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A lman 
Baltık 

donanmasının 
manevraları 

r·-----------·1 
i Milli Şefimize • 
f Milletin Bağlılığı : 

M ANAYRALARDAN BAHSEDEN ALMAN MATBU ATI ŞÖYLF DiYOR -·-- : ,, 
Alman 

Beıliıı : 25 a.a. - Alman donan. , 
ması halihazırda amiral racde'in hu· • 
1urile ballık denizinde mühim manev· 
talar yapmaktadır. · 

Bu manevralar, halıhazırda vaıne· 
ınunde ile ~cvinemunde arasında ya· 
pılmakt;ıdır. manevraların gayesi, tah· 
lclbahirlcrle antrönman yaptırmakur. 

1 
manevranın planı. tahtclbahirlerin tor· 
pido mulıriplerinın himayesinde git
mekte olan bir Lkafıleyc ta arı uzları 
Şeklindedir.: 

25 cüzütamdan mürekkcb 5 tah 
lcluahir filosu, hu • ınancvı alara işliı ak 
ctıncktedir. gazeteler, bu husus hak
kında U'lan nrnlüın·ıt ncşrctmckte, 

Alman filosunun yenilmez 
iddia cylcmcktedirlcr. 

olduğunu 

e:f 

İSPANYA'DA 
YEN İDEN 

ANARŞİ Mf 
* 

Frankonun ••i kolu ordu· 
d a n uzekıa,tırıldı; Oene

r e I Yal tevkif edlldl 

Orduda tensikat 

Jı Ourgos : 25 a. a. - lspan)'ol 
.tO rdusuı,u reni baştan tensik eJen 
111 ~ararnamt-nin başlıca yeniliği, Fas'la 
ta':ı i kolordu ihdasıdır. Şimdiki halde 
de asta bir srfer heyeti bulunmak. 
e dır. 

Kararnamt", Frango'nun noktai 

llazarına f öre askeri kuvv::tleri ye 

idrn tevzi etmektedir, Kararnamr, 
cclıuıi askerlik hizmetinin müd· 
tini tasrih etmemektedir. iyi ma· 

·ınat almakta olan malıafile görr 

45 11 ınüddct, üç sene olacaktır. Ka· 
( arname, harp malzemr.sinin ne SU· 

11~1/etle tnıi edileceğini clr gösterım:· 
100 ~ektedir. 

F' ranko ııun son lıe} ana tına gö 
lsparıy~I ordusuııun mevcudu 

Ilı wmanında az, yalnız ttslihatı 
'-'kalarJe olacaktır. Dahili harp 
nasında F ranko, mühim miktarda 
uk tüıbcli zabit ye t iştirmiş o!up 
crıılcketin ali menfaatlerini mu ha· 
Za cdec~k olan "imparatorluk or· 

rı su,, nun armatörünü vücude ge· 
'trıck iizere bunlflrı ·muh1f..ıza et 

urt'f ek nİ)•etindedir. 
~ lspanyol ordusunun te~kilatma 
6 ,.n t olarak alınacak yeni . malumat 
3V" tank , . .. t 

..ıı 0 111111 maksadlarır.ı gos ere· 
il"' ktir. 

Londra : 25 a. a. - Times ga· 
lesinin (.ı d A h b" · . ıcrı ayc hususı mu a ı 
tıırı bitd" d'w • 1 d ır ıgıne göre-, spanya a 
rıcral Y k'f S l\:le . a~ tev ·ı olunmuştur. ı· 

cıddı karışıklıklar başlamış· 

General K' d .. L • p· 
ı J ıpo o ano nuo ıre 

ıu .u~urıu geçerek Fransaya illi· 
Cllığı .·· 1 

ı..,~ rı ı L 80
} cnmektedir. Fakat bu 

,.. ıa rr 1 .. 
,, hışıir, • l('nuz teeyyüt etme 

' ~ l' ole do 
~rayında ~ 24 a. a. - Hükumet 
Ye, sarayın rb·~·a.~gın ~ıkmıştır. itfa. 

lı olan uyuk klıseye mütevcc 
• ~Phc · b tıgırıııı l sıne ol su sıkarak 
C\illc tnarı·<>lcdo Katedraline sıfa. 

ı olnıuştur . 

filosu yenilmez ,, Ankara : :?:; ·a.a.- .\\cmlckc· $ 
tin her fıırafın<lan gelen tclgrRf • 
lıır, lnüntınUn istiklal h:ırbi zo.fe • 
l'İni tch'iç eden Lozan bu \'Uk $ 
sulh zafuininin 11Vıncı ~·ıl tlönu l 

Lokal unzeig-cr di} or ki : 
Bu manevralar, tahtelbahirlcıimiz· , 

in tıpkı büyük harbd:ki tahtelbahir· 
Jerimiı gibi, ,·atanın tesirli ve mühim 
bir aleti olduklarını göstermektedir. 

Bcı Jincr boersen zeitung, yazıyor. 1 

Alımın milleti, bilmelidir ki, Al· 
manyanın tahteli.>cı hir k u"·v eti, umumi 
harbde olduğu gıbi her düşman için 
tehlikeli, korkunç bir silahtır. tahtel· 
lıahirlerimiz iyi tcslih edilmiştir ve 
her ihtimale karşı hazırdır. 

i 
mllnUn, buyuk kuçuk her )iehirde t 
her kas:ıbada, hatta hemen her 

köyılc İçlen ı;clcn biı· h.ey~cnnla ! 
kutlanm ış olduğunu bıl<ln·mck· • 

$ tcıliı'. Iler yerde binlerce kişinin : 
$ iştirak ~W~i topla.1tılaJtla halk~ $ 
i nıUmessıllerı farafınclan söylenen $ 
• ve şiddetli :ılkı~larla karşılanan t 

ÇiN KUVVETLERi 
SÜRA TLE YÜRÜYOR 

• nutukl:ırdo. Turkiyc cumhuri nti * t nin bugUn her sahada fe~·izli ne i 
$ tirelcri ı;ürulcn kalkınmasında • * temel la~ı olan Lozanın hem • 

• milli hem bey.nen~1ild bakımdan · t 
t buyuk chemmıyetı tclıarU:ı dli- • 
• rilmiş ve buglln de milletin mtı· ' i luı.ddcrnbm milli Şef ?larak i<lıı l 
* re eden LOzan fatihi ismet lnö· f 

$ n~_) e ı~:ıı·.-• bltlUn m~llcli.n. deı·in • 
$ 1111ınnet ve ~llkı-aıı hıslcrı ılc saı· i Japonlar 

Çinliler 
Şimale 

bir çok 
doğru ricatta; 
kasabalar aldı 

$ ılmaz lınğhlrğına tcrcuruaıı ol ınu)I : 
• ur. Bu :;ene hab.)·m da. sulh ve $ 
• anla~ıııa ,yolunda anuvata.n:ı ka· t 
t vuşma ı şenliklel'i ile hemen bir 

JAPONLAR SON ÇARPl,MADA 700 MAKTUL 
VE BiR ÇOK MÜHiMMAT BIRAKARAK KAÇTı 

$ likte kutlanan Lozan 6UnU butun * 
$ ''furklU!Un milli Şef ctrnfındaki * 
$ bııi;hlı~ınrn parlak bir lczahuru $ 
t olduğu kadar gerek ken<li,i ve • 
• ,erek lıutun dUnya içjn sulh 11~. $ 
• kmın dn t;aminıi bir ifadesini leş * 
• kil etıni~tir. * 
t---··-· ·-------! 

Uzak 
Hava 

şarkta 
harpleri 

Mogol - Sovyet 

ı Japon - mançu 
çarpışmaları 

1 

Japon yarahları sevk edlllyor 'Dün 44 Sovyet tay-

! !ons • 1\ong :.!~, n. n. - Kaiııg· 

11 c, nlclindc kain l\aon \lnki Çin kı · 
t:rnt; , ~iıu:ıl İstik:uııctindc Japon nıc,·· 
zilcrinc kili'\'' nıuknhil taarruza ge· 
çcrek iki taburu il•at:ıyn muvaffak 
olıııu,.lar \'C bunları derhal imha l.'l

mişleı·diı· . 
l)U.;ııııın. ıwrişan bir halde ~iıııııle 

Jo0ru 'çcltilıııcktcdiı·. Fongh:.icn'c ka· 
ıl:ıt· firnnleı•i takip cılcn Çinlilcl' o· 

1 
ı·adtı kati \ c k:ıolı bir muhıırdıc 
yapnıı)'l:ır ve neticede Foııgh~icıı 'iıı 

etrafındaki buyuk kuçuk lrnsaboıl:ın 
ele geçiruıişlcr<lir. 

Chuuking : ~j :ı. a. - ~an8ha,\'' 
ıu simnlindcki Çin kuvvetleri , mu· 
znff~rnnc ileri hareketlerine <le· 
vnm cJcı·ek ik: mUbi~ ;-~hir olan ı 
llva- \envc ~n - ,nnsı zaptct· 
ıııişlı:rdir. lJll~ıııan , _iOO maktul ve 1 
ınuhim miktarda rnuhımmat l>ıı·ııkarak 

ricnte başlamıştır . 

Cinliler Chclcing cy:ıldinin nıcr· 

kezi · olrH\ l lnngchow'ıın gnrbinJc ,n· 

J\i \'c ıııuhiın ınu\'affnkisc.tlı:r ddr 

etıııi.,lerdir. 
·Japonlnı·. bu dt•fıı :-ıoo. in:;~n. 

bir k:ıç .. ahrn topu ve ınUhım . mık
tarda h::ırp mnlzcınc ... i lrnybctmışlcl'-

dir. 

1 1 h:ııı nehrinin ... aı·kınd<ı 
apo•ı arın • · •. 

11 c\ aleti J:ıhiliudr. kaın 
ve upe'' ~ . 

' d f · biı· hczııııctc A lou ,·akının :ı ccı . 
n • ld l l rı hnbc ı• ,•crılnıclo.. 

uıoı•:ınıı:- o u ' :ı . t•ı. 
::ı • I • u·k ıs ıı~a· 

(· ~ )' • l)u,nıan Ol'l u•aınu.t Şı • 
ı:< 11 

• • • kilnıı' ol· • 1 - lcilonıdre gcı·ı çe ' 
ıııetım c u 
d l(u sü,·lcnnıcklc:dir. . 

Uo - • · ı .· h:ırckctlcrın.1 
ı\lıızeHeranc ı cı ı . . . . 

d. Çiıı kun·ctlcrı. l\ıang:-ı 
devam . e en . · '}' h 'd 

1 t' lahilin<le kain J hoeı c nng a 
cva c 1 

< • ·h ı ctmi .... ·tir. 
Uç du~m:ın alayını ı <ha 

Sııg kıılan yoktur. • 
Cenubi Çin'<le Kwaugtuog cya-, 

1 t indeki Cin kuvvetleri Uç kolıı ay· 
c • d C t n'on . lnııs olup :ıyoi zamnn :ı. an o . 

ı ı , k" d' l . Pıo:· . ı· do •ru ilcrlcnıe LC ır eı · ) 
sıına ıne c • 
' · J'J C ntou un darhıı·ın dnha şını ı cu a 

pctk .vnkınııı•l:ı kf~i.1 =l\iıınr, • Shau •:ı 
\'eı·ıııiş oltluklııı·ı ha bel' verili.' or , 
,,iddclli ıııuharcbedc ı· dcvnru etmekle· 
' dir. 

Sou Spor k avgası 

Futbolcu Necdet 
müsabakalara 
giremiyecek 

Beden terbiyesi genel 
dire k törlüğünün kararı 

Ankara: 25 (Tdcfonl it) Pazar 
~ünü l~tanbu lda F enerb~hçe stadıw 
da Dcmirspor ve Galatasaray takım 

düşürüldü 
• 

yaresı 

Hsiugkinz: 25 a.ıt. - Kvcntıırıg 
ordıısu genci k ıırmayı tebliğ cdiyoı: 

Japon - nıanç1 ı kuvvetleri. kala 
nehrini ıreçmi~ ulan l\t~gol - Sovyet 
kılıılaı ın,ı karşı mukabil ,taarruza gc _ 
ıııişlir. \ 

. Vukuıı gelen bir :1ıava muharc
he:;ınde '1 t so\·ycl htyyarcsi :diişfıı ül. 
müş, 4 .}dpoıı t~yyıuc~i de iissiine 
dönmemiştir. 

lng iltcrcnin milli 
müdafaası için 

Çok mühim 
bir toplantı 

Lorıdra : 25 ·ax- Milli uıiıdafall 
kor por cıs yon nazırı U. Chatficld, harp 
'cvaı.ınu nazırı B. 13uag;n haı biye balı 

riyc ve hava nazırlaıı BB. Hore Blis 
ha, Stanhôµc \e Kingslt!y Wood, im 
paıatoı luk genel kurmay başkanı ge 
ncral Gort ve httva ıııarcşalı Cutil ~e 

v.ıl bu Sdbalı haşvekalet daircsimfe 
toolanınışlardır bu loplııntı bir saat. 
ten fazla süımÜ.)lÜr. 

!a rı arasında yapılan futbol maçında 
kaleci Necdetiıı önce bir oyuncuyu 

d"ha sonra hakemi tokatladığını ve 
onu kan içinde yaraladığını dünkü 
sayımızda yazmıştık. Spor tcrbiyt si 
ve spoı cu karektcriyle tclıfi kabi l 
olmıyan bu çirkin hareketi on lJin 
lerce lstarıbullu, takbih etmiş ve 

polis bu mütecaviz hakkinda zabıt 
v:uakası tutaralc kendisini meşhut 

Londra : 25 ·a.a.- Hiıkumetin bah 
suçlar kan1Jsu1 tevfikan mahkemeye ıiyc zalıı t rnütekai tlcıi ihtiyat zabitle 
göadermişti r. 1 inin bir kısmın ı ağustos ve eylül :ty 

. Hadisenin şehrimizde yalnız tanrıda ydpılıcak müşterek deniz ve 
sporcular ve sporscv~nkr arcısıo hava manevrahınr.a iştııfık etmek ü-

da, b~lki bütün h;ılkta uyaııdırdıiı zere davr.t eımca;i kanm üzcıin~ bu 
devre esn'asında hizmette bulun'acak ikrah ve tiksiti devam etmektedir. 
olan ıahillcrlc balırtye clradının ve 

lstanbul'da maçta vıtzıfeten bu· ı balıı iye silah endazlaı ı nın yekunu talı 
lunan federasyonlar dairesi başkanı min cdıldiğinc göre 145,000 kişiye ha 

- Geri:ıi ikinci sahiftdc -- lig olacaktır. 

KAMUTAY HEYETi-, 
NiN HA TAY TETKiKi 
HATA y KÖYLQLERI 
BÜYÜK TEZAHURA T 

HEYETE 
YAPIYOR 

Şemseddin GUnaltayın nutku 

Hatay' da yapılan ınüsabakaların neticeleri 

A adolu • hiyesinde bütün koylülcrin iştiraki\•Je • ., a - n 
Anlab•a : 2J - " · · . . k b' ı 1 ı 1 1 lk 

• J • h b' i bildırrvor : büyü· ır op an ı ya~ı ınış ve ıa. 
tııeınsının hususı mu a ır . • adına söz sôyleyen bır genç tcmız 
Büyük Millet Meclisi ve Pıırtı. Gc,n· h d _ ~ ·ıı . ve Vılayet r.r duyguların ifadesi olan bir ilahe e 
yonkurul ınumessı er~ kkep Heyetin bulunmuştur . Şemseddin Günaltay, 
Murahhaslarındım mure ; verdiği kar~ılıkta , anavatanın bütün 
dün Yayladag ve İskenderu~·a yap· Türk milletinın kendılerioi oı.lediğirıi 

ı . tczahurata ve 
tııdaıı aezinti yer yer f 1 .. - so"ı,liycrek demiştır ki : 6 M'W Şe norıu J 
f fatay haltının başta 1 1 b'. "k Görüyoruz ve sevincinizden an· 

1 • - k ' lletine ve uyu o tıl3k uıerc Tur mı lıyoruı ki, ~iı de bizi ayni derece-
M . . sayuılarının 

cclıse katşı scvg-ı ve .0
• de, ayni suretle ö1Jedini1 . Bu hür 

ifadesine yeni vesileler veşr::~;~ na· _ Gerisi üçüncü sahifcde-
Yayladağa ıiderken e 

r=====~·~O:v-O::K~==M=E~M=L~E=K:E:T:_ -:_:_o :A_Y:A~l~A:R:I ===-ı 

MAARiF Ş0RASINDA 
DÜNKi ÇALIŞMALAR 

halindeki ikinci Umumi 
iştimaa 

Heyet 
Marif Vekili riyaset etti 

f ı ) Maıı· 1 Anka:-a : 25 (Tele ona - . • 
. Muırf \ a· ;uıf Şurası dün saat JO da . . 

. . · . y~ l'ın reıs· kılı Bay Hasan Alı uce 
liğindc umumi heyet halinde toplan 1 

. d heçen umu· • 
mış ve birinci \!elscsın e, ıı. • 1 . k b.ıı.ı la· 
mı toplantı 7.aplı okunara A k 
dillerle kabul edildil-.ten soııraf~ k~lt:: 
ra Dil ve Tarih - Coğrafya a. u , 
• 1• ınamelen) 'e 

sı esas pansiyon ta una kt · I" 
1 Dire oı u· (. Yüks~k Öğretmen oku u ) 

. ı . ı. daki raporu gunün müessese ha.-.-ın d ·· . . .. ·· pe ago)I 
ıle (Gazi Terbiye Enstıtusıı . . 

01 
) 

b . . k·ı· bakkınıJakı rap şu esınrn teş ı atı ve 
.. . 1 d bulunınu~ · ıııcrınde müzakere er c 
kaıaılar alınmıştır. . .. M" 

Saat 11 30 da ~1aarif vekıllı~ık uş. 
· , baş an• 

leşarı 8ay Ihsan Sungunun ·mnııs· 
. . ısede (cı • lı~ında açılan ikıncr ece. 

tik $Cniıklcri talimatnamesi~ ile ~Oku 
spor yurtları talimatna~esı ) _hak.km· 
daki raporlar- ,.c ıcklıflcr uıerınde 

T·ı·m ve Ter· g-orüşülmii, ; a ~ . ~ 

b. d"iresinre telkık edılmek uzcrc 
ıye n • 'k. 

rt: bu dain:yc tevdıine ve dığcr ı ı 
ıalimatnamenin kabulüne kararar ve· 

ıilmistir. 
Öğleden sonıa ~aat ~6 .. da. Vcki-

lın riyasctınde toplaııan uçun.cıı c~l-
de (Okul kitaplarının Maarıf Vckıl· 

~i~iııcc basın.ima~• hakkındaki tali· 
matnameye ait rapor) un ba11 mad· 
deleri görü~iilmüş ve karara bağlan· 
rnıştır. 

Şüra bugün saat JO da mü1.ake
relerc dcvarıı etmek üıere 19.5 da 
içti marna nihayet vermiştir. 

Amerika gazeteleri 

paktın imzasını hoş 

~ ~- - Sabah gaze· 
~ e\.· voı·k: :... ı :ı.a . . · 

\ • · ~·ıafının ımz:ı. 
tcleri , fn«il iz Japon • ' 't . 
d·ı ' . ·uf dnırK r c ' ı.ıi'.'I olınısına tec~s 

l 

ılirler . 
• 1 • f logil lCl'CDID 

Gau-cler. bu iti a ın · 
uzak Şarkta ıwcstişlcrinİ kaybfct.nıcsı 

·1..ırk sı atının 
ve Japon,·anın ınuharı ı 1 

- 1 1 li rnufa easını 
tanınması denıek o ı ll::ı11 

seı·dediyorlal'. I 
1
. _ 

\
T • .: _ ngı iZ 
nşingtoıı : 2.ı a.:ı. talcal:ır 

lapon itilatlnrı hakkında ın_u . b • 
d usabıtleı ı 11 

scı· e<lcn sdahi_y<'ttıtr ın , ı. , f . 
k b J n''"'·ıı uazı c ~ U nritanvanın apo • - . . ı. • ıclınauı 

dak~dıldarda. bulunm:ı~ıoın k 
. \ . ·an etnıe t c· t;a.) ı·ı kabil olduğunu ıe.) 

dirlCI'. 
Muşnhidlcı·, di.,or ki : . 
•1.. • . . . bida ,·eti ıul en Ul ı· ı 
ıentsın t !;ınnı • "l 

' DU ul Brı ıo · ·"ınerika bukumdiııin Y " - . 

lal'lla bulunmaktan imtina rJcbilirdi. 

l larici.' c nezareti ' ayan meclisi· 
ııiıı infiradcı bir hatlı hareket taki· 

: brtnıeklc olnın~ı 5chcbiylc fan~ lı~r 
tr~riki nıc.ı;ai 'ii.nı ctiıw siı·~~m<'gı hı~ 
ılc: aklını1ıın geçirıııe11ıckicılır . Bu sc. 

helıden dola.' ı B . Çcnılıerlııyn a.' aın 
1 k. d ı ku hl·,·anatı J"-· knnıuı·aı. ın< n 1 t n - ' 

ponyn , .• knr\'ı azinıkaranc bir si.) ascl 

k.b.~ t:ırnftnr olan mahfilde bo.yal ta ı ınc • 
inkisarı k' lit ctnıcklcbcrnbcr burn· 
<laki al!ikndar nı:ı.halili hiç t c hayrclc· 

dUo;Urmenıistir . • 
l laricij'l' ne zareti. Amu·ikanın 

nıcııfaatlcrini ııılldafaa etmek, si~ a~c· 

tini lakibetmcktc ve aktedilcı:ck hcl' 
ııc\ i. itilaft:o.n Çindcki ecnebi menfa· 

:ıdcri için ne gibi nctayic tet-lit c<lc· 

h d · · · za cesini ve ti de\ let nıuıı e csını ım ya ile uzak şarkta biı• tel'riki rncs~ıJ 
3iyasdi takip etınek teahhudune 6'' 
· k · · t• H:ılbu ki B. ı rışmc ıstemcıD•Ş ır. · 

Çcmbcrlain, b33le bir ~t 

etmiş olan <lc,·lctlcriıı hukuk ve mc:· 
nafiinin ihlalinin ne gibi avaİL11> ese· 
be · Ycrcceliuı dikkatle takib el· 

# 
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UM E 

Meşhur bestekar Çaykoviskinin 
altıncı, senfonisi bir şeamet menbaımıdır? 

1 
B~stekarın esrarengiz ölümü - Çar 

Senfoniyi dinlerken duyuian çılğınhklar 
1 

Son zamanlarda Detruvada bü
) ük opc ım ın İç salonlcııında opera 
d ı re ktörü ile meşhur M;;car şefdor 
kest Viktor Kolar a rasında şöyle bir 
mıinakc:ş ~ cereyan etmi~ti. 

- Evet bu akşam orke~trayı 

iyi iJa ı e edt"n iyt"ct·ğ :mdrn cola) ı be 

nı aff<diniz ya1nız l·u akşam için di 
n·ktör. 

Op•ra direkiörü kulaklarına ina 
n lmıyorclu onun Viktor Kolardan bir 
g t·c ..: mahrum olması demr k t ü ı ün 

bürüne ticaretine sekte \.Urn ıası de· 
mekti. 

Direk tör şaşkınlıkla şefdorkesh a 
ya sordu. 

nu ısrarınıza sebrp nedir dos 
lunı? 

Çıi ıı~Ü prog anıda Çaykovs
kinin altıncı senfooisi vardır. Bu sen 
fon i in na felaket g tirir. 

- F claket mi ? 
- Evet feıaket 1 
- A:ı laya n ıroı um n~ gibi fela 

k .. t ? Bütiin d f" korlar birinci dae· 
cede n· f ı set ve ~rtistler gö ü l nıemiş 
bir ş kilde muvaffakıyetler göster 
dikten sonra elan bir fela . etten bah 
s tmek cidden hatadır az:zim 

Viktor Kolar yanındaki Etrkada 
şır. a ba k tı. 

ru aı l r d;ş , Çeo)~oqkirin rse 
rinde rol ;.facak o l rın ft.n erıblı 

güzel sanatkar Olga Frihr idi 
O!ga Fr ıkt r de opoa direktörü 

g;bi ha}f etler içinde Vıktor Kolara 
bakıyorrl u 

Kolar, g • niş koltuklardan birine 
otunırak O lga Frikerle diıektöre I 
Ş!l hakiki vaka}ı anlattı: 

- Çn ı kovskinin altıncı st>nfoni 
s ı , yani istmıp odını taşıyan par 
ça sı, nert•df n n,. vakit çalınmış~a 

c: kser iyrt le l:ir ft>laht getirmiştir: 
Ben, operadaki lrnslumlett-, de· 

korlara kabah ~t bulmuyorum. Yal. 
nız ~ltıncı S "ı fo nideki uğıırsuzl u~a 

t em ::ı s tdiyo ı unı . lh lki ~u anda be· 
nim arı lah· c~ğım şeylere sizler i · 
nanmıyaca ksınız. Arıcak huna emin 
olunuı ki şimdi söyliyeceğim vakA, 
tamamen h kikattir. 

Çrı)• kov~ki. altıncı .senfoni 11i bi. 
t ı rip de ilk defa 'orkes trada çaldır· 

dık tan sonra derhal öldii. Bazıları 

onurı meyhul bir sebep neticesiy
le intihar et t iği ı ıi bile söylerler. 
Her rıe ist-, Çaykovskirıin ölümün· 
den hir k;;Ç ay sonra , onun çok 
sevdiği yeğrnleri nden bir isi de hir 
tren kaz.ısı nelicesind•• hayata ve 
da etti. 

29 teşriniev\•el 1904 de Sen ptt 
resb• ... rg operasında ve çarın huzu 1 
runda altıncı senfoni ç:ılınuk en bal. 
kondan ~öyl e bir ff' ryad koptu: 

- Bir kadın ke rıdısini öldür· 
dü. 

Fılhaki ka büyük Rus musikişi-

Cere to }akın <'c~t larımdan ve 
sını f aıkc.J i ~h; ıın~ aı. Ray ~imid'de, 
konserden sonra bir asansör kaza 
sında can vndi. 

Şikcıgo serghi sıralarında idi. 

hatırını kıramadığım Lir dostun ıs 
rariyl~ gene operada Ç;;ykovskiyi 
çaldım. Ve nasıl söy1iyeyim hilmem 
.;ok stvdiğ im arkadaşlarımdan bid 
nin intiharına daha o gece şa hit ol 
ur. 

Gerek opera direktörü, gert<kse 

O lga haşyetle Viktor Kolara La~ı 
> orlardı, 

O çok ciddi ve çok meşhur bir 
çanat atlamı idi. Yalan söylemekten 
de şiddetle nt.f ret edndi. 

Hayatta bazan öyle vakalarla 
karşılaşıyoruz ki, bunların içindrki 

gizli sf'b t p!er in mı. nalarını el'an kav 
rıyaml) OIUZ. 

Son spor kavgasl 
- Birinci sahifeden artan -

Ziya Ateş raporuı .u ve maçın Harzı 

cereyanı diin telefonla Gentl Di· 
rektörlüğe hildirmişt İr. 

Beden Tt-rbiyesi :umum Müdü ü 
grneral c,.mil T amr, bu müessif 
hadise ile der hal çok cıddi bir suret 
le alakadar olmuş ve kendisinden 
bt:'.klenen haklı kararırt vermiştir, 

Ankara ve İstanbul Lö'gelerine teb 
lig olunan ve generalin imzasını ti\· 

şıyan l u karar ayntn şudur : 

1 - 23 Tt"tnmuz 1939 tarihindı
F t>nnhn hçe .stadında yapılan Demir 

spor - Galat<"'saray tmaçında Hakem . 
Tarık özertnge'nin maçın idarfsinde 
ki dii ı iist ha re kelini takdir ve Ot.mir 
spor kalt'cisi N<cdf'tin hareketini 
takbih ederim. 

2 - Denıiı spor takımından N~c 
det lüyük bir halk kütlt"sİ huıuıun 

da bu hareketle spor tmenlık evsafına 
ayk ı rı bir kart kter gö-;terdiğindrn 

kı ndisiııin 24 temmuz tar hinden iti 
bart>n hiç lıir kulüplt', hiç bir futbol 
nıü~al,akaHnn i~tiıak ellirilmcme 
sine k: rar verdim K<'yfıyetin kendi 
sine teb ligi. 

3 _ D ·mirspo r - GalatasJnıy j 
maçı ikinci bl r tebliğe kadar t::lıir 

ed ilrni~tir ,., 1 

Dün öglcden sonra· tı::lgrafla İs · ı 
laubula görırle ri len ve Ankara bö'ge 
sine tebliğ olunan bu karar şehri· 
ınizin spor nı . ıhf illt'rince çok haklı 
karşılanmış. dt" rİn bir mcmnuni~ct 

ııyandırmıştir, 

Bugün , )Üksek hahm heyeti 
Ankara 'da hf'dt-n terbiyesi umum 
müdürliiğünde ıcklaracak 'e •upo· 

Bir karı koca mah
kemeye düştü 

Kocasını 

kadınla 

başka bir 
gorunce .. 

Bayra-n oğlu Salahaddin karısı 

Emine adında bir kadının Hüsf'y:n 
kızı Münevver ile kocası Salahad 

dine hakaret etmekt<'n rnçiu ola 
rak, zabıtaca hakkında takibat ya· 
pılmıştır. Emine verdiği ifadt·de, ko
ca sı Salahaddini Hüseyin kızı Mü

nevverle gıtyı i mrşrn vaziyette y;ı· 

kalad ığını iddif\ etmişti r • 

Zabıta, gerek Emine}'İ ve ge 
rekse Eminenin kocası ile Münev· 
ver;, tahkikat evraklaıile birlikte 
Ad:iyeye ~cvketmiştir. 

Ucuz kitap 

Haber aldığımıza gore , Maarif 
Vekaleti tarafından Arı kara st-rgi 
bahçesinde bir kitap srrgisi açıla· 

cak ve l•urada yüzde yirmi teuzi 
lalla kitap satılacaktır. l'u sergidl;! 
satılacak kitapları gö,;tertn bir ka 
taloğ· lrrtip t"dilmektcdir. · 

Bu kataloğdan yuz bin!erce tabc. 

dilecek ve sergiye gelenlere verile 
ccktir. Bu, kataloğda her kitabın 
sergi satış fiatı gösterilecektir . 

Beynelmilel şimendüferler 
konferansı hazırlığı 

Devltt dcmiryolları umum mÜ· 
dürlüğii eylul ayı içinde lstad ulda 

toplanacak olan be)nelmil,.1 şimen. 
düf c.-rler konferansı hazırlıklarına 

başlanır.ıştır Konferans için Yıldız 

sarayının Şale köşkü tahsis edil 
miştir, 26 ey'uldt>n 7 teşı ini · vvelc 
kadar devam edecek -olan konferan 
sa hü~umd yabancı devlf't delege· 

lcrioin döviz ihtiyaçları için Yıldız 
sarayında bir sanj gişı-si açılması da 
karar !aşmıştır. 

ru gözdt"n g«"çirecektir. Komitt.: Nüz 
ht.t Abbacı, Dangrıl, S d, Ulvi' ve 
Nf'cmettin'dt-n mürekkeptir. 

Şehrimizin spor mahafili, Üf' nıİr 

spor kulül iinün, adını lehliytn Lu 
oyuncusunu aıtık daha ziyade tuta. 
mıy;ıcağını ve herkesten evPI kendi 

!erinin ebedi boykot cezasını vere· 
ceklctini zaonetmektedirlrr Aı cok, 
ku liip idaıecileride kulüpleriyle bir 

likte lstarıbul'da lHıluncluklsrı için, 
kulüp idaıe heydir.cc böyle bir karcr 

verilip verilmedigi diin ögrenilme 
miştir. Hr1ber taldığımıza göre j,Ja 
n·cilcr ve 0 1 uncul.H bu ~aLc. lıki 
trenle Ar•karaya gdmiş olacaklar· 
dır, 

939 PAMUK EKiMi 
Seyhanda 63,004 hektar kelavland 

ekildi 88,745 hektar yerli 

lçel'de de 18,445 hektar klevland ile 
29,348 hektar yerli tohum ekimi var 

Adana merkez kazaslle Karaisall, Kadlrlr, Kozan, Cey
han, Osmaniye, Dörtyol ve Bahçe kazalarmda 63,004 hek
tar klevland, 88,745 hektar yerU ki ceman 151,749 hektar 
pamuk zerlyatı yapılmıştsr. 

lçel vilayetinin klevland z• 
riyalı 18,445, yerli pamuk ze · 
rlyatı da 29,!348 ki ceman 
47,793 hektardan ibarettir. 

Her iki vilayetin klevlan.:J pa· 
muk zeriyatı 81,449, y('rli pamuk 
zeriyatı 118,093 ki crman 199,542 

hektardır. Seyha ı vi iayetinden 151,750 
b ı lye, Mersind~ n İie 35,577 
ki ceman ! 87 ,327 balye pamuk el 
de edilecegi t&hnıin olunmaktadır, 

Geçen sene ise Seyhan vilayeti 
154,000, lçel vilayeti 41,384 bek· 
tar pamuk ekmiş, buna mukal:-il 
s~ylnn vi 1a ·ıetinden L.0,430 balya 
l elden 24,580 bal>c tahmin t'dil· 
mişti . Fakat geçen seneki kuraklık, 
yağmur, tolu ve haşerat tahribatı 
bu miktarı çok <1şağı indirmişti. 

Bu sene bi•az geç olmasına rağ· 
m~n yağmurların trnebbüt zamanın 
da yağm1sı pamukların haşere ve 
hastalıklardan azade kalması ve fcv 

kala de arızaların ba, göstermemesi 
itibarile pamuk istihsali · 2't"Çtn se 
neye nazaran üstünlük göstcrmtk 
tedir. 

Şayanı rr.rmnuniyrt 
pamuk fiatlarırın hal~ıı 
lunmaı.1 1lır 

l•ir cihet de 
yüksekçe bu 

939 pamuk mahsulü satışının. 

ç'fçilerimiz?n yüzünü aüldürc.-cf"gi 
ümid edilmektedir. 

f nhisarlar id~re~inin 
kolonyacılık işi 

Ha bcr aldığımıza göre inhisar 
lar idaresi kolonyacılık işini daha 
geniş!etrcrk ve piyasaya çt-şit çeşit 
kolonyalar çıkaracaktır. 

l~i kadın araba altında 
çiğneniyordu 

Fatma ve Niıntt adında i!:i ka 
dın, dün, Selami oglu Kerimin idare 
dtiği arabanın altında ç iğneniyordu . 

Ürken hayvanlar arabayı f ;ıtnıa ve 
Nımde çarptu mış ve iki kadın ya· 
ralanmıştır . 

Arabacı Kerim yakalanmış ve 
A iliyeye sevhJilıniş tir . Yanılı ka· 
dınlar da te<l:ıvi altın:ı alınmışlar

dır : 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü • açık, 
hava rüzgarlı idi. En çok sıcak göl· 
gede 35 dereceyi bnlmuşdu . 

Bingöl Nüfus Miidürü 

Bingöl Evlenme ve Nüfus Mü· 
dürü hemşeıimiz Durmuş Tiirkmen
oglu bir ay mnuoiyetini g~çirmek 
üzere diio şehı iınizt gelmiştir 

MARDİN'DE 

Akreplerle mücadele 

Mardin : 24 ( Hususi ) - Hazi
randan itibaren faaliyete gl"çmiş 
olan ( Akrep imha Cemiyeti ) iki 

ay içinde 1500 e yakın Akrl"p sa 
tın alarak yakmak surelilc imha 
etmiştir. Cemiyetin ~ürekli n:üca 
dd( si sayrsinde Akrepler günden 
güııe azalmaktadır. 

Crmiyet, Akrr p çarpma vaka
larına korşı tedbirler almış , f .,kir 
halka yardım olmak üzere Nusııy 
bin , Cizre ve idil kazalarına se· 
romlar göndermiştir . 

Hatay bayramı münasebetilr: 
şehrimiz Kızılay cemiyeti bu ak$am 
çok güzd bir Balo vtrmiştir . 

Ortaokul mezunrarmın çayı 

Şehrimiz Ortaoku'undan Lu yıl 
mezun olrn g('(ıçlerimiz ve vnç 
kızlarımız, ebcvt}:nleri şcı t'fine okul 

binasında büyük bir çay ziy;;fdi 
vcrrr.işle•dir. Ziyafette Vali muavi · 
nimiz, talebe t!hevf'ynler i ve bir çok 
zevat bu'unnıuşlarJır. 

Ali Çetin Kaya 
Ankara ya geldiler 

Ankara : 25 (Telefonla) - Mü
nakalat vekilimiz Ali Çetin Kaya hu 

!gün Aııkaraya gelmişlndir. Vekil, g;ır 
1 da vekalet ileri gelenleri tarafından 
karştlanmışt ır. 

nası ~aykov~kinin ıslırap~ngiz 0pe· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
ı asını din İyc-n bir kadın, tiyatro· 

1 
nun Ü t katında n kendisini )'ere a. 
tarak başrr.ı parçalamış~ı . 

ŞUNDAN 

BUNDAN 

H:ıvalar pek sıc<ık, 
pek terletici . Göz 
!erimiz her dakıka ------· Keza 1935 yılı yirmi beş mar- tt rmonıetrf'de .. V t:lhasıl sıcak. güniin 

tınJa, çok nıf'şhur bir ş~fdorkestr tabıi mevzuu. Bunun için lıiraz ter· 
bulunan Ossip Gabrilonis, birinci de mometrcden Laluedelinı: 
fa olmak üzere altıncı senfoniyi or 
kı-stra ile çal hrdıktan biraz sonra 
a ı sı zın ölüverdi. 

O.ıun genç yoışında ölümü bü
tün muzisyw leı i haklı Lir matem 
içinde k ı vrandı rdı 

Bu hadiseler. benim cl uyabildi 
ğim şerl,. rdir. 

llizzGt l·en bi lr, i k dda olmak 
üzere altıncı senfoni> i çaldırdığım 
VJkit~ yakın ;ıkrabarudan birisi 

ir yangııı içind- yandı 

H.:ırareti ölçen bu alet 16 mcı 
asrın sonlaiında İtalyan alimlerinden 
Gali e tarcsfından yapılmıştır. 

( 1564 ile 1642 arasında yaşıyan 
ve dünya döniiyor! dediği için enki. 
zisyon malıkemesinbe mahkum ol 

duktan ve diz çöküp istiğfar ettiril 
dıktcn sonra: Mamafih dünya gene 

de dönüyor. di)·e reladet gösterdiği 
eLane haline gelen alim G .ııle. 

TERMOMETRE 
G!ile (yahuJ Ca'ileo) oin ke~fi 

olan cihaz .şimdiki termometrelerdtn 
f drklıy~ı; havı termometresiydi. Bir 
kaç sene soııra Galile hava yeıine 

rerıklı i~pirto ku ı lanmağı düşündü. 

Mamafih ilk termometrenin esasla 
rı da bugiirı kullandrgımızın tıpkısı· 

dır. bıtı !aı> mayilerin veya gazların 
camdan fazla inbisat yahut tekab · 
buz etmeleridir. Bir c:1m b_oruya 

konmuş olan renkli ispirtonun inbi· 
sat farkı suhunet ö'çüııüne esastır. 

Santigrıtd, yani bizim memlekette 

kullanılan usuldeki termometre yüz 

deıece üzerine t ff ksim edilir, Erir 

hctldeki buzun derıiz seviyesin·Jeki 

:ı< ğukluğu O dcrect-, kaynamağa 
lıaşlıyan suyunki de 100 derece 

addedilir. Bunlaııo arası murıtazam 

bir şekilde taksimata tabi tutulur. 

Reomür'ün bu iki had arasınddki 

tabimatı 80 dir. f ahrenhaitde eri· 

yen buı 32 dedir; ka} namakh o'an 
su) un suhuneti 212 dir. 

Adi termometreler şu suretle 

yapılır. 

Dibinde hıtzinesi bulunan bir 
cam boru civa veya renkli İspirto 
ile doldurulur. Mayi borunun t~pe· 

sinden taşıncıya kadar hazine ısıtı· 

lır. Mayi taşt iğı zaman borunun te

pesi ısıtılarak kapıttılır. Civa soğu 
yunca büzülüp hninesin~ girer ve 

burada hala (boşluk) tt şkil eder. 

Yukarıda söylediğimiz gibi suyun 
buz olmasına vt kaynamasına telca
hül eden iniş kalkışlara uyğun ola· 
rak termometreye bir mikyas ilave 
edilir. 

Birçok termometrelerde bu mjk. 
ya'i camın üzerindedir. 

Günün tolflll 

Haplar 

Duklor kiiçiik l3 ch1.adn a 
yordu : 

- Bu haf 1 a senin hafla' 
şe'<lini değiştirdim oğlum. Yu~ 
değil de, yassı şeyler. 

- Niçin öyle yaptınız ? Beli 
varlak haplardan isterim. 

- Neden ? Arada bir fark 
1 

ki 1 

-

1 Kim demiş ? Yassı ha~ 
patlangaçla atamam ki. Yuvarl~ 1 
çok iyi yuyuyor. karar 

Panaylrda kaplı 

Bir çifıçi ile karısı civar k !arını 
balan.fan birindeki panayır yer di, YI 
gidiyorlardı. Kalabalık arasına h İmti 
bt'n : debi 

- Ahmet, dedi . Sen yemek Birli 
petini bana versen daha iyi ofa' si m 
Zira bu kalabalıkta belki birbiri neki 

kaybederiz. sene 
269'1 

Bir fıkra k 
I ap 

Aktör, yeni rolünde halk 111 d ika 
yına m uuz kalmıştı Hiddetle0 

seyirci it r~ hitaben bağırdı: nası 
- Budalalar 1 tasy 
Tiyatroda bir kıyamettir k

0 mil 
Halk ak tör ün tarziye ver mrsifll 
tedi. Aktör sahneye geldi. 

-Size budala dedim, doğ111 

dilliyorum, hata ettim. • 
1 

tam 
1 faik aktörü alkışladı. O. 111 

mını almış, gene Je özür dilefllr kas 
ti. tar 

_./ nıf 
~-~~--_..,.,.,~- , sine 

----------~~--~--::;::....-' lü 

(~ADYtl~~ 
Bugünkü Prograll1 

de 

TÜRKİYE. RADYO oiFOZ11 
POSTALA~l TÜRKiYE RAVY 

ANKARA RADYOSU 
de 

Çarşamba 2617/939 dil 

12.10 Pıogıanı sa 
12.35 Türk müziği - Pi .) lıa . 
13.00 Memleket saa t ayoı ı, 

ve mcteoı oloji haberleri. 
ı3 15 - 1'l Müzik ( Rı>~ 

Cumhur Bandosu - Şef lhs,ı ı:ı 
çer ) 

1 - Furgeul - Marş 2 
ıes - Fı:ı rnelta ( Mazuıka ) ~ 
Vole - Aıtcmis ( Marş ) 1 - • 
bcı t - Rosamunde s iiiti N° 
2 - 3. 

19 00 Pı ogrııın 
19.05 t\lüz ık ( Oı gla kctell 

iki paı ças ı - Pi.) 
19 15 Türk Müziği (Fasıl ııe 
20.00 Memleket sa<ı t ayarı 

ve ıııclcor oloji ha bcı lcri. 

' 20.15 Konuşma 

lı 

b 
20 30 - Tüı k Müz iğ i ı.ı d 
l - ... .. . . ... - J k 

pcşrevı 2 - Şevkı be~ -
011 

şarkı - Bılmiy onını bana 11°
1 

111 t 
Lemi - .l lica7. şa rkı - s011~, t 
bana ycsıııı . 4 - Sadullah . d 
11 - - k . N" dc.,ııt• d .caz yuıu · semaı - ı ı 

rıı \:Ctn en scyrıni 5 - · . ·. · b.,,, d 
.... - Hıccız ı>WZ scmcııs• 

1 
, e 

ki bey - Uşak şa ı kı - '{ıı< _,,.. 

di zamanım. 7 - i i rıenı şrnf ı: 
ş ıık şarkı - B;ıhar erdi. Re ~rı 

, t;ııı t 
san - Uşşak şaı kı - }.ıı . ' 

şalına. 9 - Halk ·ı ürkü· Ü -;.,,~ k 
.. ... . . - Aydoğdu b3

,...... 

ıc - . . . . .. ... . . · · 
türkÜ!SU - Yıldız. <ll 

,, 1 ll· 
21.1 0 Haftalık posla " 11 

21 45 Neşeli plaklar - ~) 
2 ı.~o Müzik (Şan PJck 1 •1 r 1or~ 
22.00 Müzik ( Kiiçü" 

ra Şef : NeC' ip Aşkın ) ,...... ~'',. 
1 - Robeı ı Lcu::;clıııcr 

ka (F<1ntazı) 2 - Keler Bc13
.,..... f 

lebek avı (Halet ıııüziği ) 3 
4 • pi 

Abt - Ormanlarda ve nırı 5 / ni Hemiqucs - Daııs - ( 1 
minrıto Culoıta - Hurle:_'-:1)~ ~! 
mczzo ' 6 - Gıovanni ca Je • 1 (1 

sineye scrcnad 7 - Gı~·'~ / 
heli - Meııılckct hasrctı , r 
Lincke - Yeşil vadilerde lJ' 1 

V''/llrı vü. 9 - j. Strauss - · ı 

23.00 Son ajans habcaı ıeıı 
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Şimalde Kaplıcalar 
... 

Embruz dağında 2000 metre yük-
seklikde Verem, sinir ve katp 
hastalıklarına mahsus bir hava 
Tepdili ve tedavi istasyonu inşa ediliyor 

* 

1919'da Sovyet hükumetinin bir 
kararnamesi ile devlete mal edilen 
kaplıcaların ve su şehir ve ista~yon 

k;l;ırının bütün Rusya dahılindcki ade· 
Je d i, yalnız 36 idi ve bunlardan ancak 
a İmtiyazlı vüksek tabaka istifade e· 

debılirdi .. Halbuki bugün Sovyetler 
ek Birliğinde geniş bir kaplıca şebeke 

ol• i mevcuttur ve bunların geçen se· 
bi• neki adedi, yüz kadarı pek yakın 

senelerde kurulmu~ olmak üzer, 
269'u bulmuştu. 1938 senesinde bu 
kaplıcalarda üç milyon kadar kişi 

kıD 'k ı amet etmiştir. 
tJeO ) kinci beşyıllık plan devresi es 

nasında kaplıca ve sıhhat banyo İs· 

tasyonlarına devlet tarafından 450 
r k . milyon ruble masraf edilmiştir. 
t!İJI' 1935'te, Stalin'ın teşebbüsü ile, 

Kafkasya'nın Karadeniz kıyısında 
ğıO Soçi - Matzesta kaplıcaları, hemen 

lamamiyle yeniden inşa edilmiştir. 
İP 

Bir kaç sene içinde küçük taşra 
ilrıl' k asahası Soçi senede 100 bin hasta 

tarafından ziyaret edile-n birinci sı 
nıf bir termal istasyon oldu Litre-

1 sinde 100 ifa 150 miligram kükürt 
~ lü hidrojen bulunan Matzesta suyu, 

bınyo h11inde bip hastalarında bil 
hassa şifa verici tesirini göstermek 
tedir. 

Kafkasya kür istasyonunda ma
a f)l den sularının mikcların• Çf)ğ~ltmak 
ozıl için de büyük gayretler sarfedilmiş 
o'ı'C lır. Narzan suyu, kislovodsk'ta faz-

hassası bulunan 2500 yeni kaplıca 

Sayfiye ve Kür istasyonu mevkii 
bulunmuştur . Yalnız Gürcistanda 
bulunan yeni tıbbi maden sularının 

miktarı 700 dür . 
Halen, Sibiryada , Uzak Şarkta 

ve Orta Asyada Kür istasyonlarının J 

organize edilmesine ve genişletilme· 
sine bilhassa çok büyük gayret ve 
faaliyet saıfedilmektedir. 

Kamutay 
nin Hatay 

heyeti
tetkiki 

- Biriuci sahifeden artan -

bavrnk altında miiebbeden mesut ve 
ve bahıiyar yaşayınız . 

lskenderıında yapılan deniz ya
ıışlaı ını lakibellikten sonra Halkc
dne giden Şemseddin Günaltay bu
rada 24 Teınını:z Lozon giinü müna· 
sebelile yapılan toplan! da bulunmuş 
ve Parli 8Jşkanı H•mrli Selçuk ta 
ıafwdan Lozanın değeri hakkında 

verilen ve hazır bıılunanlJr tarafından 

alkışla lakibedilen bir konferans \'e· 
rilıniştir . 

' 

,.. 

Al tıaylı k 1 
torununu J 

öldüren 
bir kadın 

lstanbd : 25 (Telefonla) - Dün 
Beyoğ:unda bir cinayet olmuş ihti 
yar bir kadın altı aylık gayrimeşru 

torununu siirür içirmek suretiyle ze 
hirlemiş ve öldürmüştür. 

Efodrobiyu adında genç bir ka 
dın bundan bir müddet evvel Şahap 
isminde bir gençle tanışarak beraber 
yaşamıya başlamışlardır kadının hu 

münasebetlerden gayrimeşıu bir çocu 
ğu olmuştur. Efodrobiyanın annesi 
Omorsiya bu gayrimeşru çocuğa kin 
bağlamış ve kızına bunu D,rülace
zeye vrrmesini söylemiştir. Fakat ka / 
dın yavrusunu hir türlü bırakamamış 
tır. Bu suretle aradan 6 ay geçmiş 

ve nihayet dün O .norsiy1 altı aylık 

toruniyle evde yalnız kalınca çocu 
ğa sürür vermiş ve zehirlemiştir. 

Akşam üzeri kızı eve geldigi za 
man çocuğunu kusar b;r vaziyette ı 
ve ihtilaç içinde bulmuş derhal dok 
tora koşnıu~tur doktor çocuğun sü 

Mareşalimizi·~ 
dünkü ziyafeti 

A:ıkara : 25 ( Telefonla ) - Hut 
zinger şerefine Mareşalinıiz Çakmak 
Şehir lokantasında bir ziyafet ver· 
mişlerdir . 

İnhisarlar vekili İzmirde 

AnkJra : 25 ( f defonla) - Bura 
ya gelen malumata göıe, lnf.i,arlar 
vekili Raif Karadeniz İzmire gelmiş 
ve tetkiklere başlamıştır. 

Nafia vekili Samsunda 

Ankara : 25 (Telefonle) _ Alı· 
nan ımlumata göre, Şarki yurdda tel 
kiklerde bulunan Nafıa vekilimiz Ali 
Fuat Cebesoy Trabzundan Samsuna 
gelmiş ve bır muddet orada kaldık 
tan sonra yollarına devam etmişler 
Jir. 

Panama kanalı 
müdafaası ! ı ür ile zehirlenmiş olduğunu tesbit 

etmiş bütün ihfrnamına rağrııen ço· 
cuğu kurtaramamıştır. Çocuk gece 
saat 3 de ölmüştür. 

Katil Omorsiya bugün polis ta 
rafından tevkif edilerek adliyeye ve 
rilmiştir. 

1 Muahedeoio 
y<!tinde 

tasdikı keyfi 
güçlükler 

Omo•siya s-ırgu hakimliğine ço 
cuğun evde bulunduğu süriiıü dolap 
ta bulaıak içtiğini söylemiştır. 

tJ lalaştırılmış Pıatigorsk ve E'entuki 
de radioaktif karbonlu sular keşfe· 

939 dilmiştir. 
Kislovodsk'ta 30 milyon ı uble 

Söz alan Şemseddin Günaltay , 
Sever mnahedesi ile Türk milletinin 
halla kendisine bırakılan sahada na 
srl feci bir fıkibele marıız bırakılmak 

istenildiğini muahede maddelerinin 
mukayeseleıiyle anlatmış ve Lozan 
ıııulh~desinin Türk ınilleline kazan
dırdığı hakiki istiklıilın ehemmiyetini 
tebaı üz ettirmiştir. 

Heyet akşam tekrar ,A nlakyaya 
dönmüştür . 

İskendeı un : 25 - a. a. - Ana· 
dolu ajansının hususi nıuhabııi bildi· 
ıiyor : 

IKayseri,de hayvan 
Sergisi açıldı 

Vaşington : 25 a.a. _ Birleşik 
Amerika ile panama :arasında pana· 
ma kanalı hakkında 1936 ııentsinde 
akdedilmiş olan ınu•hedenin tasdiki 
keyfiyeti. dün ayan meclisinde ya
pılan müzakereler esnasında ciddi 
müşkiliita uğramıştır. 

Hükumetin pitrnan tarafından 
iz1h edılen no1<tai nuarı Johnson
kalifornia -- connoly _ tekas ve 
gerry rho le island _ taraf 
!arından şiddetle tenkid edilmiştir. 

sarfiyle- vücuda g•tirilen ve üç bin 
hasta alabile-cek olan büyük bir sa 

a: 1
' natoriumun inşaatı bitmiştir. Halrn 

( Ri!, E:'.mbruz dağıııda 2,000 metıo yük
r seklikte vere1J1 sinir ve kalp hasta ,ın 

.) 

larınan mahsus bir hava tebdili ve 
2 tedavi istasyonu inşa halinde bulun 
) _. Tnaktadır. 

~ Gürcistan dağlarında ayni za 
manJa maden suları bulunan Borjom 
Bakramo ve Abastumanı kür istas· 

cttiJıl Yanları vardır. Aba5tumanı'Je- ve. 
tem trd.visi çok miikemmel netice 

ıl ~ ı~r vermektedir, zira bu istasyonun 
vaziyeti, Davos islasyonunılan fark 
lı değildir, 

Azerbaycan'da 1931 senesinden 
beri işliyen Naftalan kür istasyon un 

~ ~ da, romatizma, cild hastalıkları ve 
kadın hastalıkları nafi banyoları ile 
Çok mijkemmel iyi e·lilmektedir. naf 
lalan petrolü, içinde ne benzin ne 1 

de kotosen bulunmadığı için düııya 
d · I" a misli olmıyan bir te.Javı petro u 
d" . b ur, 

1 ' 
~el r lnguşi5taıı'Ja dağlık araziı:leki 

rO / A. 
cf ~ 'mski istesyonunda geçen sene 

ııı•' tedavi edilen 300 vereınliden 200'ii 
ı t ·rn . 1 •• · k amıyle iyileşmiş olarak meme 

ırıı' etlerin d.. S'h' 'd Al ba t t e onmüştür. 1, ırya a 
ay'd . ~ d' 3 Bıe!o 1rnrika istasyonu da Ra 
ıoaktıf suları ile meşhurdur ve bu 

I ... ~ ti v• 

~

ı~rıl ' 
0'' 

t•ya k M 
k ço · uzak yerlerden hatta os 1 

ova ve L . d b 
bın h enıngr~ddan srne e eş 

S asta gelmektedir . ı 
I\" _llvyetler Bırliğinde Kaplıca ve 

~I ur ısta 
r ••lele . .sYonlar ı ve Lalnwloj me i 
Ja f tıısı;;.~ ~.le meşgul 13 ilmi araştırma 
,,. ataşı usu vardır . Bu EnstitülP.rİn 

ırmaları ile , tabii iyileştirme .....__ 

Hatay bayramı nıüna•el:oelile An
kara, Seyhan , lçel ve l latay yü1ü 
cüleri ara"nda yap•lması karaı !aşan 
yiizme nıiisabak.ılaıı dün çok parlak 
b;r suretle yapılnıışl!r . 

Müsabaka yeri süslenmi~. davet · 
!ilerin oturmasına nıahsu~ yeılcr ay
ıılmışlır. Müsabakalarda Hataya ge
len heyet azaları , V.ıli , Vilayet ,,e 
Parti erkanı ,.e kadın erkek binlerce 
halk Jıa1rr bulunuyordu. 

Çok ala<a ile seyredilen ı arışla
ıın miikiıfallarını Heytt Başkanı Şcm
seddın Günalta} vcı nııştıı . Td:nik 
neticeler şunl111 dır : 
lllO nıPtre serbest : 

1- Ali Kapuk Ankara, 
2 Orlıan !çel , 
3- Ya~ar İçel, 

100 metre sıı t ustü : 
1- Kamil Ankara , 
2- Abdullah !çel , 
3- Sırrı Hatay , 

200 metre kurbağlama : 
1- Srmılı Ankara , 
2- Nej •t Anbra, 
3 - Edgar Hatay, 

400 metre se-rbest : 
ı - Turgut içer, 
2- Ali Ankara, 
3- Edgar Hatay, 

4 x 200 bayr. k yarışı : 
)- !çel takımı, 
2- Ankara takımı , 
3- Seyhan takımı · 
Neticede : 74 puvanla Ankara 

b. . ·ı·-- kazanarak Hdtay kup~sını 
ırıııcı ıgı . . 

almıştır. 7ıJ puvanla İçel ikıncı ' 20 
puvanla Hatay üçüncü ' 16 puvanla 
Seyhan dördüncü olmuştur. 

Kayse-rı : 25 a.a. - Uzunyayla 
Nonı os koşum ve cer atları yetiştir

me için cünıhuriytt senelerinde lo·sis 

edilmiş olan aşını dur~kl;,rının ~eme- / 
reli fdalıyetini gi:isteren hıyvan ser
g;si törenle açıldı. Hayvan yetiştiren 

!eri t.ıkdir ve teşvik için Ziraat ve 
kalctind~n tahsis edilen beş bin li / 
ralık mükafat gönderilen mütehassıs 

heyetin ayırdığı b~ş dence üz rine 
sergiye iştirak edan 300 kısrak ve / 
tayJan 64 tay 55 kısrağa, va•inin eli 
ile dağıtıldı. 

Urnnyaylada İnŞ''" tı ikme 1 edilerı 
!Jy deposunun açılması lıükümet 

tar"fındaıı muhtelıf haralar namına 

beş biıı liralık nıiilıayaat yap.iması 

burada çok iyi karşılanmıştır. 

Bu zevat muahedenamenin k 1 .. . . ana ın 
rnudafaası ıçın herhan2'i bir harekete 

girişilmeden ev:cı .Ameıika ile pa
nama '1rasın1a ıstişarelcr yapılmasını 
deı P'Ş eden maddesinin ınüstac 1 
yet halinde Arnerıka'rıın lıar"ka" le 

1 

. k"J d ' ını 
ış a. e eceğini söylemi~lerdir. 

AyaPdan gerry, ·müdafaa teı ti 
lıatınırı ittihazındaıı ev 1 . . ve veya sonra 
ıstı~arelerde bulunulmasını natık lıir 
tadı! teklıfi kvd ı etmiştir. B t d·ı 
t klT 11 

• a 1 

e ı ı r~ye ,korulamamıştır. Çiinkü 
nıebu,lardan bir ço· 1 . . gu sa onu t rket. 
mışlerdı ve ekseriı•ct - b 

nısa ıııırı lıu. 

aınıştı, 
lıınınasına imkan kaim j 

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

1 

Mazurka ve Bitmeıniş Senfoni 
Fillmlerln Dahi Rejisörü 

Viliy Först Ve Cazip Paula Weselly 
BU AKŞ,.\M 

YAZLIK Si MANiN 
Takdim Edeceği 

Büyük Bir A'.k Filmi olan ALMANCA SÖZLÜ 

Bir 

Aşk Böyle 
Bitti 

__ ,, 
.~ıı/ı,,_ıerııırle liri) ii/, Hır .~arıut A.ıı/ıi/İ)elı G11.ıtemtı§lt•rdrr 

Bu şahane filon Hıssi \e Romantik bır ınevzua istinat etmekle 
Olup Bülün güzel Fılnı nıeraklılarının unutmıyacakları 

Bir Şahaser Olarak kalocaktır 

AYRICA : ( En Yeni Dünya Haberleri ) 

-
Kiralık Yayla Yurdu 

Bürücekte Çampales kahvesi 
üzerindeki yıııd kiralıktır. lstiyrn· 
lerın Mat lıaamızda Suplu Naciyr 
lıaşvu •malan. 

Irak hükumetinin 251 bin İngiliz lirası kredi istemiş. 
tir. Aynı kanun projesi ile, toros ek. 
spres hattının bağdada kadar uza
tılmasını mümkün kılacak demir yolu 
inşaatı için de yarım milyon inpiliz 
lirası talep olunmuştur. 

Harp malıeme mübayaası l 
için parl;ımentodan 

Kredi talebi 

Bağdad : 25 a.a . : Hükü.met, 
parlamentodııo harp ' ınalzemesı . ve 
mühimmat satın almak için 3 mılyon 

t3u kredilerin heyeti umumiyesi 
halen, İngiliz hükumeti tarafından 
İrakın emrine verilecek ve bunlar, 

20 senede ödenecek hazine bonolari 
le icarşılanacaktır. 

B .. "k k" "k k d erkek bila istisna herkes.Duymadık,işitmedik demryin iz uyu , uçu , a ıo, ' 

• 
Asri sınema 

Bugün gündüz 
2,30 da 

Müstesna ıki 

Bu akşam 
21 de 

büyJk şaheserie m~vsiıııio en son ve en güzel 
programını sunuyor 

1 B
. b' •t k ihtiras ıhtişam hikiiyel.rini görenlerden, gidenler-

- ın ır çeşı aş , • I d d 
d h 1 ki d

. ı diğimiz ( V YANA ) nın beyaz per e e yaratılan 
en ayranı a ın e 

rn canlı, ve en güzel şaheseri ... 

(Viyana .. q~~~leri) 
Almanca sözlü ve muzıklı bırıcık harıka 

OYNAYAN:;- PAUL HôRBIGER . _ _ .. . 

2 B k d go .. rdüğünüz macera fılınlerının en nn:kemmelı , 
ıı zamana a ar 
· ·ı · t lmaz hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı 

seyırcı eııne unu u 

(Kalpazanlar Çetesi ) 
DiKKAT : _ Sınema müteaddit Vantilatö~ ve 

serin 1 eş tiri 1 mek ted ır 

hususı tertibatla çok 

Fiatlar: 
Balkon 25 kuruş Ôğretm(n ve Talebelere 20 kuruş 

Duhuliye 15 • 10 kuruştur . 
• • • 

Telefon Asri 250 

)l)443 
---~----~~--~--

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli Mükellefiyeti Müdafaa 
Kanunu 

Karun No : 363,J 

• Dünden artan · 

Kabııl tarihi:7 6 1939 

Neşıi tarihı:16 6 1939 

B 1 
· · hkeme barç ve masrıfları alınınız. 

u dava ar ıçın ma . · · · ı 58 · · 
M 

•
9 

Mil" Müdafaa nıiıkellefıyetlerı komısyoıı arı ıncı 
adde :ı - 1 1 

J 5 " l"k "hl ı· b' t · d 
d 

. . . . Ik da yazılı gun u ıııu e ın ı mesın en sonra 
ma denırı ıkıncı ı rasın . . .. .. , 
l
"k b il · veya susmaları ıle veya ıııahkemelerın hukumlerıle 

a a alıların ka u erı . il · d ı 
k 

· . b dellerini göslerır cctve er tanzını e er er. 
atıleşen tazmırat e • . . 

1 
.. d ricatı alakalı askerı makamlar tarafından salııblerı 

Bu cetvel er ıııun e k d 
. h'I tahakkuk ettirilir. Tahakku • e en bedeller nıalsa11· 

namına usulu veç 1 e . 
1 drkları tarafından nakdrn ı~svıye o unur. . 'b b' f d "d 

l
.k ferberliğin hitamından ılı aren ır sene zar ın a o en. 

Seftrber ı te, se il" 'h' d · 'b o 
k 

.. l d ller mukabilinde lese unı tarı ın en :tı aren 5 fa-
me uzere bu >e r 
· t"b' 1 ' . bonosu verilebilır. 
ıze a ı ıazıne 9 f il d 1 · 

M 60 
_ Bu kanunun, 6, 7, 8 ve uncu ası arı~ a yazı ı şır-

adde 1 . ·ı . k . 1 ·ı . 
k 1 

'd ıı-"jessese erın cı ıetı as erıye namına ış etı mesın • 
etlere ve şahı• ara aı ' · • d d'I · d 

d 
. 1 mamul ve nıahsulfeıtne vaz ıyP e 1 mesın en 

en veya vesaıt, ıvazıın, • · d .. kk b · · ı 
d 

• · t 'kdarı askeri ve sıvı! aza an mure · e ve sıvı aza 
ogacak tazmına mı k · ı f d kd' 

mikdarı fazla olmak ~")ere teşkil olunacak k on_ıısyond ar ~al~~ ~ .. :" /a vır 
olunur. Sivil azalar alakalı vekalctlerce, as erı aza a ı ı u a aa c· 

kiıletinc tayin olır .. Jrlar. . • . 
. 1 zalarının adedı 3 ten aşagı, 7 den zıyade olamaz. 

Bu komısyon arın a . . . • 
M 1

.• .. f V k"I t' komisyonun vayıfclcrını ve nerede te>planacagını 
ı ıı Muda aa c a e ı 

tayın eder. .. .. d K ·ı t · 
B h il l j 58 inci madde lıukmu cereyan e er. atı eşen aımı-

u a er< e 'e d' . 
59 

maddede yazılı olduğu gibi tahakkuk ve le ıye et. 
nat bedellerı ııncu 

tiıilir. d d .. ı r'ın idare masrafları bonoya raptedilıne en ıe ıye 
Bu kabil mue55ese e 

ediıiMr. 
61 

_ Mılli Müı:lafaa mükellefiyeti tatbik edilen demiryolları 
adde k 1 d . " ki' 1· 1 ·ı d . ..

1 
k nal nrhir hava ıta arın a tıcarı na ıyalın ve ıman ar 

ı e ~nız, go ' a ' ' . .. . . 
da ı· 

1 
·n kesilmesi halınde DevJ .. tten bır guna tazmınat ıstene· 

ıcaı ı ış erı 

mez. 
ON BİRİNCi FASIL 

Csha Bu gece nöbetçi eczane Gelecek Proğram: ---
'll t · d JJ k J r j / ( J u L v E R N .. Manevralar ve atışlar hakkındaki umumi hükümler 

L•ır,a •lıvilat k b Hu'"kum•t cıvarın a ,,,, ·a rı r mı ' in ) () nw= ,._,,,, 
s aın ivo - nukut 1 (fıyaı) ' • h "d" ( MiŞEL STRQGQF ) Madde 62 - 1 - Manevralar dolayısıle vukua gelen zarar 

~3 2ıı l\.tuzık istikamet ecza anesı ır 10878 lar Devlet tarafından taznıın olunur . 

...... __ ..._.......:;.l..\a..__::,;;;..ı.(~C~a~zb~an~d~~P~l. L)...l.!. ____ -=====~==~:::'.:::::::--:-:"':-:'.'"':""'::--:--:-:-:-:-:-::-:-::--:-::-:-:-=-:.-:-~=-=-:-::-~=-=--::~~~::.:__~.-..:-...~.=...~(~S~'o~n~u~~V~a~r~) ........ 8953 

ve hasar· 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-------~ ---,.-------K l L O FIATI 
CiNSi _En az 1 En çok 

K. S. ! K. S. 
Koza 
Piyasa parlağı • 36125 
Piyasa temizi -.---•-----ı-----

---•-----'----
1 

-------- ·----_ -_ -_ı--
1 

Klevland 38 --, 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 
"'=-- m 

Beyaz ı ı ---- ---Siyah 

ÇtGIT 

--.--ı~-=-=ı ---
_Y_er_ı'~j~-'=·v-=-e-m=lik:-.. ~---_-_- j 1 

,. "Tohumluk., 4,50 550 -------

1-1 U B U B A T 
-Pıığ'day Kıbrıs ; 3,50 1 1 

" Yerli 2~ __ 3,(;0 - -Mentnne ___ ,. 
Arpa 3.12 3,20 

T;·nsulya -
Yulaf 2,62 2,90 
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumn 

,______ --
Mercimek 
Susam 16 ---,-----

--· u N 
~ 

Dört yıldız Salih --... üç 
" " :.ö l:l Dört yıldı7 Dc.~nıh•k n1 

..ıt lC üç --
...2 ı:: .. .. 
o - Simit -= n; " ~ ;. Dört ;-ılcf_!.z Cumhuriyet ::> 

CN <> r-- üç 
" " 

Simit ,, 

Livrıpol Telgrafları 

'-"~ 1 

Kambiyo ve Para 
25 I 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pen~ 

Hazır 5 ii Lire: 

ı--Rayişmark 
Vadeli ı. 4 3f 

Frank (Fransız) -3-35 -- ---
V~deli 11. 4 30 Sterlin (İngiliz ) -s 93 
Hind hazır -4-114 Dolar ( Amerika-)~ - !261 63 
Nt·vyork 8173 Frank (isviçre ) 00 00 

:-------._. _______________________________________ _ 

• BANKASI' nın 
ikramiye planı 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylul, 

1 İ l\.i n citeşrin tarih1erinde \'e ldlecektir 

- iKRAMi YELER : 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 " 1000 " ~.000 " 
8 " 500 " tJ 000 .. 

16 .. 350 " 4000 
" 

60 " 100 • 6.000 " 
65 " 50 .. 4.750 " 

250 " ? 5 " 6 250 .. 
435 32 000 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnıı para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de drncnıiş olursunuz 10661 ____ .._ ____________ , _________ , ______________________ __ 

-

SOdün kpymagını 

Beden Terbiyesi 
BöJgesi Güreş A 

.. lığındaıy.:. 

lstanbulda yapılacak 
~crbest güreş birincilikleriıı' 
lık olmak üzere bölgemit 
güreş birincilerin kiJolarındl_., 
ve seçimi için 30·71·939 ~, 

tamamen çıka rı r 

Kolay işler. 

Vapıltşı bnsittir. 

Fiyatı ehvendir. 

nü Adana şehir stadyomlJll"" 
13 le tartıya başlanacağı~ 

11 ayyen saatte Seyhan vilayeti 
lindc\ci bütün gürc~çilerin ~ 

.. ' --~ :.P' .. . . 
•""-" . ,. 

lığına sladyomda müracaıt 
1 

olunur . 

------------------~-Sat l ık TraktD 

Adana - Mersin ve havalisAca'ltas 

Adanada hükumet caddesinde 

Hofcr markalı bir s~~ 
lt•miş elycvm Dolaplı ko> 
çalıştırılan traktor satlıkdı~ 
mak isteyen arzuhalci 
Akcan vasıtasile Kozanlı Ştkİ 
ci Ahmedc müraceat ctsİll• Umer Başeğmez ticarethanesi 89 

- 3 G. A~ 
1 

1 

c~~~..,._-:",_.,-,_~...---~..,,..---,-~- ~---:---~~--~~------~------------~.....,,-~~ ! --- ~ 

Adana erkek Öğretmen okulu 
direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı 
Ere~li veya 

Zonguldak maden 
kömürü Lave veya 
kriple 50 ton 

Muhammen B. Tcıniııatı liı a k. 

2500 ton 94 

Okulumuzun 940 stnrsi iL\iyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı 
maden kömürünün 111711939 tarihinden itibaren orı brş gün müddetle ek 

__ .._ ________ , ______________________________ -" 

Acıderedeki içme Ma1 

den suyu açıldı 
Her gün Misis 

üç tren 
Acıdere 

gider 
is tas y onllf 
gelir 

Her türlü yiyecek şeyler, bol 

Yatacak yerlerimiz de 

ve 

vardar 

ucuıd; si itmeye kor.ulmuştur. Talipleı in şeraiti anlamak üzere htr gün öğledrn 
evvel okul idaresine ve 26 inci çarşamba giınii de saat dokuzda kültür di 
rektörlüğünde toplanacak ihale komisyonuna tcminatlarile birlikte murac~· 

1 atları ilan olu:ıyr. 

14- 18-22- 26 10847 19-26 10785 __,,! 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün nıuayenehanesinde hast 

başld mıştır. 

j 
arını kabule 

Seyhan Vakıflar. 
ın üd Ü r 1 Ü ğ ii n den: 

Jandarma müfetti~liğinin olur 
duğu vakfa aid 4 numaralı bina 19 

7 939 gününden itibarc·n bir ay miid 
detle vt- pazarlıkla ihale tarihindt>n 
itibaıtn 31 5:940 tarihine kadar 
icara vt"rİlt"cektir. 

isteklilerin vakıflar i<larrsirıe 
muracaatla•ı. 10880 

r 

Tür •• •• sozu 
Giınclclik siynsi gazele 

a bone şartlara 

Kımı.) 

12 Avlık 1200 
6 Aylık 600 
'} A 1 k '1.00 .'l y l 
1 A ylıl: t 00 

-------------~------· -.---·--------------------
--------------~------------------..... ----------~ 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECİRlN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçt 
Banyo - Lokanta - Gazino - otl 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek içdiO 
yüzde 50 tenzilat yapıl 1 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI ~ 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalar111.d9 
Yiiksek zengin bh tabiat hazinesidır 

mah 
yeti 
ıak 

harb 
masJ 

hil 
lcdiı 

sele 
B. 
Naa 

o 

f c 
şcı 

Elektrik evi 
Her türlü Elektr ik ve makine 

tcasisat!, Elektrik m1'1 u m,.si, Radyo 
ve Elektrik alttlcri ta miratı 1 ıı ngs 
ram Ampulleri, Gaıız fabrikr.sı nıa 

1 - Dış ıııcıııkkcllcı ıçin Abuı C 

h~dclı ck)~i~:rıc7. y~ılım'. p•ııta nıası cıfı 

zammedilir. 
2 - llaul<1r için ııi<ııcye nıiirh- 1 

caat c<iilmclidir. l 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbre~c, Mesane t~ş~; 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak ıÇ~ 
Birkaç gününüzü burada geçirifl1ı 

mulatı Adana Acentalığı. 
Eski Orozdibak kaışısı No:0 85 

1~736 24 

~--------------------: 
Karabucak değirmen 

fa brik ast 

Eskiislasyonda Karabucak 
(Eski P.Jbçucu) f ..ıbıikasında 
bu k er e y«-niden gelirtdiğimiz 

de~irmPn taş ları faaliyt"te g,.ç 
miştir. Çok uc·ız ve ince temiı 

unla~ üğütülmt>ktedir . Muhte
rem müşterilerimizin bu kere 
t"'şrif lcri bn iddiamızı is'ıat ka 
f Jir. 10876 

2-6 
&S22ii 

Pazarları 

,-- Karataşa 
Otobüs 

-., 
f fer gllıı işlc,Ycn ütobll~ll:n 

b:ı)'ka Pazar 8Un lcl'İ n.' rlla dic;1;1· 
bir Otobu-. i~lctilccı:ktiı·. 

Bu Otobüs, Saat kulesi karşı· 
sında Çarşı Ham;,mı - Ulucami 
köşesinde bekleytcek ve oradan 
hareket edecektir . 

Sabahları tam saat 7 de . 
50 kuruş 

c. 

1 

1 

Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacak51"
1 

Tarifeye bakınız ------
lira Kr. 

50 Bir gecellk tam konforuylf\ otel yatak ücret• 
00 Taş odalar ( 4 kış i l ik ) 
75 Bırinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

B .. ··k · t"f ı ı ·· ı ı ı l s1111ı uyu ıs ı aı t! er gorece <, memnun ~a aca ~ 

Çifte han 
haliyle 

10631 :l 

t: aplıcasını bugür~ 
bir kere_g~o5·~.' rünüıi.I ________________ .._ ______ _... __ __ 

Umumi neşriyat müdür~ 

Macid Güçlü 
AJana Türksöıü matb"" • 

et 

s 
de 
J 
k 

kı 

ı· 

B 
b 

tı 

l 


