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Avrupa ROMA- PARis 
ÇARPIŞACA MI? "'il parti 

saat 
kongresi bugün 

sekizde toplanıyor 

0ngrede değerli 
tim lncedayı da 

saylavımız Cevdet 
hazır bulunacak 

~ 
dı a delegelerinin hepsi 
Uf· 

l .jO ·uıııhuriyet halk pöı tısı viliiytt 
t . 1 sı bu sııbah saat sekizde top 

e ~· . 
1 .ır. Ko~greye ıştira~ ede~ek 
ı 'legelcrın·n hepsı diın şelırımi-
llıışleı dir. ! 
·~c , u s ıy , mız,h d~ yazdıgımız 

eti ~:PIJ.n 1ca\; kongrde parti mer 
·Yetı azasının deıtcrli sayla vlar 

dün şehrimize geldiler 

mızdan bay Cevdet Keı im '.l ncednyı 
da bulunacaklardır. 

Dün pert ıde kongı e i,-in:·yapılmak 
la olan hazı 1 klar ikırıal edilmi§tir. 1 

Kongı e d~legelcı i ve kongre ile l 
alakadaılar ıçın ayrı ı·yrı yrrler hazır· 
tnnmış. ır 1 

K •) ı. grenin çok hararetli olacıı~ ı 
tahmin edilmektedir. 

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

avada korkunç bir 
. Sarhoşluk hadisesi 
,cıl 

yı 

tft 

itiı1' 

tayyarenin ıa yolcusu 
llfaları nasıl dumanlamış? 

ENTERESAN BiR HADİSE 
l 
ı 
1 

• vl1 ~~ılterede Kroydoıı tayyare mey-
1pıb' ~'ınuılan, projcktcrler vasıtasiyle, 

şampanya bardal!'ını ka 1dırmış: / 
"-içelim arl<adaş'ar.. Hayatın 

Y 
n karanlıl!'ı içinde gi>kyüıünde a :ı~•renin don dôndügünii fak ı 

, u Yere ınmr.dil!'ini görüp merak 
~tdir. Havada büyıik kavisler 

1 ıl dolaşmakta ol~n tavyare Paris 
'
3 ;~ lıava seleılerini yapan ve için 

l'olca taşı an mu"z2am bir ha
İsidir. Paı Uen kail-. arak Lond 

'•ine kad.u no mal bir seyir ile · 
~len sonra yere inmeıı·e haıırla· 

tekerlekleri açılmamış ve mec 
havada dön neğe başlamıştır. ! 

~Juk iki saat tayyare rrey lanı , 
e uçarak tekerleklerini kurtar·' 

1 

şeı eline i~eliml,, dem,ştir. J 

1 lk teklifi dıı sevinçle kaışılanarak 
ölüm tehlıkesinden kurtulan kazazeole 
yolcular saatlerce içm işleı dir. j 

1 ---------- --

Fransadaki -ı 
Yahudi nazırları 

FransıL - Alman misakı 
şerefine verilen ziyafete 
iştir ak ettiril memişler 

1 

11;alışmı~sa da buna btr türlü 
tk~ olamamış ve bu Hada tay 
bı benzin yavaş yavaş tüken
aşfamışlır. 

~sıt bu sırada ufak b r k aıtıda: 
:ihazını kurtaımal!'a imkan yok 
10eıniyoruz ,. kelimelerini kara· 
ıı 

1 A , ı 
: HADiSEN N MAHiYETİ 

~ . 
b~llzam hav<ı sdınesinin muhte
~ kazaya t1n1!'nı gittiğini işaret 1 

!ık~ ibare, o ı. mana kadar •ol!'uk 
d •tını muhafaza edebilen }Ol· 
~~ he~ec~n dol!'unn~şt ur, .içlerin 
ı: ler ısmınde Amerıkalı bır iş 

Paı is: 14- Paristc Fransız-Alman 
misakı imzalandıktan sonra verilen 

ziyafette iki Fransız nazırı bulunama
mıştır. Bunlar Mdarif nazırı Jan ze ile 
müstem l~ke nazırı Jorj Mandeldir ve 
ikisi de L~hli Yahudidir. 

"Po'.lüler ,, gazetesinin yazdıl!'ıaa 
göre iki nazıra ziyafete gelmeleri için 

davetiye, d il!'erlerinden 24 saat sonra 

tevkifler! 
Muhalefet iiderlerinden 
birçoğu tevkif edildi 

Eski Başvekil de 
tevkif edildi [ 

Londra: 14 (Radyo) - Litvanya
dan alınan haberlere göre, diln fev
kalade hadiseler cereyan etmiştir. 

Litvanyadaki bilumum muhalefet 
partilerinden birçok aza le\ kil edil· 
miştir. Bilhassa hınstiyan liderleri ve 
muhalefet liderleri arasından da tev
kifler vardır. Mevkuflar arasındJ Baş
vekil de bulunmaktadır. 

Litvanyada son zamanlarda hasıl 
olen siyasi galeyanların hep ecnebi 
tesiri ile oldul!'u söylenm~ktedir. 

Birçok yabancıların üzerinde hay
ret verici mikdarda ecnebi paralan 
bulunmuştur. Bu paraların kaffesi mü
sadere edilmiştir. 

Çin -Japon 
çarpışmaları 
---

Bir Çin 
yanlışlıkla 

tayyaresi 
düşürüldü 

' 
~. 

ı 

Bir Çinli 11Pfrr silahını \'okluyor 

Şanghay : 14 ( Radyo) - Çin 

topçusu yanlışlıkla yaptığı bir ateş 

neticesi bir Çin tayyaresini düşür

müştü'. 

Çin bava filolarının Amerikan 

ve Fransız gemilerine bomb1 attığı 
hakkındaki haberler teeyyüt etme

miştir . Yanlışlıkla tecavüz edilen 

Amerikan ve Frans.ız gemileri de

ğil, bir Çin tayyaresidir . Bu şayia 
bundan galt olsa gerektir. 

karışık 

vaziyette 

lngiltere , Fransaya yardım için 
taahhüde girmiş değildir 

Siyasi mahfeller vaziyeti ciddi görllyorlar 

Bir Merasim giinünde Paris caddelerinden birisi 

Londra : 14 (Radyo)-Son Fran
sa ve ltalya gerginlil!'i herQ'ün biraz 

daha bir şekil alıyor siyasi mahfeller, 
ciddi olduQ'u kanatındadırlar. 

Avam Kamara~ında dün bir ame
l~ mebusu, ftalya ile Fransa at asında 
bir harp takdirinde Fransa 'ya yar-

dım için İngilterenin böyle bir teah · 

hüdü mucip mukav~le aktedip edil
medil!'ıni sormu§lur. 

Çt:mberlayn verdiği cevapda, her
hangi bir mukavele veya anlaşma i-

1 e hususi bir teahhüdün mevcut ol 
madığını bildirmişti. 

Yeni Çek hükumeti 
beyannamesini okudu 

Her şeye tercihan Almanya 
ile dostluğun kurulması! 

Yeni başvekil dün mecliste izahat verdi 

Paris : 14 (Radyo) - Çek baş ı 
vekili Beyan hükümelin beyanname· 
sini bugün Çek meclisinde okumuş· 
tur. Bu beyannamede ezcümle şunlar 
vardır:' 

- Çek -Slvak - Ukren mem
leketleri arAsında yeniden teşrikime· 
sai temin edilecektir, Dış politikada 

Bnşvekil, !talya'ya yapacağı seya
hat in he r şeyJcn eve! ,vııısolini ile 
ş1hsi temosı istıhrlof eyleJiğini ve 
ıneHı·ız he r hanhı bir anlaşmanın evci· 
beevvcl a am kaınarsında müzakere 
edılecel!'ini söylemiştir. 

Çemb!rlayn Litvanya'da ve bil
hassa M~mel nıınlaka,ındaki vaziyeti 
bahis mevzuu ederek demiştir ki: 

''- Dün bu mıntaka ile yapılan 
intıhabat neticesinde Meme! parla
mentosunu teşkil edecek olan ekse
riyet partilerinin Litvanya hükümet• 
inden Meme! statüsü çerçevesini aşan 
mutalebatta bulunmaları beklenebilir. 
Binaenaley, Memel mukavelesini im
za etmiş olan Britanya hükumeti, 
muhtemel böyle bir vaziyeti ihmal e· 
demez. Alman hükumetinin bu mese
leye atfetlil!'i ehemmiyete binane, B ~

yük Britanya'nm ve Fransa'nın Ber
lin'deki siyasi mümessilleri Meme! 
statüsüne riayet edilmesi için Alman· 
ya'nm her şeyi yapacal!'ı ümidini iz
har etmek üzere Al nanya Hariciye 
Nezareti nezdinde teşebbüste bulun
maları için emir almışlardır.,, 

ATATÜRK 
KÖPRÜSÜ 

Haziranda tamamlanıyor 

lstanbul : 14 (Telefonla) - A

tatürk köprüsü inşaabnın ilk kısmı 
tamamlanmıştır. Esas köprünün mon. 

tajı tamamlanmıştır, Köprünün yalnız 
parmaklık kısımları kalmıştır. Bun· 

)arla elektrik direkleri de gelmiştir. 

Derhal yerlerine konulmasına baş. 
!anacaktır. 

Köprünün iki başında yapılacak 
istinat rıhtımlarının Unkapanında 
olanının inşaatı tamamen ikmal edil

miştir. Azapkapı tarafında olanı da 

kısmen yapılmış bulunmaktadır. 

~'Arkadaşlar ölüm yaklasıyor ... 
~deınki öleceıtiz ölüm şerefine 

b;' gönd~rılmişlir. Bonun için Jan Ze ile -----

tamamen yeni bir yol takip edilecek. 
tir. Barışın m ıhafazası yolunda şaş 

madan çalışılacak. Bilhassa her şeye 

tercihan Almanya ile dostlul!'un ku
rulması için azami gayret sarfedile
cektir. Ve her şeye karşı memleketi 
bilakayd ve şart müdafaa. Yugoslav
ya, Romanya ile ve Polonya Maca· 
ristanla sıkı münasebetlerin tesisine 
teşebbüs edilecektir. 

lıalya ile olan siyasi iktisadi müna. 
s~betler inkişaf ettirilecektir. Keza 

Amerika ile olan ticaret baıtları kuv· 
vetlendirilecek ve bu vadide en yük
sek randmanın alınmasına çalışılacak
tır. 

Fakat belediyenin Unkapanında 
olduğu gibi Azapkapıda da istimlak 

faaliyetine henüz başlamamış olma· 

sından bilhassa elan eski fenerler 

idaresiyle havuzların kapısını teşkil 
eden duvarın yıkılmamış bulunmasın· 

dan dolayı Azapkapıdaki hazırlıklar 
daha fazla ilerliyememektedir. ,/e ba~ırmış , bu teklife on iki 

'den . . il cevapıeım!şlır: 

tavo ... kimde bir şişe içki var? I 
~.,Şarap ne olursa olsun. 
, bnun üzerine Şanyon isminde 
'ık'. ~ız yanında bulunan birkaç 
d Yı ortaya çıkarınış ve on üç 
Urınadan içmel!'e başlamışlar-

~il 
~iaı, kanter içinde iaeb:lmek ça· 
it ararken on iiç yolcu " ölü-

1ij tcfine içelim , feryallarile kafa-
1c~•nlamışlardır. 
~ .. en sonra, ve uznn çalışmalar 
ı :nde tayyareci tekerlekleri kur· 
li ere inmek imkamnı bulmuştur. 

net (1 ı~,;~at ölümle penreleştikten son 

) F •)ı en dünyaya gelmiş gibi top· 
ı '1 ak b .. l eı asan on uç yo cu, uzun 
.,i' 1ij1 karşı karşıya kaldıkları ölüm 

ı - i. ii,~nıın husule gelirdil!'i asap ger 
ti;e ı ~ 1 

ll"dermek için bu sefer de 
O ı/P birli~ te civardaki bir otele 

ı.,, er ve mükemmel bir sofra ha
\) 

1 ilardır. 
·~ '' 'il tehlikesi karşısında içki 

'ıı tekJıf eden Amerikalı iş ada-
Ct bu seferde ~- ofra başında 

Jorj Mandel ziyafete gitmemişlerdir. MEMEL 
Fransız muhalefet ga1elesinin ver 

dikleri habere göre bu iki nazırın 
MESELESi 

ziyafette bulunmalarını Alman sefareti 
istemiş, Daladye de bunu kabul etmiş 
lir. 

TÖRENE GiDEN 

V el<illerimiz dün 
Ankaraya döndü 

An'<ara: 14 (Teltfonla) - Erzin 

can istasyonunun açılma törenini 

yapan nafia vekili Ali Çetinkaya 
ile misafirleı i milli müdafaa vekili 

g neral Kazım Özalp, hariciye ve 

kıli Şü HÜ Saraçoğlu. maarif vekili 

Saffet Arıkan ve diğer davetlileri 

hamil tren bu gün Ankaraya muva 

salat etmiştir. Vekillerimiz merasim· 

le karşılanmışlardır, 

reye konan 
kazandı 

Almanlar tarafından 
liste büyük ekseriyet 

Orta A vrupada gene telaş ! 
Parla : 14 ( Radyo ) - Havas muhabirinin bildlrdljilne gö. 

re, Memel mecllsl için Memel Almanlarının reye konan llstesl 
çok bUyUk bir ekseriyet kazanmı,tır • Karşı taraf bUyUk bir 
asably&f gli•t•rmektedlr. Son lntlbapta hadis olan bu vaziyet 

üzerine artık Memel •tatUsUnU 
imza •den devıetıerın bu lfl•- ıHazineye borçlu memurlar 
re hlkayıt kalamıyacaoı ••nı- ı 

Uyor. Siyasi mahafllln •öyle· 1 
dlğlne göre,Memeı Almanlarının 

son galebesi Meme! davasının yeni
den ateşlendirmiştir . Ve orta Avru
payı gene t~laşa vermiştir . BJ haf· 
talar içinde çok fevkalade sürpirizler 
karşısında kalınması muhtemeldfr . 

Ankara: 14 (Telefonla)- Hazi 

neye aid borçlarını ödemekten imli 

na eden :mali memurlarının muhak 

kak itiraz sebebi göstermedikleri 

takdirde hakkında cezaı takibat 

yapılması kararlaşbrılmıştır. 

Beynelmilel 
ticaret konseyi 

Bal : 14 ( Radyo ) - Beynelmi

lel ticaret konseyi bugün toplanmış 
müzakerelerde bulunmuştur , Kon· 

seyde muhtelif raporlar okunmuş · 

tur. Alınan n~ticeye göre , umumi 

vaziyet normaldir. Beynelmilel kre· 

di muameleleri şayanı memnuniyet 

bir haldedir. Bilbassa kredilerin al

tın esası üzerine olduğu görülmüş

tür. Yeni posta klering sistemine 

birçok memleketlerin i~tirak ettik· 

!eri görülmü~tür , 

Köprünün üzerinin asfaltı ile di. 

ğer döşemesinin yapılması en so· 
na bırakılacaktır. 

inşaat grubu Haziranda köprüyü 

tamamen teslim edebileceği kanaa

tindedir. Fakat o zamana kadar be· 

lediyenin istimlakleri tamamlanma

sına pek imkan görülmemektedir. 

1 

iç sahlfelerd• 

Hatıralar 

• 
Avcıları Kadın 

• 
Yahudi Şairi 



Edebi Portreler 

Meşhur bir Yahudi 
• • • 

şaırının hayatı 
Almanyada kendlelnden nelret ellllen, Fran.ed• 
ekmek v e •öhret bulan bu falr .k ... d,..nl 
dalma Alman aaymıfll 

Almanya dan { ahudilerin ikovul 
ması Fr<tnsada kendisine melce but
muş eski bir Alman şairi olan Hen· 
rich Heine ( Henrih liayne ) den 
bahsedilrniye vtsile vermektedir. 
" Henrih 1 Iayne'nin ıztıraplı ı:şkfarı" 

ismiyle son günlerde yeni bir eser 
neşr edilm İştir. 

Hcnrib Ha) ne 1927 de Dussel 
doı fda doğmuştur. Dusseldoı f o za 
m:ın Fransızh rın idaresi altında idi. 

Anası babası Mü!e\ i olım hu 
Almc:ın Yahudi~i on üç yaşınt!an 

ititaren oradC>ki Fransız kalende 
okunn uştur. 

Hı-nı ih, Almarıyada krndisinden 
ndrd edilmed<"n çok daha evvel, bir 
Alman kızı ile evlenmek Lçin dfoini 
de~iştirmiş ve Muse\ ılikten Protes 
tanlığa grçmişti. Bununla beraber, 
Fransar'a yaşamaya başladığı ve ora 
rım bir yerlisi grbi sayıldığı zamanlar 
hilt-, kendisini Alman rıaymıştır. Şair 
arkadaşlarınd · n birine yazdıgı bir 
mektupta bu hususta şöyle diyor: 

"Alman karakterindrn tamamiyle 
sıyrılamadığını söylüyorsunuz ... 

Bu esasen benim arzulaı ımdan 

hitidir. 
Kend.min Alman olduğumu bi 

liyorum. 
Balık için su ne ise: Almanlık da 

h•rıinı i~·in odur. Pu haynt unsurun 
d n kendi mi a}ıramam. Yine balık 
misaline devam tderek diyebilirinıki, 
Almanlık W) tından dışarı çıktı~ım za 
man kuru bir Morina balığına döne 
ı i•n. Esa~en, Alman olan hrr şryi 

ben herhskn faz'a se•ıerim. iki ki. 
tabım A l mı>n ~aıkısnmı kütüğüdür.'. 

Henrih Ha~·ne lıöyle yazıyor.,. 
f blbuki onun lu gibi eseı ;: "in. 

ter ·1ezzo,, ilı· "Lazar< t", ~ unl. rı ya· 
zcı ı şair Y dhudi .ıslıııdan olduğu için 
Alm.m mekteplerinde okutulmamış 
tı . 

Huna mukabil F ransızlnr oııu 

kcndıleı ıne Mol etmişler, hatta ismi· 
ııi d.: F ransızlaştırarak Henri Heine 
( Anri Ayn ) diye okumuşlardır. 

Fakat, o Fransaya " Fransa ile 
Almanya arasında samimi bir anlsş. 
ma teminine çalışmak için,. gddiği 
ni söylü}or. Anıt lisanını . }ani Al 
mancayı konuşmak için de: daima 
fırsat gözliyordu. 

Şair bilhı:ıssa şÖ) le derdi. 
"Fikirlerim de yabancı b!r dile 

ııefyedilmiye benziyor. Ha;- i c.ıh:rne· 
1e .. de, fakat vatan!arının h:: pishane 
lerinde çünkü o hapishaneler, ne d 
olsa, vatanl;ırından bir parça sayılır. 

Hapi~hane gardiyanıda, rger 
dil siz de~ilse ana dili koı uşur ,, 

Arırih Hayne karısı Madhild 
Miro ile btraber Fıansada lir yaz 
gittiklrti Gravilde Almanyadan ge 
lt>n muhacıılaıı görerrk birglin şöy 
le de.1ıişl;r: 

"V ctaııımı karşısında görüyorum. 
H r arabada sarışın bir Alman kıZJ 
ot ruyor. Vaktiyle gençken vatanım 
dakı bazı yolsuzlukları ve dar gö· 
tüşlülükleri şaşkınca tenkit e tmiştim 
Bunlar, l:ıüyük ailelerde görülen u 
fak g çirıısizlıklerdi Bu sii rgünleri 
yc1bancı topr ıklar ia gördükçe bü· 
Hin bu hatıralar zihnım len siliniyor.,, 

Henrih Hayne Fransada yirmi 
beşsene kalnıı~tır. Şair bu müddet 
zarfı ntJa ierelc Lui fılıpio krallığı, 
gerek ikincı İm;>arc.ıtorluk idaresi al · 
tında Fransızlardan çok büyük sevgi 
görmüştür. Sığ.nacak hir yeı. ek· 
nıek parası ve şöhı et gibi a ı adıtı 
her şeyi bulmuştur. Eserlerinin bazı 
s ını Fransızca. bazısını Almanca yaz . 
1111.ştır. Bunlardan "intermezzo., ve 

"Lircs der chantıı" (şarkılar kitabı) 
Fransızca, "Reisebilder., ( Seyahat 
tabloları) Almancadır. Onun şiir).,. 

rinde bilhassa iztıhza ve acı taşıyan 
marazi l.ir rnh \.ardır, 

Sair 1756 da ölmüştür. 

Avukatlar 
Hakkındald tahd!d 

bir sene tehir edildi 
Avukatlar kar unu naaş veya 

ücreti <.lev}rt, vilayet veya belediye 1 

büdceler inden yahut devlet vilayet 1 
veya belediyenin idare ve müraka , 
besi altındaki daire veya müesse· 
t e y~hut şirketlerder verilen müşa · 
vir ve auukatların yalnız bu daire 
mÜ<"ssese veya şiıketlere ait işlerde 

avukatlık ed bilf'ccklerini tas ih 
etmiştir. 

Avukatlar kanunumla bu tahdidi 
üç sene mütidetle Adliye bakanlıtı 1 

nın tehir edebilece~ine dair bir mad 
de de vardır. A~liye bakanlıtı bu 
madde> e istinaden kanun tahdit hiik 
nıünün tatbikini şimdilik Lir sene 1 
t t" hir etnıe) i kararlastırmıştır. 

Nevyork Sergisi 

Açılmadan Önce onbir 
devlet reisi söz söyliyecek 

1939 Nevyork beynelmilel ser 1 
ğ si münasebetiyle sergi..nin küşadın· I 
dan evvel başlamak üzere onbir 
devlet r<"isi radyoda birer nutuk söı 
Jiyerek Amer ikaya kaı şı olan dost· 
luklarını izhar edectklerdir, 

fık olarak Fransız reisicümhuru 
Alber Lebriin l kanunusani 939 ta· 
rihinde radyoda nutkunu söyliyecrk· 
tir. 

Bundan sonra diler devlet reis· 
!eri sırasiylc h~r pazar günü radyo 
vasıta .. iyle Am rikaya dostluklarını 
bildirecekler \'e bu şekilde nutukla. 
rın sonu 2 ~ temmuzda alınmış ola 
b le:t-klir. 

Radyo vasıtasiyle söz söyliyecek 
d"vld adamları arasında sırasiyle 
şu şahsi>•etlu vardır: 

Müstakil frlanda devl...t reisi, Da 
nimarka hükümdarı, l !ollanda icra· 
!içesi, Sov)'et ler birliği namına ileri 
bir h~kiimet adamı, Kanada hükü· 
met reisi, Romanya kr<tlı, Norveç 
kralı, Belçıka kralı, Yugosldvya nai 
Li, Pvlonya reisicümhuru, Japon v~ 
!iJhtr, 'svcç kralı, Brezilya reisicüm 
hvı u ve fııgHterenirı serg; komiseri. 

Bu mesaj·ar kısa dalgalı Ameri· 
kun i~ t tSyonları vasıtasi)'le hütün 
dünyaya yayılacaktır. 

A 
merikan haydutlaıınını 
yeni bir kaçırm1 vakas 
Fakat bu sefer yaptık 
ları kaçakçılık para için 

değil, sı• f haydutluk olsun diye yapıl 
mış:ır. 

Nevyor k mekteplerinden hirisin 
de okumakta olan Vaşingtonlu 18 
yaşında Mari isminde bir kız bir gün 
kardt·şi ile beraber mektebe gitmiş 
akşam üzeri iki ktz karde.ş mektep· 
len ayrılmışlar. Bir m'iddet yürüdük 
ten sonra önlerine bir kamyon çık 
mış . Kamyondan iki adanı incı ek 
kızlan kanıyona davet etmişler. 

Davet etmişler ama, kızların üze 
rine de yürümüşler. Büyük kız, adam 
ların maksatlarını sezerek derhal ge 
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Şehir habe~ıern Grup ınaçls 
başlarken •• 2 

Ziraat vekaleti Su yolları 
Artık gıup müsabakalarıdl' 

laması günü meselesidir. Dün akşamki 
ziyafetler 

Halkevinde çay ve yeni 
otelde yemek ziyafetleri 

verildi 

. . . şirketine 
'ı Çiftçılere tohumluk çığıt 1 I dağıtılamıyacağını alaka- : Belediye tarafından şid-
1 darlara bildirdi detli bir tebligat yapıldı 

deki pazara bu karşılaşma!•'~ 
olacağız. Her biri ayrı ayrı •r 

1 gesini temsil eden yedi futt>ol 
mı Adana stadında şampiyo I 
zunu paylaşmak için mücade e 

Şehrimizde içme su teııisatı ya 
pılması yüzünden açılan yollardan 

1 çıkanlan topraklar son yağmurlarla 

pacaktır. 
Mecmuu 100 ü bulan ful 

grupları, bugünden itibarerıı 
parti şehrimize gelecektir. Ar• 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 

Cüınhuriyt't halk partisi genyönku· 
rul üyelerinden İstanbul mebusu Cev. ı 
det Kerim lncedayı ştrdine dün ak· 
şam saat on ye-dide Halkevinde bir 
çay ve: saat yi •mide de partimiz lı 
yönkuru•u tarafından bir yem k zi 
yafeti veıiln ıiş ve bu ziyafetlrr~e va· I 
li Vf" parti l aşkaı ı Tr,fık Hadı Bay· 1 

sal, lıyön~urul. l ı çryöııkuıul, llçeyön· · 
kurula bağlı Kamun idare heyetleri 1 

başkanları ~e bazı zavat hazır bulun 
muştur. 

Bazı ç:ftlilc sabiplerivle çiftçiler in 
münferiden ziraat vekaletine tohum 
Jule çiğit verilmesi hususundaki mü 
raoeatlarına verilen cevapta ntccca 
nı olarak umuma tohum dağıtılamı 
yaca~ını, doludan, yatmurdan za 
rar görüpte büsbütün eli böğründo 
kalan fakir ve küçüle çiftçilere imkan 
nisbetinde yardımı çalışılacat•nı bil 
diımiştir. 

f berbat bir şekil almış ve caddelerden 
maballelerdf'n geçilmez oldu muştur. 

Belediyr; şirkete yaptığı şiddet 
li bir tebligatta üç gün zarfında açı 
lan yerleri eski haline getirip temiz 
lrmediAi takdirde şirket hesabına bu 

da kur'a çekildikten sonra her 
rakibi ile karşılaşac;ak ve 

' stadyumu üç gün h'!yecan sah 

Bölgeler arası 

Binaenal~yh, ekim müddetine 
pek az bir zaman kalmış olduğun· 

dan çiftçilerimizin çititlcrini kendi· 
!erinin temin etmelerini tavsiye ede 
rız 

Arttırma haftası 

Süslü vitrinler bir heyet 
Futbol grup maçları cuına· f d t "f d"I k . .. .. b l tara ın an asnı e ı ece 

ertesı gunu aş ıyor 

Bölgeler arası Türkiye futbol b İ · 
rinciliği grup musabAkaları 17· 12· 
938 cumartesi günü dört grup mer. 
kezinde başlıyacakhr. 

Si!yhan bölgesi de grup merke· 
zi olarak tesbit edilmiş olmasından 
dolayı, şrhrimize altı vilayet birinci 
si futbol t~kımları bugün gelmiş o· 
lacaklar ve cumartl'Sİ günü de 
maçlara başlıyacaklardır. 

Beden terbiyesi genel direl tör· 
lüğünün de salahiyettar mümessili 
bugün beklenmıktc olup bu murah 
has huzurunda bölgeler kur'alarını 
çekeceklerdir. 

Bölgemiz birincisi Adana idman 
yurdur.un bu nne de iyi neticder 
almasını dilerken miscıfirlerimizt: de 
muvaffakiyetler dileriz. 

Fabrikada yangın 

Ziraat bankası 2 numaralı fıbri . 
~:asının anbarlarmdan birinde yan 
gm çıkmış ise de itfaiye yetişmiş ve 
büyümesine meydln vermeden sön 
dürmüştür. Drpoda Ali Saibe aid 
18,000 kilo pamuk bulunmakta idi. 
Yapılan tahkikatta nemli bir halde 
bulunan bu pamukların inbisat etme 
si neticesi olarak zuhura geldiği, 20 
kilosunun y~ndığı ve 900 kik~sunun 
ıslandıtı teshıt edilmiştir. 

Tarih öğretmenlerinin 
toplantısı 

. 
Şehrimiz okulları tarih öğretmen 

feri dün saat 16 da halkevinde kül 
tür dirı ktörü Ekrem Gürselin uar 
kanlığında bir toplımtı yaparak mr!' 

lekı hasbih ıller<le bulunmuşlardır . 

Arttırma ve yerli mallar haftası 
dolayısiyle bazı matazalar vitrinleri 
süslsmio buluumaktadırlar. Bir heytt 
bugı.ın bunları tetkik edcrrk kaza 
11anlıu tesbit edecektir. 

Bağırsak fabrikası 

Dünden it haren beledi· 
yenin eline geçti 

On ıenedenberi Wr müstecir 
elinde bulunmakta ol• kanara ci
vaı ındaki batırsak fabr.ikasnn icar 

mukavelename mddeti bitmiı bu· 
lundutundan bup ... ilibareo be 
lediyeye geçmiş bokmmaktadır. 

Domuzlarla müca
deleye başlandı 

Diter kazalarda oldutu gibi 
Osmaniyede de domuzların itlifma 
b~şlanmıştır. 

Doğum 

Adana ticaıet mektebi edebi,.t 
muallimi v~ muharrir aıkadaşlan· 
mızdan Vehbi Evincin bir erkek ço 
çuğu dünyaya gelmiştir. Yavruya 
ana ve babasiy1e berabrr mesud ve 
uzun bir ömür dileriz. 

Osman iyede 
ağaçlarında 

portakal 
haşereler 

Os·naniyede portakal ağaçlarına 
i ız olan Seretetis vo Krizamfalos 
ha~erelerine karşı mücadeleden çok 
iyi u~ticeler elde edilmiştir. 

• 

işler yapı1aca~ını bildirmiştir. 1 

1 

Beden terbiyesi ı 

Genel direktörlük genel 
sek ret erliği 

Kültür bıkanlığı beden terbiyesi 
ve izcilik dirt·ktöı ü Cemal Gökda 
tın Başvekitlet genel direktörlük 
genel sekreterlitJne tayin edildiği 
bölgemize de bildirilmjıtir. 

Arabasını çarptırarak 
yaraladı 

Mehmet oğlu Mustafa aciında ! 
birisi sürmekte olduğu arabasını Re' 
şit otlu Cabir adında birisine çarp 
tırmak suretiyle yaralanmasına sebe l 
biyet verditinden vakalanmış ve hak 
kında kanuni muamele papılmışhr. 

Esrarcılar ehemmiyetle 
takip ediliyor 

M~hmf't oğlu Abdülkadir adında 
bir şahıs üzeıinde otuz santigram 1 
mikdarmda esrarla yakalanmış ve 1 

hakkında kanuni muamele yapıl· 1 

mı~ı~ I 

Açık teşekkür 

Dün gece çocuğumu itinalı bir 
meharetle dilnyaya getirten bele· 
diye ebesi Bayan Semih~ya ve do· 
ğum esnasında refıkamın yanında 

bulunıralc sıcak şefkat ve yardımla· 
rını esirgemiyen dost~m ikinci orta 
okul yar direktörü Hadinin annesine I 
halasına ve kız lisesi muhasibi Bay 
lsmailin retikası Bayan Huremaya j 
en candan teşekkürlerimi açık olarak 
sunar ve yeni yavruya uğur ve saa · 
d;!t temennisim.le bulunan arkadaş· 
larıma da ayı ıca şükran ve memnu 
nuniyet duygularımı arzederim. 

Tecim okulu ve kız ens. 
titüsü Türkçe öğretmeni 

Vehbi Evinç 

KACIN A VCll.ARI 
riye kaçmış, fakat Mari kaçmıtğa va 
kit bulamamış, bağırmış ça~ırmış 

çırpınmış fakat bir türlü adamların 
ellerinden kurtulamamış. Haydutlar 
genç kızı hmyona attıkları gihi, ora 
dan siiratlc nzcıklaşmışlar, Büyük 
kız biraz ötede l ulum n bir polis 
nokta~ın,. haber vermiş, fakat kam· 
yon coktan göz !en kaybolnııış. 

Büyük kız prrişan bir halde eve 

dönüp hadiseyi bütün tafsilitiyle 
atlıya atlıya anlatmış. Haydutla11n 
peşine tam 500 polis =düşmüş, fakat 
bir türlü ele geçiremtmiş. Yaka 
mahallinde bit'Rıç lira icitıt para 

ile, karın ıÜzerindc izlerden batk• 
hiçbir şey bulamamış. Yalnız kam· 
yonun takip ettiği istikamette bazı 
koyfüler, bir;,z evvel bir kamyonun 
içinde iki adamla, bir de baygın bir 
halde bir i"DÇ kaz gcçtigini söyle 
mişler. Bunun üzerine Ncvyork poli 
ıi hakiki hir inıan aV1na çılcmış, 
ti Virjini'nin içlerine kadar bir tara 
ma yapmış. 

Babı.sı kıımm mutlaka öldürüldü 
günü zannetmiş: .Utti polis de aynı 
fıkiıde bulunmuştur. Çünkü Ameri 
k•n haydutlaiı daima zengin çocuk· 
Jarını bçwdıtı halete kızın babası 

sadece bir memurdur. 

Fak at akşam olunca kız, ümidin 
hilifında eve dönmüş ev halkını hay 
ret ve sevinç içinde bırakmış. Kız 

lüyülc bir ıstırap içinde: 

-Götürdüler, demiş, ti Va~ini' 

ton civarına kadar beni götürd61er. 

Otada tanımadıt-m bir eve koydular 
Sonra mütecavizler beni evden aldık 

ları gibi, bir kamyona bindirdiler. 
Nevyork yakınına getirip yola attı· 

lar. 

bunlan ıöyledikten sonra zaval 
lı genç kız bayılmıştır. 

lacaktır. deli 
Şehirler imiz arasında rna. 

kansıLlıkiar dolayısiyle husU51 

sık sık yapılamıyan l u teııı• 
rrsmi de o'sa, sporumuzun c• 

. b k nd•ll ve bilhassa sevyesı d ~mı k 
yırlı neticeler verectktır. bU 
!aşmalar yedi bölgrnin lıir İ 
faali yeti blançosu demt ktir. ş 
radada bitmiyor. 

Bu sentlik faaliyet imtihll~ 
teakip mücadelelerin arifrsidır· 
ya .. kazanan takım AnkaraY• 
cek. Orada sıkı süzgeçlerdrrı ,ıl 
dört takım çaı pışacak. Maçl•fi 
zanırsa milli küme haricinde 
ye şampiyonu,, unvanını kuŞ'~ 
Bu adı bir sene daha hak 
Ankara-lstanbul- lzmir ful·!li 
rının ara~una katılacak ve rn~t 
mede çarpı~acaktır. Tüık 
nün son sınıfına geçecektir. 

Kim kazıanacak ?. 
1 • t• Gmup arın şampıyon il" 

rında ileri bir teknik ar•Y' 
ce c 

Yalnız maçların sportmerı 1 
edeceği tabiidir. Geçen sen~ . 

b b. ·neıSI yurdumuz bu guru uıı ırı ~ 

bu sene diğer takımların. b 
derecelerini bilmediğimiz içıfl jıı 
sinin muv3ffak olacağını tabii' 
mek imkanından uzağız. r5' 

Muhakkak olan birşeY v•, 
da bütün takımların azarni g' 
ve ehemmiyetle grup maçla~'\i 
zırlanmış olmasıdı ... Ş•;phc51\e 
çalışmış, enerjisine biraz da 
katmış olan takım 'sahadan :rı 
fer çıkacaktır. Bütün futbolctl 

· ~ ve 
Il'l Adana halkına samımı e 

• eC 
tilmence bir oyun seyrettır 
emin bulunuyoruz .. 

fdmanyurdu ne halde? 0t 111 • 
Bugüne kadar muntaza 111' 

manhr yaptılar. Takım for fd 
. . b 1 Genç 

iktısap etmış u unuyor. d t 
holculardan mütrşekkil Yur tl 

bizi ümitlrndiren bir kuvve 
··be 

Yegane zayıf tarafları tecru 

sanlığıdır. tt~ 
Mamafih eksersiılerde l" 

kabiliyetlerine şahit old~le 
•• 1 

Yudluların yüksek en~ııı d' /. _ · ır 

açığı kapıyacakları şuphesız 
51

) 

· l a 0' na şarnpıyomınun sa ıı)' . de~' 
kaJro ile çıkacağı bellı ı1I 
Eksersizlere muntazaın deva 
yirmi beş fudbolcü arasıııdll~tıt'~ 
lecı:k gençlerin Adananuıı 

edec~ği söylenmekkdir. •'' 
Malumdur ki karşılaşfl1 a-1'' 

d h 1. 1.. ,dır· 
şansın da e şet ı ro u va b' 
tım tali kuşu hangi takını11' 
konacak? 1d,tt 

Beni 8Ö • 

Mektep kitapl9~ 
ucuzlıyacak 

~. 111 . 
Satış şekilleri degıf r"' 

Ank&ra : 14 (Telrforıla) ~at• 
arif vekaleti, devlet kitapl~~.rı~ 
davil sermayesi haklcındakı j(ll J( 
üçüncü ve dördünü mad~el~1,ıı 
ğiştiren bir kanun projesı h• 
tır. 1,,.ıııafl 

Vekalet, projC"nin haı1'.ı•b r 
mucip s~bepler layihasında 1 

dılmektedir. 
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gündüz ma
tinesinden 
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oı ıı qınartesı (AYNAROZ KADISI) 
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delen Üz ma- Baş Rollerde . Kadı Divriki Yakup efendi . Hazım 

ut~O<nesinden 
r .~b 

·,,ıı' .ı aren 
Şemsi Molla bey 
Eda 

... Vasfi Rıza 

... Halide 
10072 er t!'" Diğer Rollerde : Behzat - İ. lialip - Emin Belli - Mahmut - Muammer - Şevkiye 

p.d . 
1ıoı;İ ~le memleketimizde ve ait olduğu s1hneler Milo adasın:la filıne alınan Türkçe sözlü ve şarkılı Türk musikili şahesere ait biletler şimdiden satılmaktadır.Kişe her vakıt açıktır Dikkat:Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadır 
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HATIRALAR 
pi -
it· 

8 ~' cvkgaidli
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.a

1
mr 

1 

Yazan -~~~! Birincisi pek 
,, • sadedir. Bu vasıta, l 

1 ,~ı ~41 Meliha; HJKA Y ECİ ateşin karşısında, 1 
•Til llıcrıı vaktiı l! alçak ve ihtiyar : 

01cı ·t okuduğu- -~~------~.....- kemiklerime uygun 1 
,de 'ı şiirleri hatırlıyor musun? gelen lıir koltuğa oturmak ve kcn l 
olC 

111a var ki ben hiç unutmam. dimi mnideki cereyanlara terket· 
Jli ~,~bu mısra, bilhassa bir müd- mektir. 
utb0 'ri benim zavallı kalbimi Bir hayat ne kadar kısadır. A 

~·tatmin ediyor; Ayni evde lelbusus daima ayni yerde geçen 
Ilı,· Yaşamak ve ölmek, hayaller ... Bütün hatırat toplanmış 

k1111 · ben de doğduğum, yaşadı biribiri üzerine yığılmıştır. insan ih. 
ıııa)' l artık ölmeği ümit ettiğim tiyarlayınca, ekseriya daha on gün 
e

11 
' " l B 1 ld d F C 

1 
, rapaya nızım u hal neşe evve genç o uğuııu zanne er. vet 

ld~ 'fakat tatlı ... Ç;inkü bir çok her şey .anki bir gün içiııde olup 
İ 0;e tla çevrilmiş bulunuyorum. 1 bitmiştir: Sabah, öğle. akşam ... son· 
~; · Uııı Kamıran avukat oldu. Be· ra gtce ge:ir. Fecirsiz bir gecd 
bıO de b' k " ğ )' S ti t b k k . • 

1 
S ır ere gorme e ge ır. aa erce a eşe a ar en, mazı 

ıo 'lllahat kocasiyle beraber daha dünmüş gibi canlanır. fnsan 

51 
.~~a .o~u~.yor .. Her_ son.bahar nerede olduğunu unutur. Hayal sizi 

ar , lerını gormeğe gıderım. Bi alır götürür. 
ı)r ·ib b B k d 1 1 k g h' •k urada yalnızım; yapaya!. azan o a ar çı gın ı lar, genç 
9• ~at, bana daima kendi aile lik heyecanları, on sekiz yaşın bütün 
k~o' ,/n, ölülerden ve uzakta ya o neşesini öyle kuvvetle duyarımki 
f an bahseden şeyler arasın· kendimi genç kız zannederim. Ya. 
~ şanmış ve unutulmuş şeyleri yeni 

ıt'ı<' <>kuyamıyorum: çünkü ihti- hakikatler gibi görüyorum. Genç 
c .' ~. Fak at mütemadiyen düşü kızken gezmelerim, eğlenceletim 
,ğı ı · Daha doğrusu tahayyül nasıl gözümün önüne gelir? 

~·· Ne yazık ki, o eski ta Fakat tahayyül için başvurdu . 
trl 

1 
Uvvetim de artık kalmadı. ğum ikinci vasıta daha iyidir. 

0 ~ ~ delice olan tasavv.rları- Sevgili Meliha, bilmem farkında 
~~ ,

1
' .saadetin bütün ufukları mısın: Bizim evde hiç birşey kırıl· 

~1 : hrmi yaşındaki aklımızla maz ve yırtılmaz. Çatı arasında bü 
1'0' 1liiıııüz çılgınca seıgüzeştle- yük bir oJa vardır: Buraya "eski 
trc~ ~or nıuıun? şeyler odası., deriz. Artık işe yara-
n ~allerdı n hiçbi·i hakikat mıyan her ş_ey oraya atılır. Ekseriya 
~~ 1~ L, aha doğıusu, zannettiği. oraya çıkar ve etrafıma bakarım 

1110 1~ ~ka şe ıler oldu. Daha a7. ve artık hiç düşünmediğim bi~çok 
0 ~.' az şairaRe fakat bayat. şeyler bulurum ki bana binlerce ha 

p.d ~~~-cesaretle almayı bilen· <liseleri hatırlanıağa vesile olurlar. 
I r' ~ ı şeyler.. Bunlar, çocuklu~umdanberi tanıdı . 
'·ıdi' , •dınların, ekseriya ne için ğımız bir takım hatıralara ve hiidi-
1' ı O(d • 1 'J' · · ? ( b .. ' k d 1 b 

10 
: .. ugumuzu .• ı ır mısın. 

1 

SP ere uzun ere, ·e er ere, azı ta· 
ı(ı' 1'~z_e geçliğimizde saadete ıihlere merbut bulunan, hiila a ha 

ı 1 tırıı t ğ' .. ,. · l y ı k k d· J . • d si ~ a etme ı o5 retıyor ar, a ımıza arışan, en ı ~ıının e 
n •ıııan mücadele etmek, çar. bir mevcudiyeti ol ın, tatlı veya feci 

1Jı ;~htııet çekmek fikrıle bü- saatlerimize şahadet eden artık on· 
.~ı ·:.'Uz, Kalbimiz açık, daima . lardan başka arkadaşımız kalmıyan 

1,rı' , 15eler bekliyoruz. Bu ha- diğerleri gibi ôlmiyecek olan küçük 
~alnız bir kısmı meeut- sevim'i şeyler değildir. Benim, çatım 

·~al b eyh hemen a2'1amağa, 
~:Şlıyoruz. Saadeti, rüyala 

)
0tdüğürnüz hakiki saade-
ı .. 

ı;d 0fırrndim. 
, det bizi sevindiren büyük 

11 ~ degildir. Çünkü bu gi 
ıJf llek nadir ve kısadır. 

1 
;, Hayalden daha iyi bir 

,. 11• ~·h ihtiyarlığa raimen ge-
011 ~ı .aYallere dalıyorum. 

Jı' lıııııii arzularım ayni ol 

r~ı:' ·" bu hlyallerın mevzuu da 

~i tahayyülle geçiriyo
jl' ~.ne yapabilirim? Tahay 
,. ~~ Vasıtam var. Sana hun

edeceğim, belki ihtiya-

da. eski rşya arasında bulduklarım 

ehtmmiyetsiz, kırk sene aramızda 

sürüklendikleri halde nazarı dikkati 
celbetrniyen, fakat birde.•bire görü
lünce ehemmiyet kesbeden, geçmiş 
leri hatıra getird•ği için pek mani 
dar olan küçük bir takını eşyadır. 
Bunlar, Sdnki, senderdenberi tanı· 
dığı haki~ hakiki kıymetini göster· 
miyen ve bir akşam, birdenbire 
manasız vesile ile mütemadiyen 
gevezelığe başlıyan, biç kimsenin 
tahayyül ~deıniyeceği samimiyetleri 
sergÜleştleri anlaşılan birrr şahsi· 
yettir. 

Bunlardan birini bırakıp diğerini 
elime alırken , kalbimin 1ı ~yecanla 

titrediğini hissederim , Kendi ken
dime: 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

MEVZUU Sirk Kolisleri arasında cereyan eden görülmemiş derecede 
Akrobatik Canbazlık nuınaralarile dolu ve başdan başa heyecar.lı ve 

dikkatle seyredilecek bir tarzda vücude getirilmiş • 
r ~ 

1 Ölümle Karşıkarşıya 1 
-

Çok Güzel ve Hareketli Filmi takdim ediyor 

Baş Rollerde: 
BETtY COPSON ve BOB LİVNGSTON 

- -- ·- -- --- -- --- ~ - ..... 

AYRICA: 

Umumum takdirini kazanmış olan mevsimin güzel 
filmi (39 NUMARALI CASUS) ve ATA l ÜRK'ün 

Cenaze Töreni. 

Pek Yakında: Pek Yakında 
S l N E M A N 1 N En .Büyük Şahsiyeti D E H A K A R 

[POLA NEGRİ) 
Hiçbir zaman unutulamıy<:cak 

Şahane Tango ,I -
Müessir ve Fevkalade 

-

' 

14 K. evvel 938 

Gökyüzü açık , h~va hafif rüz
garlı En çok sıcak 16 derece. Ge· 
celeri en az sıcak 8 dt>rece. 

" Bunu kocam Anadoiuya gi
deı ken düşürmüş, kırmıştım ! ., ya 
hut • işte nnnemin küçük kızı .. ra 
mazan akşamları bununla ca rniye gi. 
derdi l " derim . 

Bu eşya arasında hiçbir şey söy· 
lemiyenleıi de vardır. Bunlar büyük 
annelerimizden, büyük babalarımız

dan kalan şeylerdir . Binaenaleyh 
bunları bugün yaşıyanlar hiç gör. 
memi~lerdir. Hikayelerini, sergüzeşt· 
lerini de kimse bilmez . Belki sahip 
!erini bile lıatırlıyan yoktur . Onları 
tutan elleı i , onlara bakan gözl~ri 

kimse tanımaz. Bu gibi şeyler beni 
uzun uzun düşiindürür. Bunlar, son 1 

dostları ölen metruk kadınlara ben
zer. 

Sevgili Mdilıa , yüzünü görme
diğim halde biliyorum ki , bu satır 

ları okurken, çocukça hislerime gü · 
lüyorsun ... 

Yalnız yaşadıfıım ıçın kendim
den başka bir şeyden bahsedemez · 
dim. 

Ah, ayni evde doğmak , yaşa 
mak ve ölmek ııe tatlıdır . l 

Şaheserde Görünecektir 

10059 -
• 

Yeni icad 
bir mikroskop 

Bir Atomu 200,000 
Defa büyütüyor 

YAHUDi MUCiT PLANL RI 
ALMANY ADAN KAÇIRMIŞ! 

Almanyada oır şeyi 200 bin de: 
fa büyülten yeni bir mikroskop icad 

edildiği haber verilmişti. İngilizce 
Sandey Ekspres gazetesiıı'n yazdıiı 

na göre bu mikroskopu icad eden 
!er Üç y ahudi alimidir ve icadları 

onların elinden Almanlar tarafından 
alınmıştır. 

Fakat mucidlerden biri yeni 
mikroskopun planlaıını Almanya· 

darı dışarı çıkarmaya muvaffak ol
muştur. 

Bu alim yeni mikroskopun plan· 
!arını Londraya getirerek fabrika 

!ara göstermiştir İngiliz fabrikatör
leri mikrnskopu yapmaya karar 
vermişlerdir. 

Bugünkü mikroskoplar, bir şeyi 1 

20 bin kere biiyültür ve ondan yal 

nız bir kişi görcbilır. Halbuki, yeni 
mikroskopla 200 bin kere büyült· I 
mek kabil olacağı gioi, adesesinden 
birkaç kişinin birden bakması da 

mümkün ola~aktır. Yeni mikroskop 
bizim paramızla 250 bin lira kadRr I 
bır değerdedır, 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
ı Saygıdeğer müşterilerine sinemanın iki büyük yıldızının en gezci 
1 eserlerini sunar 

! (Loretta Y oung ve F ranchet Tone) nun 
1 Bir kadın yalanı 

Nefis bir mevzu His, Aşk, Macera Filmi 
iLA VE OLARAK : 

iki kısım renkli silli senfoni 

Umumi istek üzerine proğrama ilave olarak 

( Sezar Borjiya ) 
Türkçe sözlü tarihi şaheser 

GELECEK PROGRAM : 

(Aynaroz kadısı) 
Türkçe sözlü şaheser 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cemiyetler Kanunu 
Kmııııı ,\o: 33 1 :! i>ubıtl ıuri lıi. .:!8. 6, 1 <JJIJ 

'Veşrı ıarılıi: Hl7/ l<i8/I 

BEŞiNCi r ASİL 
Ceza Hiikiimleri 

- Dünden artan · 

Madde 36 - Cemiyetlerin merkezlerinde ve müesseselerinde her 
nevi silah bulun:lurnıak memnudur. Ancak avcılık ve spor cemiyetlerin· 
de meşguliyetlerinin İcab ettirdiği silahları cemiyetin haliyetine vesika 

veren makam ve 11 inci maddede yazılı cemiyetlerde talim ve terbiye 
için lüzumu olan silahlara icra Vekilleri Heyeti izin verebilir. izin kağı
dında bulundurulacak silahların cinsi, nev'i ve ıııikdarı açıkça yazılır. 

Cemiyet ve merkez müesseselerinde izin almadan silah bul~n:luran

lar Türk Ceza Kanununun 264 iincü maddesinde yazılı silahlardan ise 
altı aydan üç seneye kadar ve bunlardan başka silahlardan ise bir haf
tadan altı aya kadar hapis cezasila cezalandırılırlar. 

ALTINCI FASIL 

\/üre/em ik lıükiimler 

Madde 37 - Bir cemiyetin umumi menfaatlere hadim cemiyetlerden 
sayılması, Devlet Şürası kararile icra Vekilleri H~yetincc tasdik olunma
sına bağlıdır. 

Madde 38 - Türkiye Kızılay Cemiyeti arsıulusal mukavelelerle ta
ayyün etmiş bulunan mahiyet ve vaziyet dairesinde tanzim edilen ve icra 

Vekilleri Heyetince tasdik edilmiş bulunan ana nizamnamesine ve hususi 
kanunların verdiği vazife ve salahiyetlere göre idare edilir, 

Türk Hava ve Türk Çocuk Esirgeme Kurumları, icra Vekill•ıi Heye 
lince tasdikli ana nizamnamelerine ve kanunların kendilerine verdiği va. 
zife ve salahiyetlerle idare olunur. 

madde 39 - Bu kanunun neşri t~ribinh m~vcud bulu•ıan hayri, di· 
ni, içtimai, sıhhi, tedri~i ve terbiyevi, kültürel ve kültüel Türk müessese
leri bu kanun hükümleri ddiresinde teşkil edilecek cemiyetler tarafından 
idare olunur. 

Bu suretle teşekkül etmiş Ceniyetler tarafından idare edilc>n müesse
selere Devletçe icabı halinde yardımda bulunulur. 

(Sonu Var) 9583 



4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
•-----------:- -- KiLO FIATI ________ _ 

CiNSi En az 1 En çok 
K. S. K. S. 

koza-=· =--=,ı='h"8;2s' --I-8,62-__ 
Piy•sa parla~_,. 32,75 __ 3_5 __ _ 

Piyasa terr•izi • :ıo 1-----
-lane !. -- - -- -

_ iane iL ı---·--ı·===---
Ekspres 

-· Klevland_____ 39 1 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Beyaz ı ı ı -Siyah___ ·--- ----

•~~-----.--~ç_t_G-.-1 _T __________ _ 
Ekspres ~I 
iane 

~Y~c~rl'~i ~.Y~e-m~l"'ik-.. --- ı-----ı -----·---
-~--·Tohumluk:;-- 4,12 5 

HUBUBAT 
---~------~ 3,75 1 

ı-~~--ı------·--------
-Bl)ğday - Kıbrıs 

3 32 
~~--

" Yerli . 

- -Mentarıe--• ı-----1·-----ı Arpa 
-Fasulya 
-Yuiaf·------

ı-----1-----1 Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 50 1 

U N ·----=-cc-,--...,-,- .....,,---=.--- --- ---· -------·-----
_ Dört _yıldız Sa_lih ___ _ 

ı... üç " " 
:Ö ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ :.= 
~ ÜÇ " n 

] _g s ' co imıt ,, 
):2 :; Dört yıldız Cumhuriyet 
N ~ ~~~----~---(" üç ,, ,, 

l-~~__:S~i:m~~il~~~--.:·~·~~~..,.....:~~~~....:...~~~~~~-
Liverpol 1 fıgı afları 1 

14 / 12 / 1938 
p~,,e SaTltım 

KAmbiro ve Para 

iş BaLkasından alınmıştır. 

Ham 5 11 L;;;t . ı --
---------ıı-4-:- --- Rayişmark ----

2· Kanun Va. 71 - Frank (Fransız) -3- --30-

Asri sinemada 
• 

C. H P. Alidede Ocatı çıkarına,Halkevimizin gösterit komitesi tarafından 

Fermanlı deli hazretleri 
Piyesi 15 I 16-12-938 tarihlerinde saat 20,30 da verileceğinden sayın 

halkımızın bu piyesi görmelerini tavsiye ederiz 

1 
3-3 10058 1 -----

... 

o Kum6at~ biri , 

• 

-.ıı· • • 

' -- ~ 

TURXIYB 
• 

T;';. 

' . 
' \ 

.... 

~IRAAifANICASİ 

i 
1 
ı 

J 

• 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yal111 

• 
1 

• 
1 NC 

Ştır Esans, Kolonya ve Losyonları kazanıtıı 

Ôtedenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bula~:rıı 
lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnun n 

Çünkü; iNCi kolonyaları Parislen hususi olarak celbedilen esıı 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80 ) dereeclik İnci Limon 
•ııı 

kolonyası 

oıanlı L Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı• Yeri: 
22 -30 

9988 

' 
Osmıtnlı Bankası karfı sırasında 

Aynaroz Kadısı 
Türkçe Sözlü Şarkılı 

. ı' JfO• 

Oynıyanlar : 
1

1~ 
t 'lıve 

Hazım, Vasfi, 1 Galip, Muammer, Behza' de 

Sevk;ye, Halide, Mahmut ~~ın 

P k k d AI S. nd~ le~ e ya ın a saray ıneması 

10057 ~ _M_a_rt __ ~·~· ----ı--c4~ 69 -SterTI!l (İngiliz) --- - 5- 87 ı 
_H_in_d_h_az_ır _____ ı~ı 4.5 Dolar (Amerika) !251 63 · -----~---------------------. ·-----------

• ""'"" 8 13 - , ""'- ( "''"" ) 00 00 1 

Dünyayı 939 
radyolariyle 

!Fevkalade 

~ 8 • 

ırına 

model SABA 
Dinleyiniz 

Yüksek 

Kalite 
Senelerce takif.edilrn SABA şöhreti. 1938-1939 senesi mevsiminde 

dahi ayni şöhreti takibetmişlir. Gerek Elektrik ve geıek Mekanik nok
talarında son derrce hassaslık. 

Sa ha radyolarında kulla '! lon madde cinsi sayesinde bir dünya 
ıağbeti kazanmaya muvaffak olmuştur . 

HALiHAZIRDA TAKRiBEN SATILAN VE SAYISI BiR 

MiL YONU GEÇEN SA BA AHiZELERi SAHiPLERiNi 
SON DERECE MEMNUN E I M!ŞTIR 

S izde memnun oluısurırn bir Saba radyosu ev;nizi şenlendirir 
ve size daima neşe getirır. 

Satış yeri - Hükumet cadde•inde 

Ömer Başeğmez 
Tic~rethaııesi Telefon - 168 

9490 51 90 

--------------------------~------------._.. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğıuya müessese na. 

mına getir iı rn ın n iir· ltlıcp, ine ve h kulu çaylardw '~kul ve itina ile 
yapılan haım~nlaıdır. Her ZfVt e gcıe C:eğişrn· numaralı tertipleıi vaıdır. 
Muhtelıf ciı s vr 1 Ü)Ük /ii klf luıu \•t pahtlır içeıi~inde satılır. Ambalaj· 

ıarınd .. ki A lbayrak - Mustafa Nezih çayı 
et.keti nefastt ve halisiyetin in lfnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza KeHeş<ker ticartlhrnrsi ve iyi cins mal satan 
bökkaliyelerde sahlır. 

Umumi drpoları; f;tanlul Tıılmiscnü No. 74 ( Kuıukahveci banı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fstanbul . C. 

or. Muzaffer lokman 
fç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

,. 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm aparhmanında 

1 Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 3-26 10040 

Açık teşekkür 

Üç ay çektiğim tehlikeli bir has· 
la !ık neticesi ümitsizliğe düşen ha

yatı rııı,mesleki hazakat ve meharet 
le ku rtaran doktor operatör Hadi 

Kiptte alt!ııİ minnettarlık ve t~şek· 
kürü borç sayarım. 
10066 EKREM TAN 

Ankara radyo neşriyatı 
[he 200 illi 2000 metredeki) 
bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

iıe 
clinleyiniz! 

35 Lira 
En- ~c~;~··;;t;;;z ve en güzel 

(5 lamba kudretinde 3 adet çift va 
zifeli lambalar:a mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRACAAT: Rıza Salih 5lJray 

No: 11 A, Bebekli kilise sokağı 
27-30 996-l 

• Je 
Ad Ç ... 8. ıi;;.ııı ana 1 · çı ır ı; 

2 938 Yıllık Kongre 21 /1 I 13pı' 
şa-ıba günü saat 14 de toP iiYıl 
tır. O gün ve saatta saY'" r 
Birliği teşrifleri rica 0 1000 , 

Ruzname : or~ 
ı - idare Heyeti R~P 

okunması, 0 r,ı 

2 - Cemiyetler KanU'~ıe~ 
re Birlik nızamnaıne:ıine e . 

.. ··ı01esı. 
olan maddelerin gôruşu i 

3 - Bütce müzakere!' 

4 -- Seçim .. 

15-16 

• 8$1 
(Bir ana facı 

Olga Thcbe1'0v 
ıı! 

vara 
nın kudretli s;rnatile, · dr'pı 

kudretli ve hissi bır 

PEK YAKINDA J# 
Tan sinemas~0~ 

ı~- ,, ----·, r·· k ··ııı 
Zayi Şahadetname i Ur S0 ,eıe 
Rumelide Serfice Rüşdiyesinden ' Gündelik siyasi ır:,_. 

- -- J 
t 

(1340) senesinde almış olduğum şa· tlı.ıJ 
ı Abone şar hadetnamemi zayi ettim, Yenisini ' 1 
1 "~'~ alacağımdan zayi şahadetnamenin · ~ .ıı 

12ll" hükmü kalmadığını ilan ederim. :~ 
12 Aylık fJ'I'". 

Nevşehir sicilinde kayıtlı 6 Aylık jrjJ 
Adananın istiklal mahallesinden 3 Aylık ıoO ('\ 
Ömer oğlu Mehmet Emin Ünver 1 Aylık .\-

~ f. \; 
10064 ıe ıv' ~ı ı 

Zayi 

ı -Dış memid<"1 
0

st3 

bedeli değişmez yaJnıt r j 

zammedilir. ~ 
·t 

ıdaı•l 
2 - ilanlar için 

Oğlum öğretmen Taha oğlu , ./ 
' caat edilmelidir, ~ 

Şükrü Tulaym nüfus cüzdaniyle mık. ı :...-------- \ 
tep şahadetnamesini ve askerlik ve ··J~1~ 

ı11~ ~ 
sikasmı zayi ettim • Bulan olursa Umumi neşriyat ,. 

bekçi muamelat memurluğunıı teY· M "d Gii~lıl • 
acı ·1 ''• !imini rica ederim. Aannesi ıbY •·, 

.. -J1lş 1 
10063 HATiCE Adana Türksoıu 

s 


