene eder. Aynı zaman· 
da, yüzü muayene edilen de çehre 
sıni dermaskopla görür. 

Bum.lan sonra, cildin temizlen
mesine başlanır. Fakat, bu sadece 
} ıkamak ve kurulamak değildir. Cil 
din mesamelerinde birikmiş öyle 
tozlar. kirler vardır ki, bunları birer 
birer ayıklamak lazımdıri 

Güzellik mütehassısı, dermas 
kaptaki mu ay< neden sonra eline 

dır. 

F lansa - Franko 
arasında 

Macarista nda nasyonal 
sosyalistlerin vaziyeti 

Bir a nlasma imzalandı . . Budap~şte : 27 (RaJyo} - Elli 
kadar ihtilal suçlusu :nasyonal sos· 
yalist "tecenniin kampına" gönderi· 
lecektir. Bu kampta daha 100 suçlu 
b:ılunrnaktadır. 

• 
llugos : 27 (Radyo) - General 

Fıanko ile Fransız hükümeti arasın · 
da burada bir anlaşma imza edilmiş-

tir. 

HALKIMIZIN SONSUZ lSTEGI ÜZERiNE 

TAN SiNEMASI , 
BU AKŞAM 

Senenin Müthiş Meceralar, Harkulade Savaşlar Ve En 
Dehşetli Heyecanlar Şaheseri 

ESKIMOLU ARTIS 

MALA 
Tarafından Görülmemiş bir tarzda yaratılan 

Robenson Issız Adada 
30 Kısımlık Seryal Filminin Hepsini Birden Gösterecektir. 
Romanını bütün Dünyanın okuduğu Bu Emsalsiz şaheseri 

Her halde görünüz 

Dikkat: 
Fılınin uzunluğuna binaen Sinema 
Saat (( 8 )) de başlıyacaktır. 

PEK YAKINDA 

Avrupanın bugüne kadar yetiştirdiği En Şahane Yıldız 

[-0-] DAN 1 ELLE. DAR l E U X 'nün t+l 
En müessir, En Büyük ve Muhteşem Temsili 

katia 
Elyövm bütün Dünya Sinemalalannda görülmemiş Bir 

Muvaffakiydle görterilen Bu mev.!iimin En Büyük Fılmi 
10314 

• Alsaray sın em ası 
Bu akşaın 

1939 )ılının ilk büyük sinema müsameresi olcırak tak<lim edeceği senenin 
en güzel, en ınuhte~em ve en orjinal baştanbaşa renkli 

(RAMONA) 
Aşk, ıztırap, müzik şaheserine sayın Adana halkını davet 

etmekle şeref duyar 

AYRICA. : BUCK jONES tarafından oynanan 

( ÖLDÜREN YUMRUK 
Fevkalade heyecaniı Kovboy filmi 

) 

DİKKA f: Yerlerin evvelden temini rica olunur . Sinema 8,30 da başlar 
bir cımbız alır, cildin ınesa~elerin· 
de ki bu kirleri temizler. 

Bundan sonra banyolar' kremler 

Telefon . · ALSARA y · · 21?. 10313 

!-----------------------------------! 

Atatürkü kurtaran 
tarihi saat 

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

Saatin bir müzede . 
olan resmı aranıyor 

Atatürk'ün Çanakkalede he.ya· ı 

tını kurtarmış olan saatin aranmak· 
ta olduğu malümdur. Omega mar
kasını taşıyan bu saat Omega mü 
essesesi tarafından bulunarak satın 

alınacak ve Ankara Etnoğraf ya mü. 
zesine hediye edilecektir. ı 

Omega müessesesi bu maksatla 
Almanyada olduğu sanı!an saatin bu 
lu_~ması i~i~ bir adamını Almanyaya 
gon~erınıştır. Mümessil Almanyada 
s~atı bulamadığı takdirde lsviçreye 
gıdecek, orada da ayni maksatla 
araştırmalarda bulunacaktır. 

Diğer tarafta lstanbul Müzeler 
Direktürlügü de bu saatin fstanbul· 
daki müzelerin birinde olduğu sanı-I 
lan fotoğrafisini aratmaktadır. 

Madride İtalyanla
rı sokacaklar mı? 

Açıİn~ğ; tarihten bugüne kadar kıymet biçilmez şaheserler gösteren 

Asri sinema 
Bugün gündüz ve Bu akşam 

Hiç bir sinemanın c~saret edemeJi.~i .. büyük fedakarlıklarla elde ettiği 
Beyoğlu ve lstanbul smem ~larmJa buyuk rağbetler kaza11an ve bütün 
hukuk mensuplarını büyük, küçük, kanın,. erkek herkesi ilgileyen Rejisör 

( FRITZ LANG ) ın yaptırdığı şaheserler şaheseri 

Linç kanunu 
Filmini sunuyor 

Oynayaıılar:Minyon Yıldız (SILVIYA SIDNEY) (SIPENCER TRACY) 
Ayrıca: OVALARI ÇÖLE , DAGLARI GÖLE ÇEViREN , 

GÖKLERi DUMANA BOGAN VOLKAN . . . 

(Adalet Uğrunda ) 
OYNA YAN: Ölümden korkmayan - Kavgaya can atan - Yıldırımlar 

yağdıran ( BUCK jÖNES ) 
Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

Asri 250 
Telefon 

10315 

. Baıselonayı Franko kıtaatı işgal 
edınce burada bir zafer alayı yap· 
lılar v.e Franko askerle~ parlak 
merasımle şehre girdiler. Arkasın· 
dan veyahut onlarla birlikte hal· 
yan askerleri de zafer alayına işfr 
rak etmek istediler. Buna F ranko· 
nun mani olduğu anlaşılıyor. ltal
yanlar belki bu mümaneata 0 ka. 

·------------------------------------------------------
Yeni eczahane 

Belediye karşısı 

dar ehemmiyet vermemişlerdi . ' 
Fakat Madrilteki zafer ala ı .. 
. d"d k y ıçın 
şım ı en çe i~meferin başladığı 

anlaşılmaktadır. Bir taraftan ltal
yanlu, Madrit düşer düşmez as 
kerlerinin alayla şehre g· .. . . ırmesını 

ıstıyor, bir taraftan Franko ol . . . , maz, 
sız gırınıyeceksiniz! diyor . 

He~üz Madrit düşmedi amma, 
bu vazıyet biraz da hasta adamın 
başı ucunda miras taksimi için 
~a:g; edenlerin haline benzemiyor 

Rakamlarin dili 

Olımiyat oyunları 1940 s . 1 d j enesın 
e aponyada olacaktı, Japon a 

muhare.be yaptığı için çekild'ı H yl . 
k" · e sın 
ıne olacak bu oyunlara her meml 

kPtt . • k e . en ışlıra edeceklerin sayısı 450 
y~ b.ulacak ve kış sporlarına 70 ki 
şı gırecektir. 

h F ran~ı~lar olimpiyan oyunlarına 
azı.rlık ıçın parlamentodan tahsi 

sat ıstediler ve 900 bı'n T" k ı· k b ur ırası 
a ul ed~l~i, Halbuki Almanlar :aynı 
o~unlar ıçın 9 milyon lira tahsis et 
ır.ışler ... On misli fark!.. 

RADYO 
- ikinci sahifeden arlan 

· · · - Segah saz semaisi. 
21 ,00 Memleket saat ayarı 
21,00 Konuşma ( Hukuk ilmini 

yayma kurumu ) 
21, 15 Esham, tahvilat, kambiyo 

- nukut borsası ( fıyat ) 
21,30 Müzik ( Radyo orkestrası 

- Şef: Praetorius ) 1- Franz schu 
bert: İtalyan uvertürü 2 _ . Fr. E. 
Auber : Fra Diavele op d .. erasın an 
uvertur. 3- G Verdi . La f · · orza 
del destino operasın1an 4- C.Saint 

Saens: Le rouct d'Omphale S 
~ f 'k .. , en. 
'3 °~1 şırr. 5 - G. Bizet: 1 inci Ar· 
lesıenne süiti . a) Prelü i Ali d . l , egro 
ecıso b} Minuetto, Allegro giocoso 

c) Adagietto-d) Carillon. 
22,30 Miizik ( Operetler -Pi ) 
2:1,00 Müzik ( Cazband- Pl) 
23.45 -24 Son ajans haberleri 

ve yarınki pro~ram . 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
bıiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan cczahanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 2-10 

Yeni çıkan kanurı ve nizamlar 

Tütün ve Tütün 
J\ unun No: 3 1:-Jİ 

İnhisarı Kanunu 
J\fıbul turdıı: ](J () JC)'JIJ 

\e~rı tarılıi:2.'5 6 ]t) 11J 

- Dünden arlan -

Hakem ücretleri ve diğer masrafları haksız çıkan tarafça ödenir. 
Madde 53 - Dara, küf ve su çürüğünden ileri gelen azaltmalardan 

başka iskonto veya iskarta veya diğer namlar la bedel veya siklet veya 
beJelsiz alınacak kısım ayrılması her iki taraf için yasaktır. 

Madde 54 - Fiat kararlaştırılıp, satış lamam olduktan sonra denk
ler, tüccar tarafından hmir mıntakasında yüzlerine damga vurulmak, di
ğer mıntakalarda buna imkan yoksa denk dört taraftan iple bağlanıp 
mühürlenmek suretile tesbit olunur. 

Madde 55 _ gerek fohi~ar idaresi gertk dığer alıcılar tarafından tütün 
ekicilerine, tarladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı avans ve saire 

nam ve suretler ile para verilebilir. 
Bu şekilde verilmiş para, parayı verene müsavi fiat ve şart dahilin-

de ve bu kanun ciairesinde, alış için rüçhan hakkı verir. 
Rüçhan hakkına malik olan, fiat ve şartın kendisine veya ikametgahı. 

na bildirildiği andan itibaren, ekici ve rüçhan sahibi alıcı ayni kasaba· 
da bulunurlarsa teblik anında, başka başka kasabalarda bulunanlar ise, 
24 saat içinde kabuliinü bildirmezse bu hakkını düşürmüş olur. 

Şu kadar 'ki, Bu batıdaki muka\ eleni.n bir su~eti ikincini~ cüzdanını 
aldığı inhisarlar idaresine de verilmiş 1se, devır muamelesmden evvel 
veya devir muamelesi anında reşin para aldığı zata veya müesseseye 
veya hesabına, almış olduğu parayı evvel emirde ödemek veya başka su· 
retle tesviye için muvafaktnamesirıi ibraz etmekle mükellet tutulur. 

Madde 56 - Ekici, tütiinünü inhisarlar idaresi ambarına getirip ka· 

nun dairesinJe devir muamelesini hazırlar. 
Bu muamelenin bitirildiğı alıcıya hildirildiği tarihten itibaren alıcı on 

Gün içinde bedelini ödeyip tütününü tesellüm etmeğe mecburdur. Müc
bir sebebler olmaksızın, ödemeden veya tesellüı1den imtina ederse, eki· 
ci bu kanunda yazılı tahkim yolile bedeli ödemeğe ve teselliime alıcının 
cebrolunmasırıı isteyebilir· 

Ekici taleb ederse hakem heyeti salış tutarının yarısına kadar da 

tazminat alınmasına karar verebilir, 
Madde 57 - Tütün usulü dairesinde haciz veya rehin edilmiş veya 

55 inci maddenin son fıkrası veçhile ekici peşin almış olduğu parayı ge
ri vermiş veya tehir ve talik için alakalının muvafakatıni isbat etmişse 

(Sonu Var) 9583 

ASRi VE JULiYET 1 Mart Çarşamba Gündüz 
Matinesinden itibaren 

Sint ma<la 

• 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

CiNSi 
Ktt.O FIATI 

En az 
1 

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

Koz• 9,!>0 10 
Piyasa parlata il• l6,25 38 
Piyasa temizi • 35,25 36,2S 

Ktevland 42 1 42,SO 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siı:ah 

Cl~IT -

Yerli •Yemlik. 
• •Tohumluk. 4.•2 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 

• Yerli 3,25 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Rut lemi 
Keten tohumn -
Mercimek -
Susam 

UN 
Dört yıldız Sahö 

.!:: üç • • .&li f5ört yıldız Dotruluk 
~\C üç • • - c 
~~ Simit .. 
~ > Dört yıldız ~umhuriyet 
e-1 B. ..... Ü~ .. .. 

Simit .. 
Liverpol Telrraflan . Kambiyo Ye Para 

11 1 2 I 1938 lı BaukBSJndan alınmıştır. 
PcM s-tia 

Hazır 5 22 Um 

Ral!fmark ----
Vadeli 1. 4 86 3i" Frank (Fransız ) 3'" -- -
Vadeli il. 4 83 Sterlin ( inailiz) -s 93 
Hind hazır 4 06 Dolar ( Amerika ) 

,_ -126 36 
Nevıork 8 5.) Frank ( isvicre) 00 00 

_______________________ _.._,. ______________________ _ 

Albayrak - Mu~tafa Nezih çayı 
Hındistın, Seylan, Çin ve C avadan dotıudın <'otruya müeaMse na

mına grtiriltn t n ırıüntrlııp. t11e '' kt kulu ça)fardarı \Ukul ve itina ile 
yapdan baımınlardır. Her ztv~e göre dtiiıtn numaralı trrtipleıi vardır. 
Muhtrlif drs ve l Ü)ükliiktt Lutu ve pıhtlu içttiainde ablır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli r.efaatl ve halisiyetinin ttminıtıdır. 

Adanada : Ali Riu Kel!e1tker ticartthınHİ ve iyi cins mal satan 
bak•a'iyelerde uhlır. 

Umumi dtpolau ; l•tınlul Tılmiıcnü Nt'. 74 ( ICuıulcabveci bam 
altında) 

Bahçekıpı Dördüncü vıkd hanı karŞ1Sında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lıtınbul . C. 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vrkiletinin 19-8-938 taıihli ttsmi IRZtltde neırettiti yrni 
brz fiatları esaslart dahilind,. fabrikamızın imal etmrkte olduğu kabut 
bezini aptıdaki fiatla satacatımazı ilin ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Geaifliti Top m. Top Fi. 

Çifçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

1-Sıtaşlanmız p :1i1 ve fabrikı telli nidir. 20 toptan aşatı verilen 
sıpariflere yüale 2 zam yapılır. 

2-Kabul edilen siparişler sıra.ya itha1 tdilmek şartiyle gönderilir. 

12 10054 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiı ve Berlin haıtabanelerinde uzun müd· 

det Miatanhk yapmqbr. Hutalaıuu Abidia pap caddaiod \4uıtafa Ri· 
fat ecubanai brfllmda bergün sabıhlc:yin saat 12--8, ö~leden sonr 
2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 I· a. 

KUril1~ADA 
~ CAN KUQTAlll~ 

Avrup•nın BugUne K•d•r Y•Uftlrtllll En ••h•n• 

DANIE.LL DARRIEUX 
· Prenses BIBESKO,nın Meşhur Romanı 

T. 
llı' ~.' 

,. 

Gayrimenkul mallaran 
açık artırma ilinı 

Adana 1 inci icra Mrmurlutun· 
dan : 

O. No: 39-1279 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne oldutu: Arsı 

Doktor Aziz Nazmiye horçlu 
mübadil İbrahim paşa kıza Nimet in 
Kurtuluş mahallesinde vaki Şark, 
Şimal, Cenup yol , Garbı Abdullah 
kızı ikbal ile çevrili Kadastronun 
Ada,537 ve parsel 1 no. 11nda ka 
vıtlı 2720 metre murabbaı arsası 
ıçık artnma ile 11t11a çıkartlmııhr. 

Gayri menkulün bulunduju mev 
ki, mahallesi, aokatı, oumarast : 
Kurtuluı mahallesinde vaki ada 
531 ve parsel 1, No: da. 

Takdir olunan kıymet : 
Beher metre murabbaına k1rk kuruş 
kıymet takdir olunmuştur. 
Artırmanın yaplacatı yer,ıün,saat: 
Adana birinci icra dairesinde 27 -
3- 939 Pazartesi tünü saat 1 O dan 
12 ye kadar Birinci ve 11-4-939 
Sah günü ayni aaatlarda 2 inci 
artırmuı yapılacaktır . 

1- işbu gayri menkulün artırma 

ı şartnamesi tarihinden iti· 
baren 3911279 numara ile Bjrinci 

1 icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktar.liinda' 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak ist iyenler , işbu şarbıameye ve 
1279 dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazalı kıymetin °/0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklıtarla 
diter alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iiz~n· 

deki haklarım hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarım işbu ilin 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir!ikte rnımu· 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
latmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artmnıya 
iJtirik edenler arbrma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış J 
ve bunları tamamen kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldddan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
arbrma bedeli muhammen laymetin 
yüzde 75 tini bulmaz veya sabf İl 
..,.. ...... l'ÜÇhaftl olan dip 

Belediye Riyasetinden: 
J - Atatürk darkı yamndalci 

kır kahvesi 31. Teşrinisani. 939 ta· 
rihine kadar bir mevsim için açık 
arttırma suretiyle icara verilecektir. 

2- Muhammrn icar bedeli elli 
liradır' 

3- Muvakkat teminatı 3,75 li
radır. 

4- ihale martın 13üncü pazar 
lesi günü 12at onbeşte Belediye En. 
cümeninde yapılacaktır. 

S - Şartaameai Belediye yaza İt· 
Itri miidürlüğündedir. lstiycn oradan 
parasız alabilirler. 

6- isteklilerin ihale günü saat 
onbqte belediye Encümenine mü 
racaatlan ilin olurıur. 

10120 25- ·28-3- 6 -

Eczacı kalfalığına talip 
bir genç aranıyor 

Eczaa kalfahtmı meslek edinmek 
istiyen Oı tamektep mezunu bir gtn 
ce ihtiyaç vardır . Halk F czahane· 
sine müracaat etmeleri.10326 1-3 

L&±W === a 

alacaklılar bulunup ta bedel bun -
lann o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artaranm ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 1 

KATiA 
yı, Sinemada Harikulade bir tarzda yaratmıştır. 

Musikisi Mestedici, Mevzuu Dramatik, Valsları Baş döndürücü, 
Ve ihtişamı cihetilede ayrı bir kıymet taşıyan Emsalsiz bir Şah 

TAN SiNEMASINDA 
Pek Yakında 

1 
BÜYÜK SiNEMA MÜSAMERESi OLARAK GÖSTERILECE 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihda 11 edilmek üzere Üç 
bip alınacaklar. isteklilerin şutları ötrenmek üzere şifahen veya · 
ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

28-3 - 7- 10-14 10325 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdıt ve tesisatı her türlü Elektrik maki 
ve malzemesi telefon makinalau ve tcaiaalt 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisa 

Abidinpaşa 
Noter 
1-26 

7-15 

caddesi No: 40 Birin 
dairesi bitişiğinde 

10170 

10269 g.• 

15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

1 

_______ _ 
ayni SAatta yapılacak artırmada, Dr. Muzaffer Lokman 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacatına 

rüçhani olan diğer alacakhlann o J h } ki h 
gayri menkul ile temin edilmiş ala- Ç asta 1 arı mÜte a SiSi 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 
yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
karan f esholunarak kendisinden ev- 1 

vel en yüksek teklif le bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tınnıya çıkanlıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he-
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde' 133) 

Gayrimen~ul Yukarada ıösterilen 
27-3-939 tarihinde 1 inci icra 

memurluğu odasında işbu ilin ve 
ıösterilen arbrma prtoamesi daire
linde ,.tdacatı ilin olunur. 10323 

Hergün muayenehanesinde hast 
başlamıştır. . ____________________________________________ ..... 

·-----------------------------Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soyka 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul ed 

Muayen,hantsi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

47~156 10116 

Umumi neşriyat müdür 

Mclcid Güçlü 


