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TÜRKiVEDEN DOST AMERiKA YA SELAM ! 
\VARŞOVA Fr.anko Hükümeti t~n ın ıyor . . .... . .... 91-.~ . .. 

i CUMHUR! 

i REiSiMiZ ! . 
! 1 S M E T 

! 1 N Ö N 0 
• e NUTUK . 
t VERiRKEN .......... 

Milli ŞEFiMiZiN 
AMERiKAlllARAHiT ABI 
NUTUK INGILIZCE SÖYLENECEK 

RADYOMUZ BU AKŞAM 20,30 da 19,75 MET
REDEN MiLLİ ŞEFiN NUTKUNU VERECEKTiR 

Ankara: ~5 (Tdefonla) - Reisicumhurumuz ismet lnönU dost: Amerikan 
mi lletine olan hi tabelerini yarın akşam (bu akşam) saat 20,30 da irad ede· 
ccklerdir. Milli Şefimiz bu nutku İngi li zce söyliycceklcrdi r. Mill i Şefin bu 
hi tabesi kıstı dnlğn Hl,75 Uzerinden neşredilccektir. 

Bu vesile ile Ame.ikayn yapılacnk neşriyat için bir progrnm hazırian· 

nııştır. at :!0,30 da kısa dalga 31,73 Uzcrinden çalışan po "fn tn(il edilecek 
ve 19,7;) metrelik posta ç:ı.lışmıya başlı.) ac:ıktır . 

Spiker Amerikayn hitabcttikren sonra Amerika ve Turkiye milli marş · 
lnrı çalıoncak, rnUtııakibcn Milli Şefimiz hitabclerini söy li.' cceklcı·d i r. Daha 
'iOnra dtı bir orkestra konseri veri lecek tir. 

Ankara: 2:> (Telefonla) - Baş,·ekilim i z Refik S.:ıJ danı Jun Amer ika 
buyuk elçisini kabul ctmi,.lcr. b ir muddet: görUş mutlerdir. 

Dünya 
nerede 

Yahudileri 
toplanacak 

Almanya aleyhine çok 
büyük nümayişler oldu 

Alman sefareti 
taşlandı ! 

Varşova : 25 (Radyo ) - Bugün 
2000 den fazla talebe ve binlerce 
halkın iştirakiyle Almanya aleyhine 

İspanya'nın istiklilini muhafaza 
Frankoya yardım edecektir 

Fransa, icabederse 
etmek için 

mühim bir nutku Daladye' nin 
Pari1~ '. ~9 (Radyo) - Başvekil Bay Daladiye Fran terenin de Bnümüzdeki hafta Frankoyu tanımak kara· 

sız mec ı s ının son i ctimaında mu"h b' t k . 1 rını vereceğinın muhakkak olduğunu, eğer icabederse, . r o 1 ım ır nu u söy e. mış ı r. .8 ~~ye bu nutkunda Frankonun tanınması için Fransanın, ispanyanın istıklalinl muhafaza için Franko· 
paıartes ı gunü yapılacak nazırlar mecllsinde teklifte · ya yardım bile edeceğinı. bunun Fransa milli nenfaat
bulu~ac~Oını, Franko ile iyi münasebetler tesisine da ları, Fransa emniyeti içın lüzumlu .oldu?unu ilfie et
ha şımdıden ça lışmıya başlandı~ını söylemiş ve lngil· miştir. Bu nutuk bütün matbuatta darın ak ı sler yapmışt ı r. 

HAR iCİ YE VEKiLiMiZİN 

İspanyaya karşı 
S EYAHA T İ 

büyük nümayişler olmuş tu r . Halk ve 
talebeler ellerinde •• Dansig sana 
lanet ,, ibareli yazılar bulunan 
bayraklarla Alman •sefarethanesi Ö· 

nüne gelmişler ve Sefaret haneyi taşa HAR• c • y tutmuşl~r~ır. Nümayi.ş~iler bir.Alman l J E VEK•L•Mı•z gazelesı ıdarehanesını de şıddetle 1 } ) 

Romada 
vaziyet de· 
ğişecekmi ? taşl~:ı~:la::;~yişçileri bin bir müşki-

1 y u N A N . s T A N D A 
!atla dağıtabilmiş ve Sefarethaneyi ) 
muhafaza altına almıştır. 

Şükrü Saracog .. lu y l 
1 

. . ugos avyadan ayrılırken Yugos-
av gazetecılerıne mühim bir beyanatta bulundu Filistin üç mıntaka 

1 ya ayrılacakmış 1 

i"Güzel seyahatimin ııeticesin 

1 
den pekziYade memnunum,, 

1 

Manda da daha beş 
sene devam edecek 

1 Londra : 25 ( Royter ) - Filis · 
ı tin konferansı Müzakerelerin anlaş 
1 ma ile neticeleneceği kuvvetle ümit 
t ediliyor. Filistin Araplarının İstik· 

1 

lal hakkını lngiltcre tanıyacaktır . 
Muhaceret müddeti de muayyen 

! bir kaç sene için olacaktır . 
Filistin üç mıntakaya taksim e· 

dilecektir. iki mıntakada muhace· 
rete müsaade cdilmiyecektir Arap 
Delegasyonunun bu teklifler üze· 
rinde istişarede bulunduiu söylen-

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
racoğ'lu bu sabah Yunanistana git· 
mek üzere Belgraddan ayrılmıştır· 
Şükrü saracoğluna büyük bir teşyi 
merasimi yapılmıştır. Dün akşam da 
Yugoslav Hariciye Nazırı, Şükrü Sn 
racoğlu şerefine parlak bir ziyafet 
vermişti . 

Türk Hariciye Vekili saat 19 da 
Yugoslav gazetecilerini Türkiye Se· 
farefhanesinde kabul ederek beya· 
nalla bulunmuşlardır . Şükrü Sara 
coıtlu ezcümle sunları söylemiştir : 

(Parla Şubat) 

ister •kızıl» olsunlar ister "beyaz• 
İspanyolların kavgalarını körüklemiş 
ve aralarındaki uçurumu olçüsüı de· 
recede genisletmiş olan yabacılardan 
gına getirmiş oldukları, git gide bü
yüyen b ' abancı düşmanh~ı karşı· 
sınd3 hiçbir minnet borcunun üstün 
gelemiyeceğ"i ve sivil harp galibinin 
dünkü müttefıkleri ispanyol istiklal 
ve hükümranisine halel getirmeye 
knlkıstıkları takdirde onların aleyhine 
donebileceği hususları acaba Roma 
da artık anlaşılmışmidır? 

Yahudi muhaceretinin tehiri için bir i 
enternasyonal organizasyon lizımdır 

mektedir • 

İstanbul Barosu Umurr•İ 
Heyeti toplanıyor 

1 

. \'unan aa,veklll Bay Matakaa• 

- " Güzel seyahatimin netice· 
sinden pek ziyade memnun bulunu: 
yorum. Bükreşte dört arkadaş hatta 
dört kardeş gibi konuştuk Balkıın 
işl~ri üzerinde çalıştık . Memlek~et~e· 
rimizin selametini teminde buyuk 
rol oynayan bu paktın çok sağlam 
olduğunu bir defa daha gördük · " 

Herhalde informazionc Diplomatıca 
italyan gönüllülerinin tahlıycsı lıusu· 
sundaki son notu çok daha az bala· 
pervaz bir eda taşıyordu. Fransız ve 
ıngiltere atfettiği husumet mRskcsı 
altında bu gazete milli İspanyol şefı 
ni teskine çalışmaktadır: ıtalyan rou· 
haripler «Franko vazifclerinın tamam 
lanmış olduğ"unu soyler soylemez va 
tanlarına doncceklerdir, fakat daha 
once değ-il.» Demekki karar ona ait 
olacaktır. 

ltalya ancak Frankanun arzu et· 
tiği müddetce ispanya da ispati 

vücnt edecektir. 

AMERIKADAKI YAHUDiLER ALMANYA ALEYHiNDE 
ÇALIŞMAKTAN BiRAN GERl DURMAMAKTADIR 

Lond ra: 25 ( Radyo ) - Bu haf· 
la Ruble'nin verdiği raporun esasa· 
lı ııa uyğ'un olarak Enternasyonal ko· 
~isyon Reisi Bay Vintcrson'un b~ş: 
anlığı altında Yahudi mulıaceretını 

tetkik için bir içtima yaııılmıştı r . 
Bu içtimada, Yahudileri bir yere 

Yerleştirmek \•e onların para ların ı 
vermek için bir beynelmilel oıgani· 
~as:yon t eşkili lüzumu üzerinde itfr 
ak hasıl olmuştu r • 

Ruble'nin Berlınden getirdiği 

ALMANYA 
Ziraatta çalıştırmak için 
hariç memleketlerden 
200,000 işçi getiriyor 

Paris : 25 ( Radyo ) - ı 937 
~~nesinde ecnebi ziraat işçisi olarak 

1
] illan yada 67,000, 1938 senesinde 

ti/,000 , bu sene de 200,000 iş· 
\' 1 çalışacakbr . Polonya , halya, 

1 
ugoslavya ve Çekoslovakya dev 

ette · 1 
C 1 

rıy e yapılan müzakereler neti· 
e en . . B lt: k nııştır. u yakınlarda bu mem 

r kctlerden Almanyaya işçiler ha· 
c et edecektir. 

teklifler çok müsaid karşılanmakta . 
1 d ır. Muhaceret komsiyonu Yeniden 
1 yapılacak tekliflerin formüllerile hara· 

retle 11},CŞğ°uldur . 
Almanya, Yahudiler lehinde çok 

müı;aid teklifler yapıldığ"ı bir sırada 
Birleşik Amerikadaki Yahudi orğ"a· 
nizasyonlarının Almanyaya karşı al· 
dıkları vaziyetten sinirlenmektedir . 

Nevyorktaki Yahudi Boykot ko· 
mitesinin Reisi Alman mallarına kar· 
şı boykul yapılma .us.ulüne devam e
dileceğin i ilan etmıştır . 

Almanya bunu, Yahudiler lehin · 
deki son düşünce ve hareket~ere su· 
ikas ı olarak telakki ctmektedı r . 

Japonlar , Çinlilere 
attıkları g a z d a n 
kendileri boğuldu 

Şanghay : 25 ( Rady~.) - Ce~· 
heden verilen malumata gore, Mer 

k 
• Ç'nde Japonlar boğucu gaz 

ezı ı . . f 
kullanırken rüzgarın birdenbıre . ıs ı 

k t
. . de7wictirmesi üzerine bızzat 

ame ını ~ " . . d 
Japonlar bu gazın tesırı altın a 1 
kalmışlardır · 

lstanbul : 25 ( Telefonla ) -
Baro idare He}'eti bugünkü toplan· 
tısında Reis Hasan Hayrinin istifa~ı 
meselesinin Umumi Heyette konu· 
şulmasına karar verdi. Umumi He
yet 4 Martta toplanacaktır. 

---------- ----

Halkevindeki 
konferans 

Mahmut Esad Bozkurt 
dün gelmedi 

DUn gece Helkevlnde mUzlkll 
bir gece yapıldı 

Profesör Mahmod Esad Bozkur· 
dun Halkevimizde dün gece için 
" Türk köylü ve işçisinin hakları 

" 
mevzulu bir konferans vereceRİni 
dün yazmıştık, 

Fakat profesörün mühim bir ma· 
zereti çıktığından dün Ankaradan 
gelememiş ve bu suretle• konferans 
geri kalmıştır. -

Mamafih dün gece, konferansı 
dinlemek için Halk~vimiz salonuna 
gelen halkımıza müzikli bir gece 
verilmiştir. Gece pek neş'di geçmiş. 
tir. 

Belgrnt : 25 ( Radyo ) - Dost 

~ski Suriye başveki
lıne yapılan bir hücum 

Mardamın 
halka ve 

otomobilini taşlayan 
talebeye ateş açıldı 

İ Ki TALEBE ÖLDÜ 
Halep: 25 (TUrksözU muhabirinden)- Surlyedeki ~arlfıkllk 

hlll devem ediyor. Şamdan •ldılım haberıerd• fÖYI• den· 
mektedlr. 

Bisiklet şampiyonluğu 
musabakaları başlıyor 

Ankara: ~5 (Telefonla) - Be . 
den terbiyesi umum müdürlüğünün 
verdiği bil' karara 'göre, Türkiye 
939 bisiklet şampiyonluğu musaba 
kalarına bütün bölgelerde yarın (bu 
gün) başlanacaktır. Yarın Ankara 
da yaptlıcak koşu 35 ki lometrelik . 
tir. Saat 10 da başlayacaktır. 

Mardam kabinesinin l•tlfa· 
amdan eonra bUtUn Surıyede 
lehde, aleyhte hergUn numaylf 
ler oluyor 

Bilhassa Şamda ve Halepte vata· 
ni parti tataftarlan ile doktor Şeh· 
bender l araftarları arasında çarpışma· 

lar olmuştur. 
Şehbender taraftarları Şamda 

l'aptıkları bir nümayiş esnasında so· 
kaktan geçen eskı başvekil Ceınıl 
Mardamla eski maarif veziri Abdur. 
rahman Kiyalinin otomobiline hücüm 
ederek taşlar ve sopalarla otomobi· 
lin camlarını kırmışlardır . Cemil Mar 

Nezakete : nezaketle mukabele 
esastır. General Franko bu teminat 
tan sonra hatta endişeleri büsbü· 
tün yatışmış olmasa bile, müttefik· 
!erinin hasbiliğini yüksek sesle sita· 
yiş etmek mecburiyetinde kalacak 

tır. 
Aynızamanda L fnformazione 

Diplomatica ltalyanın general f ran 
konunun yardım talebine daha 27 
temmuz· 1936 da şita etmiş olduğu 
nu ve onun hizmetinde ilk önce ltat. 
yan lejyonerinin can vermiş olduk
larını hatırlatmaktadır. 

Hatırlardadır ki ~İtalyan hariciye 
sinin bu yarı resmi gazetesi daha 
önceki bir yazısında general Franko 
nun siyasi zaferine kadar ltalyan kı· 
lalarının ispanyada kalacaklarını 
yazmıştı. Bu B. Musolininin B. Çem 
berlayine karşı girişmiş olduğu teah 
hütlerle telifi imkansız bir iddiaydı 
ve bizzat :nasyonalistlerin şefini de 
telaşa düşürmüş olmalıdır. 

- Gerisi ıkinci sayfada -

dam tarafından arkadaki otomobilde 
tbulunan polis umum müdürüne verilen 
emir üzerine polis halka ateş açmış· 
tır. Birçok kimseler yaralanmış ve 
iki talebe olmüştür. 

Bu hadise üzerine her tarafla va· 
taniler aleyhine galeyan artmıştır. 
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Gunün P olltlka•ı 

Kuvvet ve Ingiltere 
1 ngiliz Amiralı Osborne cenup şarki Avrupaşmda bir propaganda se· 

yahat ine çıkmıştır. Onun yanında, önceden hazırlad ığı ve Belgrad'da ver· 
digı yazılı bir konferan~ı vardıı; şimdi, onunla Bükreş'e hareket etmiştir. 

lnğıliz hül Cımeti ve hususiyle bahriye bakanlığı bu seyahata büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Şehir halb>eroeri 

SPOR Zehir serpme ma-; 
kineleri getiriliyor 1 

İş ihtilafları 

Meseleler 

• 
Isvtçre'ni 
endişeler 

B u huduttan hiç bir 
man geçemez ) -
talyan dövizi, k t ngiltere 'nin silahlanmasında eksiklikler bulunduğu hakkında , ortaya 

çıkarılan rivayetlerin, Britanya'nın prestijine epi zarar verdiği tesbit edil· 
miştir. Şimdi bunun tamiri için, amiraller, generailer yola çıkarılm ıştır. Bun· 
lar, Münib görüşmeleri esnasuıda bir çc k fngiliz gazeteleriyle halk hatiple· 
!erinin iddia ettikleri gibi, lngiltere'nin zayıf olmadığını bilhassa cenup şar
ki memleketlerine isbat etmek maks'ldıyle hare\let ediyorlar. Amiral Üs· 
borne verdiği konferanslarında, in giltcreınin güttügli milletler cemiyeti po· 
Jitikasının yanlış bir politika olduğunu, Cenevre'nin lngiliz halk ın ı hayal in· 
k İsar ına uğı ttıg-ını açıkça kc bul ve teslim etmeY.tedir. 

Bugün yapılacak kır 
koşuları 

Atletizim federasyonunun tesbit 
eıtiği 5000 ftmetrelik kır koşusu bu 
gün şehir stadında yapılacaktır. 
Koşuya saat 9 da başlanacaktır. 

Pamuklarımızın ~büyük düşmanı ~ 
olan Yetil kurdle mücadele hlisusun 
da çifçilerimize ziraat vekaleti tara· 
fından parasız ilaç veıileceti haber 
alanmıtbr. Ancık zehir terpme ma· 
kinesini kendi Farfol traktörleri için 
çif çiler satın alacaklar ve mücadele 
memurlarrmnm göstereceti lüzum 
üzerine kendilerine iliç verilecek ve 
memurların nezareti altında mücade 
le yapılacakbr. 

lı dairesi tarafından hazırlana · 
rak devlet şurasma i'Önderilmiş 
olan 11iş ihtilaflarını uzlaşbrma ve 
tahkim nizamnameıi,, müzakeresi 
bitirilmiştir. 

zun askerlik faaliyetleri ted 
maksadı istihdaf eıtiti günl 
tir; ıimdi, yübekten atılıp 
tu bir devirde bu dövizden 
kalmamıştır. Onun yerine " 
oltre ,, yani, sınırları aşmak 1 
muasır faşist ltalya'ya hikilll 

Bav 
yü 

AŞK 
Onu burada yaz· 

dağ ımdan beri dört 
beş ay geçti ama, 
böyle önemli şey· 

Doy~e Algema')Tıe Saytung'dan 

ViTAMiNi 
Aşk duygusu s~dece neslin 
devamı için değil, Ferdin 
hayatı için de lüzumludur • 
insanın sağlığını, neslini 
devam ettirmesine bağlıdır 

ler çabuk unutul · 
maz, elbette batı · 1 
rımzda kalmıtbr • 
Ona vitamini der ._ ___ _ 

Yazan: •• A. 
ler . 

O zaman, bu vitaminin Mısır l iyi oluruda, marulda E visamanı 
buğdayı hnelerinde çokça bulundu- aramek pek de taniye eSilt!mez, 
gunu söylemiş ve vaktile lstanbul çünkü marulun uyutucu haısası da 
bayanlarının, penbe veya beyaz • ya meşhurdur. 

hut başka renkte · maşlahlarını gi E vitamininin insanlara hayvan 
y ip Göksu deresi kcnannda, deli larada . . lüzumunu ve ona neden 
kanlılara bakarak, inci gibi dişlerile aşk vitamını denildiğini unutmamıt 
ısıra ısıra mısır buğdayı yeme olsanız gerektir: 
leri de, memlekete çocuk yetiştir· 
mek : üzere bol bol E vitami Su vitamin vucudunda olmaym 
ni almak için olacağım hatırlatmış· ca insan mır kalır. Eıketin de. ka 

dmın da çocutu olmaz. Bu vitami 
tım. 1 

nin, nesli ipka için lüzumu :daha ön · Vitaminler üzerine araştırmal3r 
ilerledikçe bu E vitaminden de ye ceden bilinmemekle beraber, yeni 

Bisiklet koşuları 

Bisiklet fedarasyonununun ter. 
tip ettiği bisiklet sür'at müsabaka 
larıoddn :birincisi olan 25 kil'>met· 
relik koşu bugün saat 1 O da sebir 
stadında yapılacaktır. 

ldmanyurdu - Toros 
maçı bugün yapılacak 

Şehrimiz ldmanyurclu ile Toros 

spor ICulübü ariilWld9ki ıitt maçı 
burün uat 1 S de şehir stadmda 
yapılacaktır. 

Futbol hakem kursu 

Şehrimiz hakem kursu aÇltmıştır. 
Hakem kuhuna 18 irişi iftira et- ı 
mişti r. Kursta derslere devam edil· 

mektedir, ı 

İspanyaya katşı 1 

Romada _vaziyet 1 

- Birinci ıahifeden artan 

F ırfol traktörü olupta serpme 
makinesi almak istiyenlerin adlarını 
Ziraat odasına bildirilmesi istenmek. 
tedir. 

Halkevi komiteleri ı 
seçimi bitti 

Halkevimiıin koniite seçimleri 
dün sona ermiştir. Bu münasebetle 
dün hep bir arada toplu bulunan 
komite azalarına ev tarafından bir 
çay verilmiş ve futograflar alınmış 
tır. 

HAVA V AZlYETI 

Gök yüzü ıçık, hava hafif rüz 
firlı, en çok t1cik iülfrede 20 de· 
rece, ıeceleri en az sıcak 2 de
rece. 

Nizamname bugünlerde vekiller 
heyetine sevkedilece1< ve önümüz· 
deki haf talar içinde de meriyete 
girecektir. 

1 renlerde verilecek 
telgraflar 

Devlet demir yollan umum müdür 
1118. hlllk tarıfmdan trenlerde ve· 

rilen tel•ıaflırm pek ıeç çekildi· 
tini anladı tından istasyonlardı ve· 
rilecek bu telgraflann derhal çekil 
mesinin teminini ve yolcunun diter 
istasyona varmazdan evvel bu tel 

ırafln mirieli ileybe varması lazım 
gelditini tetkititına tamim etmiştir, 

Feke kaymakamı 

Feke kmymaliambtlna Çal kay 
makamı Mustafa tayan edilmittir. 

Maarif şurası 
hazırlıkları 

ni yeni haberlereçıkıyor. Onun mısır relen haberlere göre, bu cihet şim : 
buğdayı yahut bayata buğday ta· di daha iyi tetkik edilmiştir: Şimdi ı Devlet bütçe~nden zat Ank•a: 25 (Telefonla)- Maarif 
nelerinden başka lop etlerin içinde, E vitamininden mahrum kılmak has frınko zderini •t1at1ı•ıbrmak maaşı alanların listesi şurası etrafındaki haıırhklara maarif 
pankreasta. dalakta derinin altında · tahtını altı dereceye ayınyorlar. Bi hususundaki arzusu ne kadar büyük . hazırlandı vekaleti taralmdan hararetle devam 

fikir olmuştur . 
Komşu olmaklığımız iti 

bu telakki detiıikliği ve a 
doktrini ile meşgul olmak 
mizdir • 

Çünkü, mesele yalnız bir 
meselesi delildir; İtalyan mil 
siyasi zihniyeti detişmiş olu 
detişiklitin askerlik sabasın 
bambaıka bir telakki ile 
bir hedefe dotru yol almış~ır. 
mıfih, aramızdaki ideoloji f 
ratmen, bu mesele ile meş 
mamız, mevcut dostça mün 
timizin hiç bir suretle 
oldutuna bir delil teşkıl e 
Son yıllardaki dejişişlik ile 
gul olmak, bunun muh11 
yopmalc, bizim askeri makı 
mrzm en tabii vazifelerinden 
dir . 

RADY 
• BugDnkU program 

Tilrki·ye Radyo difüzi) on p 
Türkiye Rud) osu - Ankara R 

Pazar 26 - 2 -

ki yağların arasında, karaciğerde rinciden beşinci dereceye kadar yu olursa olsun rayri muayyen bir müd edilmektedir. 
birde, '!rkek yumurtalı~ında bulun · murtalar bozuluyor, Ve yavru hiarl det için bir-ecnebi iııali tehtlkeai \ Vilayetlerde maarif müdürlerinin 

12
,JO Proğram 

doğu artık kesin olarak bildiriyor. 1 olmuyor. Altıncı derecesinde aık karpsmda bulunuyordu. Çünkü siya· ! Maliye Vekaleti her yıl oldutu riyasetinde lise ve orta mektep mü . 12,35 Müzik ( Küçük orke 

1 

ıi bir zaferin temini aıkeri bir za· "bi bu 1 da 1 Hazı"ran 1938 ta ı Ş f N · A-k ) 1 T e Bu yeni haberlerin ehemmiyetini kudreti de büsbütün kayboluyor. 1' yı düı 'eıinin iştirakiyle komisyon ar c : ecıp ~ ın -
fer ... ~- daha uüçtür. lapanya bu su· "hi-..1 devi t büt,. sı'nd•.. t•._au·· t ı k k M'll ti su-ı' tı' 2 R şüphesiz takdir edersiniz: Aşk vita uen 6 rı .ue e ve ,... ...~ ' toplanmakta ve raporlarını hazır a · ows v- 1 e er -

Bu haberin ehemmiyeti pek ı retle, ltalyan müfrezelerinin yalnız d 1 . • 1 1 ı S l v· 1 . .. mini bulmak için insan yazın başlan u ' yetim ve satre maaşı 8 an arın maktadırlar. Raporlar yakmda ve to ı - ıyana gece eym gu 
büyüktür. Kendi kendilerine kısır ' ._om•nlarına kar•ı d..JC.il, fakat fa•ist lı'stelerı"nı' yapmıştır. Basılmak u"z•re 3 A d · S 1 cı mış yahut kebap olmuş mısır, kışın ~ ... - v "5 y '" ı kilete. gönderi~mete bışlanacaktlf. - ma eı - az ça an av 
kalmağı istiyenier vitamini bulunan· ' rejinai11in düşmanfarına karşı da Damga matbaasına gönderilmiş olan tinden Aşk rüyası. 4-Bıusse 

da elekte patlatılmış mısır yemeğe lar şeyleri yemekten sakınarak iste · "istikla1,,1ni korudukları Arnavutlu· bu listelerde tekaüt, dul, yetim ve - Felemenk raksı 5- Robert 
tahammül ets de mısır buğday mi dk d? M·ıı· t • 1 i !erine muvaffak olmatı akıllarına t un vaziyet ine düşmez miy i sair zat maaşı atanlar askeri ve l ıye ÇI spanya - Praterde ataçlar tekrar 
demizde kolay kolay hazmedilir diye ı d getirebi irler i. Böyle olunca, o sev· General Frankonun Fransa ve mülki olarak ayrı ayrı , maaş mik· açıyor. 6- Walter schrader -
şöhret almamıştır. Lop etten külbas d ·ı t• t• • • da an vaz geçmek zaruri olduğu lngiltere ile tesisine giriştiği müna tarlan ve bulundukları vilayetler J e ICare imiz ıam üzeri (Hazin parça ) 
tı yaptırarak yahut karaciğeri ıska 1 meydana çıkıyor. Vakıa , vitaminsiz· sebetler bu •yardim. yüzünden rnn 

1 
de gene ayrı ayn gösterilm~ktedir. 13,00 Memleket saat ayar 

ra üzerinde kızarttıra rak yemek da ligin dereceleri varsa da dereceyi derece müşkülleşecekti . Onun için Devlet bütçesinden zat maaşı alın · Takas esasına istinat ve meteoroloji haberleri · 
ha kolay gelir, Dalakla pankreası 1 k k' 1 k t" · k b. · · )arın 1 Hazı'ran 937 ye nazaran t 13,l5 Mu"zı'k (Ku"çu"k orke tayin etme ımstnin elinde değil. mem t e mı en ısa ır zaman ıçın 
yemek adet olmamışsada koç yumur dir. Bazilarında altıncı derece bir· de her türlü ecnebi kıtalarında temiz Haziran 938 tarihinde çok az mik· ettirilmesi muvafık Şef: Necip aşkın ) devamt. 7 ..,, 
tasını bulup kızarttırarak yemtk her denbire meydana çıkıyor, erkeğin lemek teahhüJü olmadıkça onun ı tarda artmış bulundutu da listeler. görüldü libes-Menba- Balet süiti 8-
vakit mümkündür. Derinin altındaki 1 tüyleri dökülüyor, sesi inceleşiyor, minnetini kazanmıya imkan yoktu. I den anlaşılmaktadır. Breuer- ltalyan şarkısı 9 He 
yağların arasında E vitamini arama 1 sözün k ısas ı hadım ağası gibi olu Çünkü ne Fransa, ne de lngiltere --~ı~·--...... 1'!!'!!'!!!!!!!!!!!! _ __ ......-ı'!!!!!!"'!!~ lstanbul : 25 - General Fran Dostal-Marş 10- Tschaiko 
Jlra gelinct-, onu orada bulmanın L d ı · ti tA b' b. · 1 k • K 1 k d Vals. ı; yor. O vitami ııden mahrum kalan ya '1ancı ev c ere a ı ır ıspanyo o nun ata onya mınta asım a 
yolunu meraklıları pek iyi bili rler kadın ise genç yaş ta sonbahar mev· devletini tanıyamazlardı. Parmak izi işgali dolayrsiyle, milliyetçi lspan· 13,50,14,30 Türk müziği 
Zaten vitaminlerin hangisi olursa ol simine erişiyor. Bir taroftan da General Franko dostlannın gay 1 ya ile ticari münasebatımızm, ge· 1 lanlar: Vtcihe, Ruşen Kam, Ce 
sun çiğ olarak yenildiği vakit daha retlceşlitini itidale sevketmiye gay · Amerikanın me•hur zabıta i , nel ithalat reı"imi kararnamesinin 

1 
Kozan, Okuyan : Necmi Rızl 

vücudumuzun bütün işlerine •hakim v tesirlidır. ı .. ret etmiş midir? Yoksa ~ltalya dava mirlerinden Bay E - Hanri diyar dördüncü maddesi hükümleri da. Salim beyin hicaz peşrevi. 2-
olan ipofıy guddtsinin yolunda işle. 5 

Bununla beraber E vitamini, baş . . sını tehlikeye sokmamak ve mukabi diyar dola•arak, yeryüziinde mev· 
1 

bilinde cereyanı münasıp görül· zahmı citerzuze Aıım bey · 
mesı ıçin de bu vitaminin lüzumlu ı v 

ka vıtaminlerden birçoğunun aksine' Jinde Frankodan cümhuriyctçilt"rle , cud Po!is müdüriyetlerinde kaç ki· muş, keyfiyet alakadarlara bildiril· Şevki bey-Demem cana. 4 -
olduğu anlaşılmaktadır·. Onun için d K K k · · olarak. hararetle yahut havalanmak bir anlaşmaya girişmemek va ini şinin , armak izi bulunduğunu t~s· 

1 
miştir . şen ım- emençe ta samı • 

E vitamininden mahrum kalnıak hiç d k d 1 A f B · b ı· f' la tesirinden büyük bir şey kaybet l el e etmek ma sıdiyle kr.n isini 
1 

bit etti • 1 Genel ithalat rejimi kararna· Hacı ri - emm a ım ır 
l de heves edilecek bir şey detildir. d h f Bi Y il b k mi yor gibi görünmektedir: Onu 170 a a önce mi ı avı anmıştır? Bil has · j Biliyor DlUIUDUZ yeryüzünde kaç mesioio dördüncü maddesi, müs· 6 - ·men- ı ar ne ça u • 

derece sıcaklıkta iki saat bırakmış 1 Görülüyorki aşk duygusu sade· sa Romanın siya21i mahfillerde bu kişinin parmak izi alınmış ? 11 temlekelerle aramızdaki ıicaret iş · Saz semaisi · 
lar. tesirine hiç halel gtlmemiş Şu 

1 

ce neslin devamı için detil ferdin tefsir yürütülmektedir. Fakat bütün milyon kitinin • lerine aittir ve takas esa11na müs· 17- 30 Pr<>tram. 
haldP., mesela karaciğeri ıskara üze hayalı içinde lüzumludur. loaanın bunlar icpnde en mühimi Romanın Londra emniyet müdürlütün· teniddir. franko lspanyasile de ti · 17,35 Müzik ( Pazar çayı J 
rinde şöylece hafif ! kızarttıktan son satlıtı neslini devam ettirmesine daha uzlaşıcı davranmak lüzumunu de 1933 7ılrnda 599,566 kitinin caretimiz takas esasına istinad e 18.15 Konuşma (Çocuk sa 
ra yiyince içinde E vitaminin kayı,;,-,ı batlldrr. hiuetmokte olma•clar. parmak izi ahnmı,tır • decektir . 18,45 Müzik (Pazar çayı d 

lacatında endişe etmete hiç lüzum r·-----------------------·-------------------------- 19,15 Türk müziti ( Fasıl yoktur. ) - Unak fash ) Tahsin Kı 
Bir rivayete göre, bu vitamın Mt!llAKLI sever~za i:~t: İ&laCıVAnlar Alman hükümeti bu amatörr'adyo Safiye Tolcayın işlirakiyle. 

zeytin taneleriyle marul yapraklann· BAHiSLER istaı,onlarıa ver .,,"'. • eulann netriyatını bazı kayıtlara ti· lar: Hakkı Derman , Eşref ·- J 
da da bulunur. Fakat zeytin tanele La!f bi tutmuş ve bunun için onların Hasan Gür, Basri Üfler, Hılll"' 

dili neşriyatı diftlmıelde i.W a et· rirler. dutu diter bir radyo amatörüne nkimetten müsaade analar1 mec. 
ri tuzlu suya konulupta orada haf· mezler de k-c..l!len" d• bl-t net1ı'· Bu ti b' 'b" 1 . . b d b" b rlc d' kay · 

euu1 .. ..... sure e, ıra ır eram rörmi itab e ~n ır ususi me ez "· b · t' · k tu Bu " bu talarca kaldıktan sonra vitaminler unye anı 0 YIDUf · runıe. 20,00 Ajans, meteorploji 
yatta bulunmak isterler, yen ve biribirlerinden kilometrelr.r Şüphesı'z, bu amato"r radyo mer· kayıtlar daha 11lcı'-tınf br ı 

den gene eser bulunduğu henüz an· H19 mlf · eri · 
laşı l mamıştır. Tanelerdenfzeylinyatı Bunlann kendi evlerinde, verici ce, rf*ıleıce uzak mesafede bulu- kezl~rinin n~ıriyatı, bükOmetleri ta· Kendi radyo verici ileti ile neı· 20, 15 Türk müziti . Ça 
na gectiği iyice bi lindiğinden pat· Radyo iıtaıyonlan vardır ve bura nanlar ab'tiab olurlar, aralarında rafından kontrol edilmektedir. ri,ıttı bulunanlann yalnız telgraf Vecibe, Reşat Erer , Ruşen 
l ıcan mevsiminde imambayıldı yeme dan, muayyen bir ~1tp uzunlutu muntazam muhabereye başlarlar. Bu kontrol Almanyıda lngilte ~retleriyle muhabere etmelerine Cevdet Kolan. Okuyanlar: 

1 

ran 

yor 
lrı 

tu, 
lca 
ri 
ha 

rn 
lca 
Ilı 

·ı d" · diki · · R d da k bi · re ve Frınsadıkioden daha SJkıdır. bund bil k d · v--md M S J sini sevenler için bu haber sevinç ı e, unyaya ıste ... rr nqnyatta ı yoauz ODUfM r msan ve a c anca ra yoya aıt ~ q, üıeyyen enar · ı.Jt. 
verecek bir şeydir. Marula gelince bulunurlar. Bunu, diter memleketler- seli ititirsiniz. 1933 1eaeaine kıdar bu şekil· fenni malümat vermelerine, müsaade faban pqrevi. 2 - Lem'ı-P'r j 
ondan başka vitaminler meseli bu deki radyo amatörleri dinlerler ve Bu, kendi verici radyo makine deki tebiz telefcm nqriyatı hetkes edilmektedir. Batka bir mevzu üze· şarkı-Nan aıkmla kül oldulll• 
taşık hastalıklara karşı koymak için onlara kendi makinelerile cevab ve· aile dünyaya ve7a konutmakta ol· için serbestti. Fakat, ondan sonrı rinde konUfmaları memnudur. Rahmi- Isfahan şarkı -Ftı11° 
bize yardım eden A vi'amini •rı. hude liran. 4 - Sadettin -
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Tarihten yapraklar f At yarışlarında f ngilterenin ~---------------------------------

Başvekili amçı ile ı bahsimüşterek silahıanması 

döğen bir dansöz 
1726 senesinde Versay konak. 

la.rından birinde bir topluluk vardı. 
Bır aralık Kurtan Vo markisi ile 

[ B rlln Şubat ı _ 
j 

LOLA MONTES 
t Bavyera kralı ona Kontes unvanını vermiş, en bü

yük nişanı karısının eliyle göksüne taktırmıştı 

19 uncu asrın ortalarına doğru 
~n lilt"şhur dansözlerden biri de Lo 
a Montezdi,1 

Bavyera kralı birinci Ludvig'in 
e~ kiymetli gözdesi olan güzel dan 
so .. zuo meraklı ve heyecanlı bir ha· 
Yatı vardır. 

. Bir gece, lngiltere11in en büyük 
hyatrolarından biri tıklım tıklım dol· 
rnuştu. 

M Yeni lspanyol dansözü Lolan 

nişanını karısının eliyle dansözün 
göğsüne takmıştı, 

Bu hallere en ziyade başvekil 
Kari fon Abel sinirleniyordu. Bir 
gece, Lalayı saraydaki odasında 
ziyaret ederek tahkir etti, Fakat 
genç kadın kapıyı kilitliyerek baş. 
vekili yüzü gözü kan içinde kalıncı 
ya kadar, kamçı ile dövdü. Ve 
adamcağız nazırlıktan azledildi. 

Saya k' · b. n mar ısı ınek hayvanlarını 

~edhetmeğe başladılar. Biri: "Be
nım k~s~ağım iyi"; öteke "benimki 
daha ıyı,, diyordu. 

Sayan markisi kızdı. 
. - Bu böyle kuru sözle isbat e 

dılmez. Sizinle buradan atlarımiza 
bi.neriz, ~nvalid'e kadar yarış ederiz. 
Sız benı geçemezsiniz. 

Kurtan Vo markisi: 
. - Yarışı kabul ediyorum, de

dı, 6000 lirasına bahse girerim ki 
• • 1 

sızın atınız benim atımı geçemez. 
Ertesi günü yarış ettiler. Pari 

sin bütün kibarları, yüksek muhite 
mensup . kadın, erkek binlerce kişi 
yarış edılccek caddelerin iki sırası
na birikti. 

~ayan markisi 6000 frangı kay· 
bettı. Buna mukabil bir hafta son· 
ra Bay Antrag'dan on bin lira ka
zandı. 

ontez ilk defa olarak o gece Lond 
tanın kibar tabakasına kendini gös 
terecekti. Siyah saten elbisesi, kaba~ 

s. :~k etekleri, başında fspanyol usu 
Unde takılmış ipek danteli ile sah 
~ede dönen güzel dansöz, dansın en 
b~~aretli bir yerindeyken locaların 
ırınden ıslıklar duyuldu ve bu ha· 

Fakat sahte bir kontes, elinde 
kamçısı bile o sa, halkı korkutamaz 
dı. 1ö48 de Münıh sokaklarında Lo· 
la Montezin aleyhinde büyük nüma 
yişler yapıldı. Ludvig kurtarmasa, 
belki de linç edilecekti. 

O gece kral sevgılisinden ağlr 
yaraıc. ayrıldı. ·'Gitmesin,, yoksa iki· 
miz de mahvoluyoruz,, diyordu Lo
lo, t"rkek kıyafetine girerek hudud 
haricine kaçtı. Ar tık hayatının se
falr.t devri başliyordu. Avustralyaya 
kadar gitti, Amerikaya geçti ve 
kırk üç ya~mdayken, Nevyorkta 
f cna bir hastalıktan öldü. 

Bundan sonra ] 830 senesine 
kadar arada sırada böyle yarışlar 
yapılmağa başlandı. 

1830 da Hayvan neslini ıslah 

cemiyeti kuruldu Yarışta kazanan 
lara şampanya ikram edilirdi. 

1836 da cemiyet bütçesine 
50,000 frank kondu. Bu para birin 
ci ve ikil'cilere veriliyordu. 

5 

rek f I e ın elebaşısı olan Lord Rane· 
agh ayağa kalkarak, müziği bastı 
ran gür bir sesle haykırdı: 

1857 de bu para 36.000, 1866 ~ 
da 1 milyon franga çıkarıldı. 

- Sayın seyirciler, sizi aidatı 
lorlar. Bu dansöz, lspanyol değildir. 
rlandalı 8t"tsi Ceyms'dir. 

Derhal büyük bi.r fskandal kop 
tu, ıslıklar, gürültüler arasında perde 
kapan ı, Bu hadise sadece lııgilizle 
ti değil, Lola Montezin Paristeki 
hayranlarını da ;aşırtmıştı. 

Kamçılı dans o·~ öldüğü zaman, 
ne başına bir mezartaşı, diken, ne 
de bir damla gözyaşı döken oldu. 

1866 danberi at yarışları bü· 
yük rağbet görmeğe başladı. Müka· 
fat miktarı çoğaltıldı ve seyirciler 
de bahsi müşterekle iddiaya giriş· 
meğe başladılar. 

Perdenin arkasında Lola. bıçkı· 
rarak ağlıyordl!. Evet, o lrlandalı 
Besti Ceymsti. Kendisini lspanyol 
diye tanıtmıştı. Tekrar Parise dön
dü. Fakat eski vaziyetini elde ede. 
rnedi. Lola Montez asabi hırçın bir 
kadındr, kendisini hararetle karşıla 
rnıyan Parisli seyircilerin üstüne sah 
neden pabuçlarını ve çcrap bağları· 
nı fırlatarak kaçtı. 
h Bu hadiseden sonra daha · meş 
ur oldu. Hayranlarının arasında pi 

Yanist List, Polonya kral vekili 
Prens lvan Paskiyoviç ve diğer bazı 
Prensler de vardı. 

Alsa ray • 
sın em ası 

Bu akşam 

1939 yılının ilk büyük sinema müsameresi olarak takdim edeceği senenin 
en güzel, en muhteşem ve en orjinal baştanbaşa renkli 

Aşk, ıztırap, müzik şaheserine sayın Adana halkını davet 
etmekle şeref duyar 

AYRICA : BUCK JONES tarafından oynanan 

( ÖLDÜREN YUMRUK ) 
Fevkalade heyecaniı Kovboy filmi 

DiKKAT: Yerlerin evvelden temini rica olunur. Sinema 8,30 da ba§lar 1 
1846 da Münihe gitti. Tiyatro· 

ar da yer bulamadı. Fakat her gü· 
t'e a~ık olan altmışlık kral birinci 

1udvık onu görünce derhal sarap 
a dırdı ve saraydaki hususi sanat 
~alerisinde. metreslerinin en meş 

Ur rt"ssamlar tarafından yapılmış 

Telefon . , ALSARA Y . . 212 10313 

=-----------~-----------------------------...... --..! 

~~~trelc.ri~nin yanın~ Lola Montezin 
nı de ılave ettirdı, 

. Lola Montez Münihde ihtişam 
tçın yaşıyordu: Aşık kral ona kon 
1 • 

es unvanını vermiş ve Sent Terez 

....___~~~==--=-~~!...-.~--.....,.. 

tarkı-Ayrılık yıldönümü. 5- Asım 
l-f eY-Uşşak şarkı- Cana rakibi.6-
7 ~lk t~rküsü - Ekin ektim çöllere • 
i . F aıze-Nikriz şarkı-Gönül ne 
~:ı°' .s - Şevki bey-Hicaz şarkı
B rnıyorum bana. 9-Tahir şarkı -
!:! ekn sana mecbur. 10- .... - Uş· 
vcı .. mustezat-Hasretle bu sep. I 

21,00 Memleket saat ayarı. 
21,00 Müzik (Neşeli plaklar) R. 1 

b 21,10 Müzik ( Riyaseticümhur 
L~ndosu- Şef: Ihsan Künçer ) 1-
llı nçke-F estival marşı 2 - Schu· 

ann-Ma f d .. - 3 R' k 'I< il re uverturu - ıms y 
1

011
.;rsakow - Şeherazad ( Sen 

ge~· ~arça ) a) Deniz ve Sinbad'ın 
c .. ısı b) Kalenderin hikayesi e) 
da ~~ prens ve prenses d) Bağdad 
>'el 1~ eğlenti ( Binbir gece hika 

erınden ) 

\lis~~.OO Anadolu ajansı ( Spor ser-

HALKIMIZIN SONSUZ ISTEGI ÜZERiNE 

TAN SiNE Si 
BU AKŞAM 

Senenin Müthiş Meceralar, Harkulade Savaşlar Ve En 
Dehşetli Heyecanlar Şaheseri 

ESKİMOLU ARTIS 

Tarafından Görülmemiş bir tarzda yaratılan 

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

Her halde görünüz 

D
• kk t Filmin uzunluğuna binaen Sinema 
1 3 .: Saat (( 8 )) de başlıyacaktır. 

PEK YAKINDA 

Avrupanın bugüne kadar yetiştirdiği En Şahane Yıldız 
[-0-] D A N İ ELLE D AR l E U x · nün (-0.] 

En müessir, En Büyük ve Muhteşem Temsili 

kati 

Silahlanmanın mucip sebepleri 
arasında sözü geçen sulh, bir Biri
tanya sulhu olabilir ; fakat dünya 
s.ul.hu olamaz. Bu silahlanmayı ta
rıhın. nası~. tefsir edeceğin\ , lngil
terenm. mustakbel politikası göste· 
recektır. Fakat şürası muhakkakt 
k' b" 1 b" ır ı, oy e ,.ır pax Britannica bugün 
mevcut dava ve meseleleri ' hal 
oluncıya kadar olduğu gibi bıraka 
caktır . 

lngilterenin silahlanma .. 1 .... b o çusu ' 
u ada devletinin telakkilerind k' 

değişikliğin bir ifadesidir. e 
1 

lngiliz efkarıumunıiyesinin bu 
hususta takındığı tavır cı'l h L' . . ' ıan ar 
ını takıbedcn günlerde .. k ld .a ınmış 

o uğu tavra benzemernekted' B 
d 

ır. u 
ara a neşredilen başka b' b k' b . ır eyaz 

ı.la ''.. ~. t~rıhtenberi lngiliz milleti-
nın duşunuşünde bir çok şe 1 • 
değişm' ld Y erın ış 0 uğunu tebarüz tt" · 
t
. e ırmış· 
ır . 

Küçük bir devletin 
yü2üncü yılı 

Bu sene Lüksembur d"k ~ 
yüzüncü yıldönümü kg ti u alıgının 
b 

.. u anıyor ve 
u munaseb ti A ~ . .. . e e, vrupanın kü ük 

t>ır mustakıl devleti ola b ç 
ı k 

• · . n u mem 
e etın ısını tekrar d 1 uyu uyor 

l...üksemburg bund .. · 

1 
l 

an yuz sene 
evve ' Almanların . t'I" 'd' F ıs ı ası altında 
1 1• akat , istiklali · · k . . .. erını azanmak 1 
ıstıyen Luksemburglul F d ar ransız or-

usuna' geçerek onlarla berab~r Al. 
manya) a karşı harb t . 1 h e mış er ve ni· 

ayet 1839 da müstakil bir d 
olmuşlardır. evlet 

Fakat, muharebeden sonra L"k· 
semburg ge · .1,. u . ne ıstı a ~oı kusu du •u 

~?.r~~· Bb~r vilayetten ibaret ol~n 
uçu ır " devletin t k b . ... " e aşına 

yaşaması ımkansız go" .. ,.. d ru uyor u O 
za~an Belçika Lüksemburgu hi~a 
yesı altına aldı. Bugün de L'·k 
~ur~la Belçika ticaret ve g~~;:ı; 
ışlerınde müşterek ı'da 1 re o unur · 
. Lüksemburg dükalığında · 
lısan Fransızcadır. resmi 

Cüce develer 

Şarki !randa cüce deve! 
dır B .. d er var· 

. .~ cuce evelerin ~ikleti 35 ki-
lo, yukseklikleri 60 santimet d' B re ır. 

u hayvanlara ağır yük yük! t ·ı 
mez ... Bu cüce d l . e ı eve er ışe yaramaz 

N d' . e ıye beslenr diye soracak-
sınız. Bu hayvanların tu-yl . 1 eıı gayet 
par aktır ve bembeyazdır D ·ı . 

k 
, erıerı 

ço para ediyor, 

Eşya Piyango 
heyetinden : 
Görülen lüzum üzerine Eşya Pi-

yangosunun keşide.si 16 N' 
1939 tarihine temdit edildiği ıı~:~ 
olunur. 10322 

Sathk makine 

Ellibeş beygir kuvvetinde bir a

det gazolen makine komple olarak 

satılacaktır. Almak istiyenlerin kaı· 

şıyakada Yeni dt"ğiı mene müracaat 
etmelt"rİ 10309 23-24-25 _ 26 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczahanedir 
22,10 M- 'k ( C 2ı uzı azband-Pl ) 

Yarınk~S,23 Son ajans haberleri ve 
1 proğram. 

Elyövm bütün Düny~ Sinemalalar.ın~a ~örülmemiş Bir 
Muvaffakiydle görterılen Bu mcvsımın En Büyük Filmi 

10314 

·-------------------------------~~--'----------------~ 

Açıldığı tarihten bugüne kadar kıymet biçilmez şahes ı -

A 
er er gosteren 

" . 
srı sınema 

. . ~ugün gündüz ve Bu akşam 
Hıç bır sınemanın cesaret edemeJiği büyük fedakarlıklarla elde r · Beyoğlu ve lstanbul sinemalarmda büyük rağbetler kazarıan ve te~.t~~ı 
hukuk mensuplarını büyük, küçük, karlın, erkek herkesi ilgileyen R;~s~~ 

( FRITZ LANG ) ın yaptırdığı şaheserler şaheseri 

L. ç nunu 
Filmini sunuyor 

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

GÖKLERi DUMANA BOGAN VOLKAN ' . .. 

dalet Uğrunda ) 
OYNAYAN : Ôlü~den korkmayan - Kavgaya can atan - Yıldırımlar 

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

Telefon Asri 250 
10315 

Almanca mütercimi ara .. 
nıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen tercü· 
meye muktedir bir mütercim' alınacaktır. Almanca ile beraber Fransız. 
caya da ayni derecede bilenler tercih olunacaktır. 

ls.~eklilerin şartlan öğrenmek üzre birer istida ile Uumum Müdürlü. 

ğe muracaatları . 

26-2-6-9-12 10321 

Yeni çıkan kanur; ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

l\auun No: 3437 
K.abııl tarilıi: 10/6119.38 

'e§rı tarilıi:2516/ 1938 

- Dünden artan · 

Bu kanunun hükümlerine aykırı olmamak şartile mukaveleye hususi 

şartlar eklenebilir. 
Madde 51 - Tütün ekicisi ile alıcısı arasında alım, satım mukavele· 

namesinin bu kanuna göre tatbik ve icrasından doğacak bütün ihtilaflar 

hekemler marifetile hallolunur. 
ihtilaf vukuunda davacı taraf, odasına, yoksa Belediyeye yazı ile tah· 

kim istediğini beyan eder ve hakemini bildirir. O.:la veya Belediye bu 
müracaatı ve davacının hpkeminin kim olduğunu di~er tarafa hemen bil· 
direrek üç gün içinde kendi hakemini seçmesini tebliğ eder ve kendisi 
de üçüncü bir harem seçerek hakemlerin üçüne de doğruyu tayin ve be-

yan edeceklerine dair yemin verir. 
Hakemler yemin verildiği günden itibaren beş gün içinde kararlarını 

vererek hazır bulunan taraflara tefhim ederler. Hazır bulunmayanlara 0
• 

da veya Belediye vasıtasile nihayet üç gün içinde usulü dairesinde tcb· 

liğ ettirirler. 
Oda veya belediye encümeni tahkim dolayısile fevkalade ve müstacel 

içtima akid veya azalarından bir veya bir kaç kimseyi gerek hakem seç· 

me gerek yemin verme için tevkil edebilirler. 
Madde 52 Hakem kararına tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 

3 gün içinde sulh hakimine müracaatla itiraz edilebileceği gibi hakemle
rin gününde karar veımemelerinden veya bir tarafın müddetinde hakemi· 
ni seçmemesinden dola~11 da sulh mahkemesine müracaat olunabilir. 

Sulh hfıkimi, taraflardan biri hakem tayininden imtina etmiş ise 0 

taraf namına da resen bir hakem tayin ederek ve müddeti içinde karar 
verilmemiş ise tarafların hakemlerini çağırarak ve itiraz halinde yeni ha· 
kem tayin etmelerini emrederek ve seçmedikleri halde resen seçerek re-

isliği altında heyeti toplar. 
Bu heyete dahil olacak alıcı ve ekici hakemlerin 51 inci maddede 

yazılı yemin ve bilgi şartlarını haiz olmaları lazımdır. 
Heyet, müracaat tarihinden itibaren 1 O gün içinde kararını verir. 

Bu kararlar kabili itiraz ve temyiz değildir. 
Bu kanuna göre hakemler marif etile halli lazım gelen işler hakk d 

hakemler tarafından verilip müddeti içinde itiraz edilmeyen kın l a 

fi d b
. . . .. .. . d arar arın 

tara ar an ırının muracaah uzerıne uruşma yapılmaksızın ;ulh mah· 

kemesince tesciline karar verilir. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok Sablan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo - - - =-: Koza 9,50 10 
Piyasa J#!rlağı ' • 36,25--· -38 
Piyasa temizi • 35,25 36,25 

1 
Klevland 42 1 42,50 .,,,. 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çlCIT 

f== Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4,62 

HUBUBAT 
Buğ'day Kıbrıs 1 

• Yerli 3,25 

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

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • :c .;:J Dört yıldız Doğruluk .. 
~ :.: üç .E! c H • 
..Q -= Simit 

" ·- .. :..: :> Dör.!_IJJ~ız Cumhuriyet " "' 
..,. .... üç 

" " Simit 
" 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve F-.ıra 
ıs J 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Ptnt Santim 

Hazır 1-s~ 
Liret 

Rayişmark ----
Vadeli 1. 4 83 Frank (Fransız) -3- 33 
Vadeli ıı.: 4 ~79 Sterlin ( ingiliz) ----

4 02 
5 90 

Hind hazır Dolar ( Amerika )-- !26 45 
Nev~ork 8~ -Frank ( İsviçre) (iO 00 

----------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındıstrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

nıma getirilen ın ırünttl.ap. tue ve hkulu ça}laıdaıı ~ukuf ve itina ile 
yapıl~n har manlardır. Her zcv~ e göre değiştn numaralı krtipleı i vardır. 
Muhtelif dcs ve Lü)ükliıkte lutu ve pal<etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
•tikeli nefaset ve halisiyetinin teminatıdır . 

Adanada : Ali Riı:a KeJleşeker ticarethanesi ve ıyr cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; l.tanlul Ta~mi~i"nü No. 74 ( l<uıukahveci hanı 
a !tında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALSA YRAK - lstanbul . C. 

Ceyhan Belediyesinden : 

1 Belediyemizin Ceyhanda yaptıracağı elektrik tesisatı ihtiyacı için 
(400) adet ahşap direk açık eksiltme ~uretiyle satın alınacaktır. 
2- Direkler, fenni şartnamesinde yazılı eb'ad ve evsafına temamen 
uygun olacaktır. 
3- Direklerin muhammen bedeli, kanunen alınması lazım gelen bil· 

cümle resim vesair masrafları müteahhide ait bulunmak ve Ceyhan· 
da işyerinde teslim edilmek şartiyle 2400 liradır. 
4- Bu işin muvakkat teminatı 180 liradır. 
5- ihale 6-Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Ceyhanda Bele 
diye salonunda yapılacaktır. 
6-lsteklerin muvakkat teminatını, ihale saatından önce Maliye vezne· 
sine yatırarak ma.kbuz almış olmaları mtşruttur. ( Banka mektupları 
Encümen tarafından muvakkatan teslim alınır.) 
7- isteklerin 939 senesinde ticaret odasında kayrdli bulunduklarına 

dair makbuz ibraz eylemeleri ve' ihale gün ve saatında bizzat belediye 
salonunda hazır bulunmaları liı:ımdır. 
8- lıan masrafı müteahhide aittir. 
9 - Bu hususta daha fazla malumat almak isteyenler her gün mesai 

saatı içinde belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 

10293 17 . 22 . 26 • 2 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıklari mütehassısı 

Hergün .muayenehanesinde hastaların:. kabule 
başlamıştır. 

·--..... ~~~~~ ..... ._ ..... ____ .......... ...,,.~--------..... --------~ 

Seyhan vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

tutarı 

Lira Lira 

400 
800 
800 

1500 
1500 
700 

1000 
750 
800 
850 
400 
350 
400 
300 
1!10 

1000 
300 
200 
550 

600 
300 
250 
500 

850 
400 
200 
250 
700 
200 
300 
150 
100 
50 

30 

60 
60 

112 50 
112 50 

52 50 
75 
56 25 
60 00 
63 75 
30 00 
26 25 
30 00 
22 50 

7 50 
75 00 
22 50 
15 00 
41 25 

45 00 
22 50 
18 75 
37 50 

63 75 
30 00 
15 00 
18 75 
52 50 
15 00 
22 50 
11 25 
7 50 
3 75 

Vakfı 

Hindi Şıhmurat 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 

Alidede imameti 
• 

Alidede mescidi 
• 

Alidede hitabeti 
• 

Hasan kethüda 
hademeleri 

• 
• 

Hasan kethüda 
imameti 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sarı yakup 
• 

Acem oğlu 

Mevkii 

Karşıyakada Misis yolu 
• • 
• • 

Misis ve Karataş yolu 
Karşıyaka Misis yolu. 

• • 
Karşıyaka Karataş yolu 

• • 
• • 
• • 
• • 
• Misis yolu 

Salcı Rifat çıkmazı 
Balta! ağa ve salcı Rifat 
Battal ağa sokağı 
Türbe sckağı 
Hacı sakıp çıkmazı 

• • 
Şıh ağa • 

Hasan ağa camii sokağı 
Tatar oğlu 
Hasan ağa ca.ııii 
Şıh ağa çıkmazı 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Sarı yakup mahallesi 
• • 

Hasan ağa camii sokağı 

Cinsi 

Dükkan 
• 
• 

Furun 
Dükkan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
Hane 

• 
Ahur 
Hane 

• 
Arsa 
Hane 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Arsa 

Belediye No 

16 
20 
22 

1 5 
3/5 

~ 

' 
9 

11 
13 
15 
17 
19 

107 
135 
56 
39 
(74) 

o 
151 

1201122 
52 

110 
169 

153 
155 
156 
159 
161 
167 
118 

Mağaza ve oda 
Dükkan 

82 
84 
o Arsa 

Vakıf gayri 
menkul No 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

305 
306 
304 
206 
286 
287 
300 

299 
301 
302 
325 

322 
321 
320 
319 
318 
323 
324 
}3j 

134 
199 

ı r 

'. Türksöz~ 
' 
f Gündelik siyasi gazele 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 -Dış memleketler için 
bedeli değ'işmez yalnız posta 
zammedilir. 

2 - ilanlar içın idareye 
caat edilmelidir. 
--~~~~~~~~---· 

Belediye Riyasetinde 

Reklam mabadiyle halkı 

sız edecek şekilde radyo ve 

fon çalmak ve sokağa hoparl 

mak yasak edilmiştir. 

Bu yasağa riayet etmiyenl 

ilci lira maktu para ceusı al 

ilan olunur. 10319 2 

Satılık kargir bi 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satılacaktır. ihaleleri 8-3 939 çarşamba 
günü saat 13 de Seyhan vakıflar müdürlütu binasında yapılacakından isteklilerin ve tafsilat almak isteyenlerin 

Kuruköprü caddesi - ye~ 
karşısındaki sokakta ; içerisin• 
rıca kızar hamamı olan ve ta 
yağlı boyalı 12 o.:ladan ilıarel 
katlı yeni ve ka•gir bina acele 
!ıktır. Binayı görnıek ve alme 
yenlerin Yağcamii civarında 
Tuhafiye pazarına müracaatlar 

9 - 10 102 muayyen saate kadar vakıflar idaresine müracaatları· 21-26-3-7 10301 

i~lUJJMll~AJ~A 
CAN l-<UQ.TAQ.10. 

,. 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 
Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 A~us 

tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar! 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı 

" 

• 
Arslanlı 

Tip 

• 
• 
• 
H 

6 
6 
5 
.'i 
2 

Genişlik 

85 Cm. 
90 
85 
90 
90 

" 
• 

• 

Ttıp 

36 Metre 
36 H 

36 • 
36 • 
36 H 

Kuruş 
670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan pcıakende sevkiyat ve satışlara •;, 2 

zamyapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 buinbalyası (25) 
t6ptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

natına müstenittir. 12 10053 

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 

:::;: Belediyemizin Ceyhanda yaptıracağı elektrik tesisatı ve san 
binası inşaatı ( direkler hariç ) 35428 lira 40 kuruş bedelli keşif ~ 
rinden eksiltmeye konmuştur. 

'l. - Elektr.k direklerl,şartnamesinde yazılı evsafa uygun olarak 
lediyemiz marifetiyle tedarik ve iş y~rinde ihzar ve müteahhide tes 

o 1 unacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 
4 - Eksiltme, kapilı zarf usuliyle 5 - Nisan - 939 Çarşamba 

saat 15 de Ceyhanda beledi~e salonunda yapılacaktır. 
5 - istekliler, bu işi yapabileceklerine ait Nafıa Vekaletinden alı 

ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhitlik vesikası ile 939 senesi Ti• 
Odası kayıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya Ba 
mektubunu teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarının, 2490 sayılı kanunun 31 inci madde 
uyııun surette hazırldnmış ve eksiltmenin açılmasından bir saat ev 
kadar belediye reisliğine verilmiş olması meşruttur. 

7 - Postadd vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 - Proje dosyası on lira bedel mukabilinde belediyemiz muhas 

sinden verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak isteyenler her gün mesai saatı içi 

belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat edebilirler. 
10 - MektU'pla sorulara derhal cevap verilir. 

17 - 26 - 6 - 18 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Beri in hasta hanelerinde· uzun ıı: 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustaf• 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahkyin saat 12-8, öğleden • 
2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder· 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

46-156 10116 Numara: 2ov 

Umumi neşrıyat müdürİİ 

Mctcid Güçlü,;; 
Adana Türksözü matbııııfl 


