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ltalyanın Türkiyede, Türk dostluğundan başka 
bir e eli yoktur 

Türkiye Roma matbuatının 
._1e_hin_de_. dünkü neşi'iyatı 

Ulus arkadaşımızın 
müsbet tesirler 

yazısı 

yaptı 

Bazı gazetelerin manasız neşriyatı 
İtalya tarafından reddediliyor 

Roma : 14 ( Rddyo ) - istanbulda çıkan " Tan ., gazetesinin 
neşrettiği bır harita ıle ftalyanın bir çok yerleri hakimiyeti altına almak 
istediğ'i ve bu yerlerden birisinin de Anadolu Cenubi olduğu hakkındaki 
neşriyat Roma matbuatını çok müteessir etmiştir. Bütün Roma gazeteleri 
bu neşriyatı şiddetle tckzib etmekte ve gene bu gazetenin bu yol
daki neşriyatına cevap veren Ankarada çıkan Ulus ve istanbulda çıkan 
Cümhuriyet gazetelerinin ltalyaya karşı dostane makalelerinden hara· 
retle bahsetmektedirler . Bütün ltalyan gazeteleri Türk - ltalyan dost
luğu karşısında böyle şeylerin manasızlığını kaydetmekte ve ltalyanın 
Türkiyede Türkiyenin dostluğundan başka hiçbir emeli olmadığını teba· 
rüı ettirmektedir . 

MEMLEKETTE SEÇiM FAALiYETi 

Birçok vilayetlerimizde 
Mebus adedi çoğalıyor 

Yeni Kmutaya 23 Mebus. 
daha katılmış olacak 

[Ankara - Şubat) 

Yurdumuzun her tarafında meb· 
us ıntihabına ait faaliyet devam et· 
rnektedir. Vatandaşlnrımızdan seçim 
hakkını haiz olanlar esas defterleri 
asılı oldukları yerlerde tetkik etmek· 
tedirler. Bu defterlerde adlarını gö
rerniyenler yahut da intihap etme 
hakkını taşımadıkları halde isimleri· 
ni yazılı görenler 25 Şubat akşamına 
kadar Belediye dnirelerinde müteşek· 
kıl bulunan teftiş h~yetlerine istida 
ile müracaat ederek itirazlarını bildi· 
rıleceklerdir. 

Topladığımız malümata gore, 
a ılan defterler ve teftiş heyetlerince 
t<'sbit edilen nüfusla şimdilık yirmi 
üç mebusluk fazla vardır. Yalnız 
Erzincan vılayet(nin bir kazasından 
henüy malümat alınamamıştır. 

Erzincan vilayeti geç~n devrede 
~ mebus çıkarmıştı. Bu devrede tef· 
lış heyetince nüfusu tesbit edilmedi· 
~ınc nazaran ne kadar çıkaracağı 
datıa nnlaşılamamıştır. 

1 
Fazlalık gösteren vilayetler şun. 

ardır: 

8.ll" Ankara 1, Aydın 1, Bingöl 2, 
1 15 21 Çanakkale 1 Çorum 1 Edir-

ne 1 H ' ' K ' akktlri 1, f çel ı iz mir l, 

1 ars l, Kırklareli 2 Kodaeli l Ma· 
aty:ı 1 . • , s 1 • Manısa l, Ordu 1 Rize 6, 
ey ıan 1 s· ' 

ıon 1 ' ıv. s 1, Tokal 1, Trab· 
' Tunceb 3, Yozkat 1. 

Bu vaıiy t ~ 
faıJa gör" ~ e e gore 33 mebusluk 
de nıcb unuyorsa da şu vilayetlerde 

us sayı 1 A sı aza mıştır: 
E ntalya 1 Ç 

17..ururn 1 M~ oruh 4. Denizli 1, 
Bv nok ş 2, Urfa ı. 

kılıittaki des~n~ar daha çok mülki leş· 
tur. Eıc~ tışıkliklerden d x.. . • urnı ç 0 6 urmuş 
t~kılatta baıı koruh vilayetinin son 
n '= • ba~hınmıştı azaları Rize v:Jayeti· 
\'Crılıniştir, Mu '·. Erzurum vilayete 
lariylc Bitlis !iı~ıla~etinin bazı ~aıa· 

ayctı · 
Ycnıdcn kurul· 

l 
mu~tur. Fakat, punlar kati v~ kanuni 
neticele değildir. 

Bu netice, ancak ddterler üze 
rinde vaki olacak itirazlar ve bu i 
tirazlar üzerine teftiş heyetlerince 
ve mahkemelerce verilecek son ka· 
rarlarla ani ve hakiki şeklini ala
caktır. 

Hususi snrette elde ettiğimiz 

malumata göre tanzim ettiğimiz aşa· 
ğıdaki cetvelde görüleceği üıere, 

Büyük Mıllet Meclisinin beşindi dev. 
resine 57 intihap dairesinden 399 
mebus seçilmiştır. 

Bu seçimde intihap daireai sayı 
sı 62 olmuştur. Her hangi hir suret· 
le değişmediği takdirde bu 62 inli· 
hap dairesinden 23 fazla ile 422 
mebus seçilecektir. 

Bir kaç gün evvelki sayımızda 
da işaret ettiğimiz üzere, bu mebus 
seciminde, mebus intihabı kanunu· 
nun hükümleri daire inde vilayetle· 
rin çıkaracakları mebus adedi nis· 
betinde Cümhuriyet Halk Partisin· 
ce mebus namzedi gösterilecektir. 

Ancak bir kaç vilayette müsta· 
kil mebusluklar için boş yer bırakı 
lacaktır. 

intihap dairelerini ve bu daire 
ferde artan, eksilen mebuı sayılarıni 
gösteren cetvel şudur: 

PAPADÜ~ 
GÖMÜLDU 

Roma : 14 (Radyo) - Pap~ bu 
.. b- ük törenle gömülmüştur. 

gun uy . . . f .. 
Papa 12 ninJ seçımı bır ha ta ıçm· 
de yapılacaktır. 

MAARİFTE 
RASYONEL 
IS LA HAT 
Meslek Okulları ne 
şekil alacaktır ? 

Ankara : l 4 - Bu dava Orta 
öğretim ve Lise davasından daha 
mühimdir. Çünkü memleketin ikti· 
sadi hayatında işinin ehli olan tek 
nik elemanlar ihtiyaca nazaran çok 
nadirdir. Yeni açılan fabrikalar bir 
tarafta dursun, şu gündelik J.ayat· 
ta bile pek çok aranılan betoncu, 
sıvacı, boyaCl, nakışçı. badanaca, 
demirci, tenekeci, duvarcı vesaire 
gibi sanat ustaları ne kadar az· 
dır . 

Küçük sanatların 1 ürklerc in· 
tikali kanunu bile bu ihtiyaç kar· 
şısında kulay kolay tatbik edileme· 
miştir. işin garibi nir.c sanat mek· 
tebi mezunları vardır, halert mc· 
murdur, katiptir, hatta ilk mektep 
muallimidir . 

Üç, dört ene evvel Ankara 
sanat okulunu bitirenlerle görüş· 
tüm. Okulu bitirdiklerine mütec.s
siftiler. Çünkü hayatta bir iş bu· 
lamıyacağına Kani bulunuyorlar . 
Mektebin konforlu ve sigortalı ha· 
yatına şimdiden hasret duyuyor· 
tardı. Hayret ettim; inşaatın bu 
kadar bol olduğu bir veva bir ka· 
çını öğrenmiş olan sizler neden iş 
bulamıyorsunuz? dedim. iş sahip· 
lcri Macar ve Bulgardır. Biribirini 
korurlar. Bir kolayını bulup giren· 
!erimiz de ilk zamanlarda onların 
istediği gıbi iş yapamayız. Çıka· 

rırlar. Artık bir katiplik ararız ... 
diyorlardı , 

Arasında milli fabrikalarımızın 
sanayi mektebi mezunlarını harcret. 
le araması hususunda gazete ilanla· 
rmı görmesem bu halin hala böyle 
devam ettiğine hükmedeceğim. 

- Gerisi ikinci tahif ede -

BUKREŞTE 
TEVKiFAT 

25 kişi bomba taşıdığın
dan tevkif edildi 

Bükreş : 14 (Radyo) - Üzerlc· 
rinde bomba bulunan yirmi beş ki· 
şi tevkif edilmiştir. Buıılarm demir 
muhafızlar teşkilatına mensup olduk 
farı anlaşılmıştır. 

MEŞHUR Ş1\RKICI 

TINOiROSSİ 
AN KARADA 
Ankara : 14 (Telefonla) - Si. 

nama artistlerinden tenor Tino Ros 
si dün sabah semplon ekspresiyle 
lstanbula gelmiştir. 

Tino Rossi arkadaşlariyle birlik. 
le şehrimize hareket etmiştir. Bu 
akşam Ankarada olacaktır. Tino 
Rossi'nin karısı da ·anında bulun· 
m11ktadır. Tino Rossi Ankarada iki 
konser verdikten sonra lstanbula 
dönecek ve orada da bir iki konser 
verecektir. 

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

AVRUPA' DA HARP KORKUSU 
1SOVVET HUDUDLARINDA 
TAHŞiCAT VAPILIVORMUŞ 

Anti komüntern paktın muhtenıel 
tecavüzlerine karşı tedbir alınıyor 

P.aris : 14 ( Radyo ) - Hainan 
adasının işgali Fransada büyük bir 
endi e uyandırmıştır . Jakonlar bu 
ada}'I işgal edeceklerini Roma ve 
Berlin: h ber ~erdikleri halde , o 
civarda alakası bulunan İngiltere ve 
Fran aya haber vermemişlerdir • Bu 

\ 

ışg 1 buyuk bir manayı ifade etmek· 
teçiir . 

M.ınçuko hududunda harekete 
hazır bir Japon ordusu bulunduğu , 
keza Sovyet hudutlarında büyük lah. 
şidat yapıld1ğı haber verilmektedir . 

Bir Soıryet nmhafm lzududıı gB:etli)or 

Faknt iki taraftan da Japonya ltalya 
.ve Almanya gibi Anti Komüntcrn 
paktın muhtemei bir tecavüz hare
ketine karşı diğ'er büyük devletler 
tedbir almaktan geri kalmamaktadır. 
Ve bu devletler sulh otoritesi olan 
devletlerdir. 

jMiii1$EF~ 
Dün İngiliz ve Sov .. 
yet Büyük Elçilerini 

kabul buyurdular 
Ankara : 14 ( Tefonıa } 

EKREM KÖNiK 
HOLLANDA' DAM 1 

Hariciye vekôletimiz suçlu
nun iade edilmesini istedi 

- Reisicumhur l•met lnö
nU bugUn •aat an yedide 
lngllterenın Roma BUyUk 
Elçllljlne tayin edllen An· 
k•ra BUyUk Elçl•I Slr Pe. 
roy Loralne'yl kabul bu. 
yurmu,ıardır • 

Slr Peroy Loraln Rel. 
•lcumhura arzı veda et
mlftlr • Hariciye Veklll 
•UkrU Sareçoııu bu ka. 
bulde hazır bulunmu,tur. 

HABER TEEYYÜT ETTi 

Riyaseti Cumhur Umu. 
mı KAtlpHAinden Reisi
cumhur lsmeet lnönU bu
gUn aaat onyedl onbett• 
Sovyet Sosyalist Cumhu
rlyetnu i Blrlljl BUyUk El· 
çisi P. Terentlevı kabul 
buyurmu,ıardır • 

Hariciye Vektll ŞUkrU 
Saraçollu bu kablde ha
zır bulunmuttur • 
~ ......... ~~~~·"'-"""""""-~...,,._ .. ,,,,~"""-"' 

Ankara: 14 (Telefonla)- Haber f 
alındığına göre, Fransa hükümeti tay·I 
yare kaçakçılığından suçlu Ekrem Kö 'ı 

nig'in Frnnsız hududları dahilinde olma. 
dığmı hariciye vekaletine kati olarakı' 
bildirilmiştir · 

Ekrem Könikin Fransadan Hollan 
daya geçliği teeyyüt elmiş bulu~uyo!. 

H&riciye vekaleti, aramızda ıadeı 
mücrimin mukavelesi olmamakla be· 
raber mütekabiliyet esasına dayaoa· 
rak Ekrem:Koniğin iadesi hususunda 
Hollanda hükumeti nezdinde teşeb· 
büsate girişmiştir. 

~---------

lngiltere .ile Fransa 
frankogu'tanıyacak mı? 

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

Devlet 
büyük 

gelirinde 
artış var 

Ankara : 14 (Telefonla) - :Ali· 
~alı makamlar, memleketin iktisadi 
lnkişafının en büyük ves kası o!arak 
bütce;tahminleri ve tahsilatına ait çok 
enteresan bir istatistik hazırlamışlar· 
dır, 

937 Mali yılında irnd ve servet 
vergileri 36 milyon tahmin edilmişken 
46, istihlak ve muamele verıisi 10 
milyon tehmin edilmiş iken 113, in
hisarlar sııfi hnsılatı 37 milyon tahmin 
edilmişken 36, devlete ait emval ve 
emlak hasılatı bir milyon tahmin e· 
dilmişken 2, müteferrik gelir ve ce. 
zalar ıo milyon tahmin edilmişken 15, 
iktisadi buhran, muvaıene, hava kuv· 
vetlerine yardım ve buğday vergileri 
42 milyon tahmin edilmiş iken 48 
milyon lira tahsil edilmiştir. Avam Kamarasında 

Çemberlayin sarih 
sorulan suale 

cevap vermedi 

Londra : 14 (Radyo) - Avam kamaraaının bugünkü toplan· 
tı•ında Bay Henderson, Franko hUkUmellnln tanmmıyacajı 
hakkında Çemberlayn'ın sUz verme•lni l•temlftlr. çemberlayn 
buna cevaben, böyle bir •tiz 'I • -

Frankonun İtalya
ya hoşnutsuzluğu! 

;:r.:~~yı'::~:~~~ ~~. m;:.·,::~· •• ~~ t35 tonluk Alman ge-
Y•Pllmakt• OlduOunu •UylemJf. • • d . • d • · ıd· 
ıır. mısı enıze ın ırı ı 

Bundan sonra muhalefet partisi 
lideri Bay Atli, İtalyan kıtaa1arı Fran- bir nutuk aöyledl 
ık.oya yardım 'etttikçe lngilterenin dç Hftler 
f rankoyıı tanımak fikrinde olup olnvı· 
dı~mı açıkça söylemesini :çcmberla· 
yndan istemiştir. Çemberlayn, bu 
sualin tahriri surette sorulmasını istc
mi~tir, 

Berlin : 14 ( Radyo ) - Bugün 
Hamburg'da otuz beş bin tonluk 
ilk Alman safi harp gemisi Hitlcıin 
bir nutku ile denize 1ndirilmiştir . 

Sebep; Minorka adasının 
ltalyanlar tarafından 

bombardımanı 

Burgos : 14 (Radyo) -General 
Franko Minorka adasın&n ltalyan 
tayyareleri tarafından bombard· 
man edilmesinden dolayı ltalyaya 
karşı hoşnutsuzlupnu bildiniriftir. 
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POLiTiK BAHiSLER 

Katolonya bozgunu karşısında r 
Muvazene vergisi 
Bu aena tanzllllt yapılıp yapıl· 

mıyac•O• tetkik adlllyor 

Ve 

, ................................................ _ ................ tr,I 

Orta tedrisatta 
1 
Halkevinde Arıkara : 14 - Hükilmet ge· 

çen sene kabul ettiği bir k~nurıla 
Mı1v11.eıle crgisini orıda 2 nlsbei;fl. 

Yazan : Plyer Domlnlk 

Şu yakınlarda bir Cümhuıiyetci bana Madrid ordularında 500.000 adam 
buıunduğ'unu söylüyordu. Öyleyse, dedim. Katalan'ları kurtarmak için neden 
taarruza geçmediler? Yapamamışlar. Bir taarruzu be.•liyecek derecede malze 
meleri yokmuş. Şu halde ısrar etmiyelim. Bütün askeri muharr"r'er bu hus
usta mutabıktır. Müdafaadan başka bir şey yapamıyan bir ordu sonu çık
maz bir ordudur. Madrid orduları için de va1.iyet böyledir. Muhasa a de
vam edebilir. Kuşatılanların kahramanlıkları şüphesizdir. Ma :frid'in müdafaa f 
sı askeri tarihin ırüzel bir saylası olarak kalacaklir. 

çalışan stajiyerler 
~-- 1 

konferans 
de indirmiş ve her ~ene muayye!i 

Fakat artık oyun bi:miştir, galip şimdiden ilan edilebilir. 
B. Negrin sanırım ki bu fikirde değildir. B. Azana acaba bu kanatte 

değ-il midir ? 
Netice, Komünistler e sosyalisler ne derlerse desinler, hükümet oraya 

B. Berard'ı göndermekle çok yHinde hareket etmiştir ve bu mümessil tam 
zamanında Burgos'a vaJmıştır. 

... ....................... 

ÖLÜM YOLUNDA 
Nasıl istical edeyim ? 
son dakikaları yaşıyorum 

G iyotin 

Katil Maıırice Piloıre son günler 
de kadar beslenen ölümden af ümid j 
leri tamamen neticesiz kalmııtır. 

MahkOmun uyandlrılmaaı 

Saat altıyı yirmi geçe hapishane 
ye gelen mahkeme heyeti mablcıimu 
elin uyuyor bulmuşıur. Mabkıim, ge 
ce saat bir buçuğa kadar dini kitap 
lar okumuş ; ve yanına gelen rahip 
Soniarda çok samimi ve içten gelen 
iiiraflarda bulunmuştur. 

Pilorgc, ıltı buçukta uyanmış ve 
cumhurreisinin kendisini afmetmedi 
tine dair olan nıalıimatı memurlar 
dan aldıktan sonra mahkeme heyeti 
ne şunları söylemiştir: 

- Ne k11dar çoksunuz) Ölümüm 
için bu kadar insanın rahatsız olaca 
ğını biç de tahmin etmemiştim. 

Pilorgeun avukatı onu teselli et· 
mek istemişse de idam mahkümu kc 
mali sükıinetle avukatına şu cevabı 

vermiştir: 

- Aldırış etme canım! in: an ha 
yatında ancak bir defa ölür! 

Pilorge bundan sonra dikkat ve 
itina ile giyinmiş, hapishane rahibini 
takip ederek o sabah kilisede verilen 
sabah duasını tam bir buşula dinle 
miştir. 

Ne gUzaı yemak 

idam mahal!ine götürülmeden ön 
ce Pilogcr'c bir arzusu olup olmadı 
ğı sorulmuştur. Bu sual üzerine Pilor 
ge derhal yemek istemiştir. 

Mahküma verilen mülı:clld bir 
sabah kahvaltısı onu çok fazla mem 
nun etmiş, 

- - Oh ne güzel yemek !Memnun 
oldum 1 Çünkü çoktanbcri açtım 1 

Demekten kendini alamamıştır. ' 
idam eczasını tatbike memur ol· 

an Bay Desfourno Pilorgc' e, 
- ihtarında, bulunmuşsa da Pilo 

rge ansızın kendine gelerek, 
- Nasıl istical edeyim, Buna 

mümlcün olamıyorum; şu dakikalarda 
son zamanımı yaşıyorum 1 

Gevabını vermiştir. 
Yemelt biter bitmez mabk6muna 

eline kelepçe vurulmuştur. Kelepçe 
yi takan gardiyan). ra Pilogre. 

- Lütfen çok sıkmayınız 1 Elimi 
fazla acıtıyorsunuz 1 

hhpaya dolru 

Pilorge sehpanın bulunduiu yere 
gelir ıelmez kapının önünde durarak 

keııdiaiııe oraya kadar refakat ctmif 

altında 

bulunan g•rdiyanlara birer birer te 
şckkür etmiş, onların ellerini sıkmış 
tır. 

Mabkıiıı, bilhassa avukatına dön 
müş, ona, 

- Benim için gösterdiğiniz alaka 
dan ve faaliyetten dolayı bilhassa 
size tcşeklcür ederim üstad 1 

Demiştir. 
Bundan sonra Pilorıe, giyotinin 

bulunduğu odaya götürülmüştür. 
Mahkıim giyotinin önünde soğuk 

kanlılığını muhafaza etmiş, ve yere 
devrilen vücudiyle başını tanzim cd· 
en gardiyana bizzat kendisi de yar
dım etmiştir. 

Giyotinin müdhiş bıçağı tam saat 
altıyi kırk altı dakika g'çe Pılorgcun 
boynuna inmüş ve onun baıını derhal 
yere düşürmüştür, 

Maktulün cesedi ailesi tarafından 
talep edilmtmiştir. 

Fransa ile Burgos ara -
sında yapılan temaslar 

ltalya endişeleniyor 

Faşist matbuatı Fransa karşı ye 
ni bir hücum vesilesi bulunmuştur : 
F ranko hükumeti nezdinde B. Lcon 
Berard'ın vazifeyle gönderilmesi. 

Aklı başında insanlar, uzun müd· 
det bizi Cümhuriyet hükumetine ' 
müzaherctlc itham ettikten sonra, 
Fransanın medeniyetin müdafileri 
addettiği öteki cephe ile temaslara 
başlamasından ltalyaoın memnun 
kalması lazım geldiğini sanabilir 
!erdi. 

Fakat biç de öyle olmadı . Bar. 
sclona da olduğa gibi Burgosda da 
Fransa ancak bir şevle uğraşmış. 

mıştır. ltalyaya karşı entrika çevir· 
mek ve zaferinin mcyvasmı elinden 
almak . 

Burada Fransayı ltalvan kamoyu 
nazarında mütecaviz gibi göstermek 
hususundaki metodun sistematik 
surette istismarı kartısında bulunu· 
yoruz. 

Hcrne de olsa Romada, B. Leon 
Berard'ın misiyonunun hedefi nas· 
yonalist hükumetin harici siyaseti 
üzerinde tesir yapmak ve onu kra
liyetçi veya Cümburiyctçi sabık 
lspanyol bükıimellerinin Fransız 
dostlufu anıneıiııe irca etmek ol· 

bir ıtıikt:ır trnzilat yapmak sureti!!: 
bu •·erginin tamanııiiı ddrt seneae 
kaldırmağı kararlaştırmıştı . 

Muhtelif mevzularda çok de
ğerli konferanslar eeriliyor 

Orta tedrisat rnaesseselcıindc 
çalışan stajiyer Öğretmcnlerio 6ttel 

1 
menliğe terfi edebilmeleri için bak- I 
lımnda verilen raporlar vekalet la 1 " ~ .:;ı d ı;. • -

Haber verildiğine göre, Maliye 
l · ekaleti yeni bilteevi hazırlarken 
l dtlnyanin bugünkü siyasi vaziyet;n; 

nazarı dikkate alarak mezkur ver 
/ gide ycniden bir tahfif yapma~a 

Pası 
nünı 
~atı 

•• 
ıı bı 

rafından tedkik edilmektedir. l)~zı 18 .j.ubat CUmarteal akfamı aaat •ı8c ıi ı:.ekan Uaha Kan· 
tar ıarafından "Ce:ııa ffukükiımuzda lnklllp aafhaları ,, mev-

zılarının askerlik durumları bildiril zulu bir ktı1~fal-an varllacektır • 

F' iıl 
tırr, 

miı old1ıt1ından bunlar hakkında sa l Bu kanfaranetan aonra ae-
tlh malumat istenın~tir B\ı yıl Ada rl hallnde varllecek olan kon· 

----------- ---- imkan olup olmadığını araştırmak 
f 

ıııek 
kai i 
tik t 

llıak 

nadan ve ıf!tt v\liyetlcrdeki orta ' feranaıar Haziran ayına ka
tcdti attan 200 stajiycr orta ted · 1 dar devam adecaktlr • 

risat öğretmmlik kadrornna geçe. Bu seri konferanslardan Şubat 
ccktir. ve Mart aylannda verilecek olanla-

nn günleri ve konferans mevzuu 

İzin isteyen muallimler ile konfcranscıların isimlerini aşağı 

Teıkik ve tasdik edilmek üıere 
vekilete gönderilen ötretmchltre j 
iit meıuniyct taporlarının on günlük 
mczurıiyeti ihtiya edenleri vilayetler 1 

sağlık ... üfettişleri tarafından tetkik 
edilerek muameleye konacak ve öğ 
rctmcnlcre istedikleri mezuniyet müt 

dcti verilecektir. _ l 
masından endişe gösterifm,ktedir. 

Faşist matbuatı bu noktada ha
kikate yaklaşmaktadır. Çünkü , bir 
elçinin vazifesi bcrşeyden önce tem 
sil ettiği memleket nezdinde mü· 
mcssili bulunduğu de\•lct arasında 
bir temas noktası bulmaktır. Sonra 
da lspanyol devletinin bu Fransız 
dostluğu ananesi inkar götürmez 
bir halcikattir. Fakat hepşindcrı zi· 

1

. 

yadc ltalyanın ispanyada açık mü 
dabalcsi kendisine minnetten fazla 
hoşnutsuzluk kazandırmıştır . 

ya yazıyoruz ; 

25 Şubat ak,amı : Profesör 
Mahmud ~sad Bötkılrt tarafından 
11 türk köylü ve işçisinin hakları ,, 

28 Şubat alcşamı : Doçent Hıf. 
zı V eldct tarafından " Gayri kabil 
tedavi hastaların öldürülmesine ce· 
vaz varmıdır ? .. 

4 Mart akşamı : Doçent Kcma 
leddin Bise tarafından " Tabiiyet 
ihtilafları .. 

21 Marl akşamı : Doçent Ni· 
had Tarlan tarafından " Sanat ba· 
kımından edebiyatımızın dahili tc· 
kamülii .. 

iZ MİTTE 

Bir 
talebesi 

mektep 
öldürüldü 

Bu, her türlü kati mahiyette mü 
dahalelerin mukadder neticesidir . 

ı 
1 

lzmir: 14 - Evvelki akşam iz 1 

Yardıma koşan , bu ınüve açığa 
vurunca başkasının işine burnunu 
sokan biri vaziyetine düşer. Alman· 1 

lar gendi hesaplarına mahremiyeti 
muhafaza etmişlerdir. 

mitin Tabakhane mahallesinde hayli 
esrarengiz bir cinayet işlendi. 

Nihayet , faşistlerin endişelerini 
haklı gösteren sonuncu bir sebep 
de l,panya , sırtımlaki gömleğin 
rengi ne olursa olsun , harap bir 
memlcktti imar için Roma ve Ber
lindc bulamıyacağı sermayeleri bul 
mak için Fransa ve lngilteıeyc 

1

. 

muhtaçtır . 

Şehrimizin kenar ve sarp bir 
mahalli olan Tabakhanenin daha 
kenarında ve tarlıılar içinde küçük 
bir ev vardır. Bu evin sakinleri üç l 

1 kişidir: imam Reşit oğlu 20 yaşında 
Mustafa, kardeşi mektep talebesi 1 

' 15 yaşında Neşet ve Mustafanın ka 
rısı 18 ya~ında Fatma. 

Faşist matbuatı, Fransa'yı ltalya 
ya karşı çevirmekle itham ettiği eni ! 
rihaları önlemek için, Paıis kendisi 
ne karşı bir komplo tı · rtip eder ve 
Franko rejimini Fransız nüfuzuna da 

1 ha müsait bir rcj .mle değişi irmek 
ister ıröstcrmekle general Franko'yu 
rndişclendirmek istemektedir." 1 

Bütün bu manevralar, dün d'lta 
lia"da ileri sürdüğü ltalyan lejyorıcr 
ferini Franko'nun yalnız askeri zafe 
rinc kadar lspanya'da tutmak iddi
ıısma bir istin•tgah A'ibi görünmek· 
tcdir, 

Fransa,yı bir başka rejimin lesi 
si lehinde müdahale etmekle itham 
etmekle, Roma, B, Çembcrlayn'c k;ı.r 

şı' lspanyol topral,fannın tamamiyle 
tabliyesi hususunda yapmıs olduğu 
vidi geciktirmek için bir s~bcp arı
yor görünmektedir. 

Bu manevraya karşı verilecek ye 
gine cevap, Fransa'nın karışmazlık 
siyasetine sadık olarak, mukadderat 
lannı tayin etmenin yalnız ve içinde 
yaşıyacakları rejimi seçmelerinin an 
cak kendilerine ait bjr telakki cttiA'i 
dir. 

Ötesi için faşist gazetelerini, ln
giliz bükümct mubafillcrinde B. Mu 
solini'nin girişmiş olduğu teahbütle 
rin ifası hususundaki yeni bir müh. 
let kabul etmiycn tefsirlere dikkat 
ctmiyc davet ederiz. 

1'..'dith Bricorı 
La Republique 

Mustafa Fatmayı bir sene evvel 
Düzcenin Üskübi n;ıhiy . sinden ka· 
çırmış. Sonra evlenmişler ve kağıt 
fabrikasında bir iş bulan Mustafa 
salcin bir hayat yaşamağa başlamış 
tır. 

Fakat üç ay var ki, bu sakin 
evin etrafında cin ve peri hikayeleri 
ni andıraıı korkulu bir alem deveran 

etmektedir. Zaman zaman ta uzak 
!ardan eve keskin elektirik lambas ı 
ziyası tutulmakta ve hela pencerelc 
ri sökülmekte, gecenin zifiı i karan· 
lıklar ında ıslık sesleri hışıı tılar yük 
selmektedir. 

Evvelki akşam Necatibey okulu 
n3 devam eden küçük kardeşi Ne 
şer "yine ne var acaba ? " diye 
aşağı kattaki abıra girmiş ve aka 

bında müthiş bir silah sesi yalnız 

evin sakinlerini değil, bütün Tabak 
hane mahallesini ayaklandırmış. Kor 
ku ve dehşet içinde ahıra inenler 
genç 1:ocuğu kızıl kanlar içinde ölü 
bulunmuştur. 

Hemen vakaya cumhuriyet müd 
dtiumumisi Bay Halil Hamdi Doğu 
elkoyarak tahkikata başlamıştır. 

Fakat bu müthiş facianın faili bütün 
ar;ıştırmalara rağm~n henüz huluna 
mamıştır. Fakat ilk anda ;şüpheler 
N~şctin kardeşi Nustafa ve kayınpc 
deri Ali Kemal üzerine toplanmış 
olmakla b e r a b e r zavallı 
çocutu öldürecek kadar yaman bir 
kin beslemelerine sebep le bulunma 
maktadır. Tahkikata devam e ılnek 
tcdjr. 

Un çuvalları 

Buğdayı koruma kanunu muci 
bince vergiye tabi unları kurşun 
mühürlü, fakat nakliye teıkeresiz 
nakledenler ha~kında Türk ceza 
kanununun j27 ıncı maddesine gö · 
re takip yapılması Vekiller heye
tince kararlaşmıştı. Bu karar, Ma
liye Vekilliğinee alakadarlara teb
liğ edilmiştir . 

HAVA VAZİYETİ 

Dün şehrimizde gök yüzü açık 
bava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 20 dereceyi gösteriyordu. 
Geceleri en az sıcak 2 derece. 

Maarifte ·rasyo
nal islahat 

- Birinci sahifeden artan -

Bugünkü meslf'k mekteplerinin 
eskiye nazaran ne kadar tskamül 
ettiğini de g çen Ankarada açılan 
sanat mektepleri vergisi bütün dün· 
yaya göstermiş oldu. Bu işin başın 
da cidden bu meslek mektepleri i
çin talibin büyük bir lütfu olarak 
çok değerli bir baş bulunmaktadır. 
Me!lleki tedrisatta umum miidür 
Rüştü, iyi başa•ılarını şükıanla gör· 
düğümüz bu kıymetli varlıktan 

memleket namına diyebileceğim 
ricalar şu üç sahada toplanabilir: 

1 - Meslek ve sanat mektep 
)erinde garsonluğa, kamarotluğa 
varıncaya kadar hayatla ehlini ara 
dığımız bütün işlerin şubelerinin a· 
çılması. 

2 - Bu mütenevvi iş şubeli 
meslek mekteplerinin adedinin ço 
ğaltılması. 

lnhisarlara memur 
alınmıyacak 

Ankara : 14 - Ücret alan dev· 
Jet memurları için hazırlanmış ve 
Kamutay bütçe encümeninde tetkik 
edilmiş olan yeni barem kanunu 
proj~si, inhisarlar Unum Müdürlü
ğü memurlarını da şümul çerçevesi 
ne aim ~ktadır. Bugünkü ücret şart 
!arına göre alınacak memurlar için 
proje yürürlüğe girdiği zaman }~ni 
hükümler koymıya m•cburiyet ha. 
sız olacağından Gümrülc ve lnhi,ar
lar Vekaleti, inhisarlar Umu'll Mü
dürlüğüne bir emir göndererek pro· 
jenin tatbikına kadar yeni memur 
alınmamasını bildirmiştiri 

Ankarada İkinci otoma
tik sanhralı kuruluyor 

Ankara : 14 - Yenişehir de :•a 
pılmakta olJn ikinci otomatik tcle· 
fon s,ıntralı Mart ayı içimle faaliye 
te başlıyacaktır. Yeni santralın faa 
liyete geçmesi şehrimizde gün geç 
tikçe mahsus bir şekil alan telefon 
buhranını tamamen giderecektir. 

tadır. Bu araştırmalar neticesinde 
muvazene vergisinde bu sene tenZİ' 
fit yapılıp yapılmıyacaA'ı anlattlR 
caktır 

İnhisarlar vekili An karada ~~! 
kıs 

1 

lstanbul : 14 - GümıUk 1ı e in 
hisarlar vekili Ali Rana Tarhan dün 
alcşamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

ıiiali 
fe d 
asıl 

Vali Lutfi Kırdar ile gümrük ve 
inhisarlar erkanı Haydarpaşa "istas· 
yonunda vekili u&-urlamışlard1r . 

·-RADYO 
• Bugünkü program • 

Yeti 
liA-i 
kın 

has 
sala 
guJ 

bu 
bir 

Türhiye Radyo d(/izi} orı P"·'ı ulu ıı daı 
Türkiye Rad}'O-' ll - Arılarcı Radro>U ıııiş 

&ör Çıtrfamba - 15-2- 39 
ins 

12.30 Program Yet 

12,35 Türk müziği Pi 
13.00 Memleket saat ayarı, ajan! nıa 

meteoroloji haberleri . ettı 
13, 10,14 Müzik (Riyaseti cümhur Yo 

bandosu şef: Ihsan Künçen), 1 ·Ma · ra 
rio Kosta ·Maış, 2 Ddibcs-Koppel du, 
ya balesinin polka ve mazurğadı. do 
3-Keler -Bele -Şen İspanyol uvtr liy 
türü, 4 E. Kalmann -Çardaş prcn 

ila· sesi operetinden potpur. 
18.30 Proğram ter 
18.35 Müzik (Cazbant-Çigan) ke 

Latoş orkestrası. Ya 
19.15 Tüık müziği-ince saı di 

faslı Celal Tokses, Hakkı derman Ilı 
Eşrd Kariri, Hasan gür, Hamdi 10' l 
kay, rlasri Üfler (Mahur Faslı) 

20 00 Ajans, meteoroloji habrr· 
feri, zİ<aat borsası" (fiyat) 

20 15 Türk müziği, Çalanlar_.. a 
Vecihe, Fahire Fersan, Refık FersıP li 
C. Çağla, Okuyanlar- Mustafa Ça~ ııı 
lar, s~mahan Ôzdenses, 1-Kaııuni d 
Arif~bey-Sultani yegah peşrcyi, 2 gı 
Dede efendi-Sultani yegah ağ11 1 ı~ 
semaisi (Nihan ettim), 3- Santuri !:.· L 
hem efendi Şarkı (güller açmı~l d 
4 - UJi Ahmet efendi- (yaradan o• b 
le yaratmışki), 5-Lem'inin-(arıdık lı 
ça geçen günleri), 6 - Mustafanı~ d 
-(askın karanlık yolunda), 7 - Kan° a 
ni Arif bey- (saz sem a isı) 8 -M•~ 
mut 11 Zavil şarkı (Aldı aklımı b•1 

goncc lcb), 9-Leyla hanım- Hiiı 
zam-(Ey sabahı hüsn 'ı an), ıo-fı ~ 
ize- Aet'm lcürdi - . (Bir vefasız yı'1 

düştüm), 11 - Saz semaisi. 
21.00 Memleket saat ayarı . 

21.00 Konuşma (Mizah saatı). ·O 

2l10 Esham, tahvilat, kambıl 
-.1ukut borsası (fiyat) 

21.30 Temsil-Sulh müjdeci'' 
Komedi ('{azan - 5.fiehzad) 

32.00 Müzik (küçük orkestra şt 
/ 

Necip Aşkın), 1 - Johann Strauss 
Bin bir gece - (vals endigo), 2-G0 

lvyn-C1mbazlar (foks-trot), ~ ~I 
Koınzak- Viyana aşkı (potpurıle 
4-Lincke-Dans melodisi 5- Sc~l 
~.ıalstich - Küpiılon ve Psise (sii111 

bı 
a) yaklaşma, b) aşk valsı, c) baŞ ~ 
şa (rumba), d) gezinti, e) Kavga'' 
ve barışma. 

23.00 Müzik (cazband-) e . ~ 
23.45 24 Son ajans haberler• 

yarınki pıoğr~m. 
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astardan 600 sene evve1 keşfedilmiş 

Ve • şımdiye kadar gizli tutulmuş olan 

KUDUZ 
Garip b' d I · Pa t.. ır tesa ı..i eseri tllarak 

rıü s .?' Enstitüsünün ellinci yıl dö 
ye da~:~e P~k yakın bir tarihte, bun 
er1 sı b tı )'Ut setie evvel kuduza kar 
ını F· ı ır ılaç bulmuş olan adamın :smi 
er t u illetlerden sıyrılıp ortaya çıkmış 

ırr, 

i LA Cll 
ıı müteakip dbsto, vesaika ilicın •-1 
sırlar zarfındaki tarififni f?ilasa eden 
bir mektup eklemek suretiyle vazife 

1 

sini ifa etmiştir. Mektup, şu suretle 
1 

n!hatH b• l!Dnktadır. 

Filistin konferansı 

Henüz bir netice 
elde edilemedi 

Londra ~ 14 (Radyo) - 1'"ifi3 tin 
kon/eransı ~örü melerine bugün de 
devam edilmiştir. He:ıUz kati bir ne· 
tice elde edilememiştir. 

lngiliz-İtalyan 
görüşmeleri 

Roma : 14 ( Radyo ) - f ngiliz 
sefiri Lord Pört ile ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciyano arasındaki görüş 
meler de\•am etmektedir, Çok mah· 
rem tutulan bu görüşmelerin gönül
IUfer meif'lesine ait olduğu tahmin 
edilmektedir. 

.--------------------------------------
İki büyük misilsiz şaheser birden ..... 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1 - Viyana operetlerinin en şuh, en şakrak, en güzeli 

Kral eğleniyor 
Yıldızları : 

KARL BIRSSEN - MARI ELiZ 
2 - Umumi arzu ve görmeyenlerin de görebilmeleri için 

Mübdi, san'atkar - ilahi yıldız 

( MARLENE DİE TRICH) in 
lıacın · ı . . . k d lllekt aı csının ın ırazma ka ar 

k
• üın tutulmasını ısteyen blztat 
aşifin ,, d' "d' B d 

(Benim lıilebildiğime g·Sre il~ç 
hiç Lir zararı olmayan eczadan mü· 
rekkeptir. Bizzat kendim bu ilacın 
f aydah tesirlerini ı:mlamak fırsatını 
elde ettim. Dostum ·rampe bu ilacı 
benim yanımda insanlara ve hayvan 
fara tatbik etti ve mükemmel nefi· 
celer aldı.) 

s~ g-örüşmelerde Neşıışinin de 
legesi de bulunmUştut. Aksam iize 
ri de ayrıca bir Yahudi · İngiliz top 
lantısı olmuştur. -----..,,.,,....,,..,._ ______ -

Seyrine kanılmaz temsili 

(Çıplak Melek) tik • tten ısı ı r. u ka ar roman 
rtı ktarıhe malik diğer bir ilaç bul· 

a mUckifd' ' I y ır . . 
d lacı 14 ün~G asrın nihayetine 

da 'floğıu ,keşfetmiş edan zat, bugün 
ı ta ·ı ı k nsı vanyanın Romanya ya ait 
~s~ında . kciln Niyermedgyesdeki 

Jn f alıkariesınde yaşayan Matbias Tdm 
dü11 e de Budahaza adıtida bir Macar 
· asılzadesidir. 

tır. 

ve Kendisi geniş mikyasta hayvan 
as· r.etiıtirmekle iştiğal ediy~r vt: genç 

k~indenberi hayvan habtalıkları hak. 
•nda telkikatta buluııuyordu . 

Bu sutetle hayvanlardaki kuduz 
hastalığını ile ve bu hastalıgın in· 
salara geçmesi lehlikesiyle de ırteş· 
gul olmağa başladı. 

Nihayet hayvanları ve İhsanları 
~u ?1ütbis hastalıktan vikaye eden 

d
lr ılaç keşfetti . Aile tarafından din· 

/arı 8.'ane biı hürmetle muhafaza edil· 
QÇfJ ın 

~ş "olan sararmış parçömcnferde 
~oruldüğü veçhile mumailey ilacı 
ın 1 ' san ara ve hayvanlara muvaffaki 
Yelle tatbik etmiştir.! 

ilacın mevcudiyeti pek çabuk 
iao5 ınalum olduğu ve kendilerini tedavi 

ettirmek içın çok uzaklardan geli 
hor }'otlardı. Mathas Tömzs, katiyen pa 
a· ta almaksızın herkesi tedavi ediyor· 

:u, fak at anlaşılmayan ü.r sebepten 

1 .olayı ilacın tatbikini kıskençca giz 
1Yordu. 

•
1
• Mumaileyh, vasiyetnamesinde 

ı acı b" -k 
t k 

uyu oğluna vasiyet tarikiyle 
er d' d ao) keıı ~ ı.~o-~ u. Onun da aynı kayıtla 

dı buyuk oğlun.1 terketme~ini be. 
~~ncdikordu. Yalnız ailef'İn son fer. 

saı ı ilacın t k'b' . 'f k er ı ıne aıt sırrı ı şa et 
i ~: ~c hakkına nıalık olacak, fakat 

c ~ ln içın hiçbir mükafat istemi ye· 
e ve kabul etmiyecekti. 

Bu g · · ·ı fı 
1 

anp vasıyetname aı e tara-
a~~ ~n hıfz edilmiş ve daha garibi 
tir ~~ına harfiyyan riayet dilmiş· 
rn · ıle, hemen hemen altıvüz :ıene 

eve., f t' · h f · · B d ıye ını mu a aza etmı~tır. un 
g~· tl\kriben bir hafta evvel ceddil 

1
$
1
rn1 ~athias Tomzo de Budahaze 

011 
ını taşıyan ailenin son çocuğu 

da~· varis Romei Transilivanya sın· 
ba 1 Nagy Karoly de ölmüştü!', Ba· 

sı ölü d" . d k lıa nı oşeğın e, endisine ba· 
sının s r . d ·r . duk . ~n ne esın e ı şa ctmış ol · 

aite u. sırrı tevdi etmisti. Asırlarca 
~ızı nııı erkekleri,nbiç bir para almak 
rncı:ı kuduz iletine tutulmak muhte· 

üı hay arıları tedavı etmişlerdir. Onlar 
fı vaııla . . 'h varı b rı ıçın ı tiyacı olan Hay· 

Yat' h esleyı'c'I · ı· . 1 d' r aka . ı ere ı acı vermış er ır. 

ftıalik~ ıçlcrinden hiçbiri, hatta aile 
., h aııesin ' k b 'k ayau 1 ay ettı ten sonra. 

P. ttıec:b arın memur olarak kazanaıağa 
• bıY de et ur kaldıklaıı zaman bile istifa. 

ilacın rrıek veya şeref kazanmak için 
sırtını if d O 
1 

şa etmemişler ir. 
Yuk b nbar, 14 üncü asır da ki alım bü· 
ltı a aları ı . U"ıaFaı 1 ın notlarını dındaranc 

l' a ctrnişlerdir 
c oınpc d B ' 

Usu Ölü .. e udahazaların sonun 
l1u hissc;un yaklaşmakta olduğu 
ede ınce b b d . . 1 
le _n. rnecbu . a a an oğula ıntıka 
. lltıba d ''Y}'ete kemali 'sadakat 

aıle · c er k ' nırı csk· e noter huzurunda 
t ,. i · 1 ctr k 

ili dostu a a ını ve ilacın reçe· 
~en}·e ~ t . alakk Szabo de Te-
o.. .. Cvdı 

urnunden Ve onu bütün bunları 

Bvdapeşte üni~ersildi kilini~i 
ilacı muayene edecek meltesirini tec 
rübelerle tetkik eyleyecektir. Bu tec 
rübcler, ilacın kuduza karşi müessif 
oldu~unu gö.,~erec k olursa bu men 
fur hastalığa ka: ;ı y.ı lnrz pastör 
usulüne göre iğneler yakmak suretiy 
ledeğil belki bulaşık olan ferde ha· 
ıım yollariyle profesarlerinin fmua 
vehe ve tecrübelerinin netayici sabır 
sızlıkla beklenmektedir, 

E~er bu tecrübeler ve bu netice 
ler leh de olursa ilmin 500 seneden 
fazla bir zaman sonra farkına uara 
cağı fevkalade mühim ve yegane 
bir keşif kar~ısmda kalrnış olacağız. 

Cebelibereket Asliye 
mahken1esinden: 

Osmaniyenin Çardak köyunden 
Mehmet oğlu Ökkeş tarafından müd 
deialcyh ayni köyden Hacı oğlu lb. 
rahim aleyhine ikame eylediği &razi 
tııksim davasından dolayı namına çı 

karılan gıyap kararı ikametgahının 
meçhul bulunması dolayısiyle tebliğ 
edılememiş olduğundan muhakeme 
si 4-3-939 carşaınba günü saat 

9 za talik kılınmış olduğundan yev· 
mi mezkurde gelmediği ve bır vekili 
mu da fi göndermediği takdiı de hak· 
kındaki muhakemenin gıyabında ba 
kılacağı ilan olunur. 10279 

Kont Ciyano 25 Şubatta 
Varşovaya gidiyor 

-~arşova : 14 (Radyo) _ ftalya 
harıcıye nazırı Kont Ciyano 25 Şu· 
batta Varşovayı ziyaret edecektir 
Ciyano burada üç gün kalıp avde~ 
edecektir. 

Dönüşte Berline de uğrayacak 
ve orada bir gün kalataktır. Seya 
hat programı bu şekilde tesbit ve 
ilan edilmiştir. 

Denizaltı gemilerinin 
inşaatı meselesi 

lstanbul : 14 Haskö~ fabrikala. 
rında İnşa "dilmek olan iki Denizal 
tı gemimizin tamamlanmasına hızla 
çalışılmaktadır. Gemilerin tekneleri 
hemen tamamen bitmiş gibidir. 

Önümüzdeki ay merasimle de 
ııize indirilcceklerdir. Deniz kuman 
danlığı merasim için bir program 
hazırlamaktadır. 

Satılk ev 

Doğum evinin yanında fabrika 
tör Bay Mustafanın evine bitişik 16 
numaralı üstü üç oda bir mutbah, I 
altı dört oda ve bahçesindeki iki ba. 
rakasından ibaret 540 arşın hane 
satlıktır. 

Taliplerin Belediye mezat salonu 
memurluğuna müracaatları ilan olu 1 
nur. 10274 

YALNIZ GÖRÜNMESi KAHKAHA İLE GÜLMEGE Ki FA YET 
Eden Adam 

(LUCIEN BAROUX) 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

GôSTERiLMEKDE OLAN 

MEVSiMiN En Şen, En Zarif ve En Nükdeli KOMEDiSi 

Genç Kızlar Pansiyonu 
FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük Kahkaha Filminde Bütün Kederlerini 

zi unutturacak Kalplerinizi Neşe ile dolduracaktır. Nefis Buluşlar, Nük· 
teli Konuşmalar Tam manasile Cazip ve Fransız inceligiııe has çok 

Güzel Bir Fılm. 

Ayrıca 
.. .-..~~·~ George Obrien'nin ,nin Seyircileıirıi Heyecan ve merak içeri· 

sinde bırakan emsalsiz Kovboy Filmi 

Hudut Polisi 
Pek Yakında Pek Yakında 

Müessir Mevzuu, Heyecanlı Sahneleri ve Fevkalade Artislerinin 
Temsili itibarile Büyük bir Alaka ilf" karşılanacak müstesna bir film 

( MÜŞKİL İTİRAF) 

Beden Terbiyesi Sey
han Bölgesi Başkanlı
ğından : 

1 J)jplomalı Eutbol Hakem 
Ku~su : 15 - Şubat - 1939 da 
eskı. Telgrafhane binasındaki Böl 
ge7ız F salonunda açılacak Diplo . 
~a ı "d utbol Hakem Kursuna yaşı 
~ırmı .c~ aşağJ olmamak üzere as· 
.er ı ıvıl ve mektebli lıerkes . f 
rak edebilir, Kurs müddet' 'k.'ş 

1 

d T ı ı ı ay· 
ır. aliblerin 15 - Şubat _ 1939 

Çarşanbıı günü saat 17,30 da ka. 
yıtla~ını yaptırarak kursa dcvaml 
edebılecekleri ilan olunur .~ 1 

2 ·- Stadyom Büf · k' . . esı trııya 
verılıyor : Adana Stadyom Büfesi 

~! --: 12 - 1939 gününe kadar 
ıraya verilecektir. Taliplerin 1 _ 

Mart - 1939 Çarşanba günü eski 
telgrafhane binasındaki B"I . 
S k 

. . o gemız 
e reterlığınde saat ı 7 de 1 

Filmlerini sunar 
Kişe her vakıt açı:Ctır, Localarınızı Telefonla temin ediniz 

15 Şubat çarşamba gündüz 2,30 tenzilatlı halk 
Matinesinde 

1 - Çıplak Melek 2- Şarlo kaçakçı 
---------------------------~ Pek yakında . . . . . Pek yakında .... . 

Bir harika . . . . . Bir san'at abidesi .... . 

Pek yakında ...•. 
Tamamiyle renkli 

Tali Güneşi 
Yıldızları : 
Bugünün Rodolf Valantinosu ( FREDERIK MARCH ) 

Holivodun güıeltik mfü:abakası birincisi ( jANET GA YNOR ) 

Telefon Asri 250 
10283 

k 
.. yapı a· 

ca mu~akasaya iştirakleri ve bu , ___ _ 
husustakı şartnameyi de } .. 

Askeri hastahanesi diş hekimi 
ıer 2'Un 

saat l 7,30 dan 18 e k"'da k . " r o uya· 
bıleceklcri ilan olunur . 

. 3 - . Eski Memurin Lokantası 
bınası kıra ya verilecek: Eski Pos . 
tahane binasının altınd k' k' . a ı es ı mc 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
y . . enı postahane karşısındnki Eski muayeneheneslln lstıklfıl mek 

teHbı karşısında opera tor Yusuf Zıya mua) enehanesıne Nakletmlstir. 

AST ALARINI HER GÜN KABUL EDER 
17-26 10195 

;urın lokantasının işgal etmiş ol 
'.~ğ~ akar 14 - Şubaı - 194 l 

gunun~ kadar ( ( iki ) sene müd· J ---------
det le ıcara verilecekt' B h .ı ------------------· 

· ır. U USUS· 

ta ızahat almak isteyenler yukarı Y • k k • J 
da Y•.zı_lı saatlarda Bölgemiz Sek- eni Çl an anur. Ve DIZam ar 
reterlığıne müracııat et 1 . r l . me en, ve 
ta ıp erm de 1 - Mart - 1939 
Çarşanba günü saat 17 30 d 
Telgrafhane binasındaki' B"I a e~. 
B k 1 • d o gemız 
aş an ıgı o asında yapılacak aç k 

arttırmaya İştirak etmeleri T' ı 
lunur . · 

1 
an ° 

Türk hava kurumu ad 
b . b ana 

şu esı aşkanlığından: 

. Abidinpaşıt caddesindeki şube 
bınasının mevcut keşif - . d . uzcrın en ta. 
mıratı 28·2 939 sal .. .. ı gunu sa :ı t 15 
le paza.rlıkl~ yapılacaktır. 1 

T alıplerın göstf'rilcn gu"n . ve saat 
te şuoeye gelmesi ilan olunu 

102~2 15 21~28 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Fevkalade heyecanlı bin bir 
maceralarla dolu 

(T ~ksas Su varil eri) 
16 kısım hepsi birden 

iLAVE OLARAK: 

Şirlcyin 
yaramazlıkları 

İki kı:;ım Mikey Maus 

Telefon 212 ALSARA y 

Tütün ve Tütün f nhisarı Kanunu 

Aarwu /\o: 3437 
lvll.111/ ıartlıı: W 6 /9JR 

\e rı tarılw25 6 1911J 

- Dünden artan · 

Madde 16 _ Yukarıki maddede )'azılı fenni müesseselerce ıslah su

rctile elde edilecek tütün tohumları çifçilcre parasız verilır. 
Madde 17 - inhisarlar Umum Müdiirlüğü her sene tütün yetiştirilen 

)'erlerde müsabakalar yaparak iyi fde, iyi tütün yetiştirenlere ve iyi denk 
ycpanlara ve fenni fıdelik ve kurutma yeri yapanlara mükafat verir. Mü· 
sabakalarm şartları her mahallin gazetelerin le ilan edileceği gıbi koyler· 

de dahi muhtarlar vasıtasile çiftçilere bildirilir. 
Müsabaka heyeti, mahallin en büyük mülkiye memurunun reisliği al

tında o mahallin en biiyük inhisarlar ve ziraat müdür veya memurlarile, 
fnhisarın bir eksperinden ve ticaret ve ziraat o-ialarınca, bulunmayan yer 
ferde Belediyelerce SCliİlmiş ikişer kişiden h•şekkül eder. 

Madde 18 On beşinci maddede yazılı fenni müesseseler, tütün çift 
çilerine ve bunların çocuklarına diledikleri moılümatı vt recekleri gibi o 
müessesenin memurları senenin münasib zamrınlarında tütün ekilen yerle· 
ri gezerek tarlalarda çiftçilere işlerıne yar::ıyacak nazari ve ::ımeli malu· 
matı öğretmeye ve kendilerini mü!sscseye çağırıp bilgilerini yükseltmeye 
ve piyasa taleplerindeki vasıflar hakkında çıftçiye istediği malumatı ver· 

meye mecburdurlar. 
2 - FİDELİKLER 

Madde 19 Tütün fidesi >•etiştirenler, yetiştirdikleri fidelerin yerleri 
hakkında bağlı oldukları ihtiyar meclislerine ve onlar da inhisarlar fda 

resine malumat vermeğe mecburdurlar. 
A Tütün fidesi ekilen yerlere sebze ekmek, 
B - Sebze ekilmiş olan yerlere ayni zamanda tütün fidesi dıkmek, 
C - Gölgelik, çalılık, çepellik yerlerde fide yetiştirmek, 
O - Yunan sarısı denilen tohumları ekmek veyahut bunlardan fide 

veya tütün yetiştirmek, 
E Tütün ekimi yapıldıktan sonra fide yetiştirilen yerlerde fide 

bırakmak yasaktır. 
işbu memnuiyetler hilafında yetiştirilen fıdeler ve Yunan sarısındandaa 

yetiştirilen tütünlerle fideliklerde bırakılan fideleri inhisarlar idaresi sa· 
hiblerine söktürerek yok ettirir. ' sıtesin sonra B d • .. . 

i r' lir Ge görıderm ,. u apeş.e unıv~r 
· ~en J f e6e mrmur etmış ıa ta vbkua gelen uefatı 1~.~a~~'~;~g~~~~~~sc~~-~~~m~~z~~~p~9a~~:~ı~z~~~~ 

....._ _____ --....... 10277 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -
K!LO F1ATI 

CiNSi En az 
1 

E.n çok Satılan Mikdar 
K. s. K. s. Kilo ·-

Koze ·- 9,50 ;==\ 10 - --
Piyasa parlatı • :s -40 
Piyasa temizi • 35.25 -36,25 ,-

1 
1 

Klevland 42 1 43,50 

YAPAGI 

- Beyaz 
1 1 1 Siyah 

çlCfT 

-ı Yerli "Yemlik,. 
.. "Tohumluk,. 5,50 

HUBUBAT 
Butday Klbns 1 

.. Yerli 3,37 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

-
UN 

Dört yıldız Salih 

:S D 
üç .. • ., Dört yıldız Doğruluk 

.w u:: üç .2 c " . 
~~ Simit ,, 
:ili: > Dört yıldız Cumhuriyet :::s 
C"I C> üç r--

" 
,, 

Simit .. 
Livcrpoı 1 tıgrafları Kımbiyo ve Para 

14 I 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Penc Santim 

Hazır 5 Ol Lird 1--Rayişmark 
Vadeli 1. 4 69 Frank (Fransız) -3 35 

• Vadeli n.: 4 65-
Sterlin ( İngiliz ) -5-93 

-4 00 Hind hazır Dolar ( Amerika ) -
!261 49. 

Nevvork 8 35 Frank ( isvicre ) 00 00 

• Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soy~an 
GeceJeri de vaki olac~k n.uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenebanui: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında / 

37-156 10116 Numara: 200 

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

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun müd· 
det uiıtanhk yapmışbr. Hastala11m Abidin pap caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahle;yin saat 12-8, ötleden sonra 
2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. L 

.------~-----------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistan, .Seylan, Çin ve Cavadın dotıudın dotruyı müesstse na. 

mana getiriltn rn müntebap. tıze ve lC< 9'u1u çay tardın vulcuf ve itina ile 
yapllan haımanl1rd1r. Her nvkc göre dttittn numarah tf'rtipleıi vardır. 
Muhtelif t.ins ve büyüklüktt Lutu ve pıl-etln içtıisinde aatıhr. Ambalaj· 

ı.rındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefastt ve halisiyetinin ttoıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza l<clteıclcer ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakla1iyelerde sa!ıbr. 

Umumi dtpolara ; lr.tanlul Tabmiscnü No. 74 ( Kurukıbveci bam 
ılhnda) 

Babçebp Dördüncü vakd hanı karpsında No. 71 

Telrraf adreai: Al.BAYRAK - lstınbul • C. 

1; llDiM11~AJl!iA 
CA KUQTAQ.IQ. 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alman istiblik vergisinin tenzili hasebile 19 Al~ 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşatıdıki fiyıtlarl 
kabotlarımızın 11tılacagını ilin ederiz . 

Genişlik 'Ft>p 
Şapkılı Tip 85 Cm. 

" " " 
" " " 

1 1. " " 

6 
6 
5 
s 

90 
85 
90 
90 " 

36 Metre 
36 " 
36 " 
36 " 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 
729 

I • 

·-----------------------------------------------
Doktor Rifat Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kene muaycnebınrn\i Yeni Postahane kar. 

şısmda 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadar 
ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 15-15 10213 

______ ......, _____________ . -----------------------------

.. ._ . . •. 
'\ . 
\ 1 • 
; ' ..... 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Eleltıik taahhüdat ve tt!İsatı h~r türlü Elektrik malcinaları 
ve malzemesi telefon makinala'ı ve tesisatı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
23 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

or. · Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayent;hanesinde hastalarını kabule 
baılam~tır. 

Arslanlı 
" 

2 
" 

36 ,, 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyeliditi 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 9/• f 

zamyapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezi~balyası (25) 
töptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sarasile gönderilir. 
S - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihliltemr 

nalına müstenittir. 10 10053 

DOKTOR 
Is mail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
iskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarım hergün sabahtan akıama kadar kabul eder . 24-26 1 

Adana ~ulh ikinci hukuk Kadirli icra Dairesind 
hakimliğinden : Kadirlinin dere mahalleli 

No: 126 

Adana V akıllar idaresi ile Su. 
cuzade mahallesinden Şükrü kızı 
Dur...-. ve saire ara11nda mütehıd· 
dis izalei şuyu davasamn cart duruı 
ma11 ıırHmda müdd~iate,ha Dur
sun namına çrkanlan davetiyenin 
mahalli ikametinin meçhul bulun 
dupndan bahisle bili teblit iide 
e:Mdipden ilinen vaki teb&rata 
ratmen mahkemeye ıelmeditioden 
ilinen gıyap ' kararı teblitine ve 
muhakemenin 16-2-939 tarihine 
saıt 11,30 talikine kar1r verilmit 
olmatla müddeaaleyhaım mezkGr 
fiin ve 111tıada mahkemeye rel· 
mediti veya tarafından bir vekil 
göoderilmediti takdirde mubake· 
menin gıyabısda devam edcceti 
teblit makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civannda 

Tahsin eczahanedir 

Kadirli icra dairesinden 

Kadirlinin dere mahallesinden ölü 
berber Abdullah sönmez ka1111 Hati· 
ce Sönmeze ( 330 ) lira borçlu bat 
mahılles nden Ramazan Keserin bor 
cundan dolayı Kadirli tapu memuru 
lutunun 25 / 12 ,' 937 gün ve 19/. 
17 nolu ipotek senedile temin edilen 
borça mukabil Kadiriin bağ mıhılle· 
sinde vaki çarşı sokatJnda ıarkan 
evkafın masaresi rırben evkafe aid 
olup sorgu hakimi Osman Aıap 1 

oh•rddtu hane şimalen so .ak cena 
ben cami havlr11 ile çevrili bir bap 
fevkanr üç oda bir mutbab ve altm 
da bir mazayi şamil hanenin nı•f 
hilleli mahallinde ehli vukuf marife. j 
tiyle kıymet taktir edilerek bu ipotek 
li emvali gayri menkulenin Kadirli 1 
icra dairesinde birinci arbrmanın 21 
Şubat I 939 safı günü saat 1 O da J 
icra blrnacatı ve muhammen kayme 
tinin yüzde yetmiı befiai bulmadıtı f 

ölü berber Abdullah Sönmez k 
Hatice Sönmeze bir kıtı ipotek 
dile 450 lira borçfu 11vrun ma 
sinden Ömer bink ölün borcu 
dolayı Pazar maluılleaiade vaki 
l arr prkan çarıı dalı ıarbal 
tala 1aa m divan pmaled Mustafa 
kanları cenuben yine Mustafa 
ni ve şerikleri1le çevrili bir bap 
kinin tamamı mahallinde ehli 
marifetiyle kıymet takdir ecl 
bu ipotekli emvali gayri me 
Kadirli icra dairesinde birinci 
mının 21 / 2 / 939 günü saat 
icra kılınacıtı ve muhtmmen k 
tinin yüzde 7 S şini bulmadıiJ 
tirde ikinci artırmanın 8 I 3 I 
Çarpmba pnü saat 10 da i 
hnıcıtmdan daha ziyade m 
ılmak iıf eyenler 28 Nolu d 
müracaıt rtmeleri itin olunur. 

1 

Türksözü 
Gündelik siyasr pzete 

Abone f&ltları 

12 Aylak 
6 Aybk 
3 Aylık 
1 Aylılc 

1 - D'f memleketler ıçin 
,bedeli d~ez yalnız posta 
ıamm~. 

2 - bhlar için 
cul edilmelidir. 

Satlık bağ 

Yılanlı mezraasmda Tur 
mal batı yamada 4,5 d
bıt satlıktır. içerisinde ku 
dar. Alacaklar yeni postab 
desi: No 44 de. 

Litif Arıta muracaat 

10270 3 

taktirde ikinci arbrmınm 8 / 3 ,' 939 ---.'!9"!!!'1---.---.-.: 
Çarıamba günü icra kılınacatındm 
daha ziyade mal'1mat al•lk isteyen. 
ler 59 Notu dosyaya müracaat etme 
leri illa oluDur. 1028 

Umumi nqriyat müd 

Macid Güçl .. 
Adana Türbölü ~ 


