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ıı C. H. PARTiSi KURULTAYI 
PAZARTESi GÜNÜ AÇILIYOR 

Cümhurreisi 

Kızılayın Fahri 
Reisliğini kabul 
buyurdular 

1 

Ankarada zengin bir 
spor haftası başlıyor 

Başvekilimiz bir nutuk söyleyecekler 
Ankara : 23 ( felefonla) - Re

isicümhur ismet IRönünün Türkiye 
Kızılay Cemiyetini yüksek himaye· 
feri altına almak suretiyle cemiyeti 

taltifeyledikleri rıyas~ticümhur kati
bi Umumiliği tarafından Kızılay ce· 
miyetine tebliğ edilmişdir, Çocuk 

Esirgeme Kurumu Başkanı Doktor 
Fuat Umayı kabul buyuran Reisi - 1 

cüınhur ismet İnönü genel merkezinin, 

istirhamı üzerine kurumun fabı 1 re- i 
isliğini memnuniyeti~ kabul ellikle
rini bildirmişler ve Kuruma muvaf. 
fakiyet temennisinde bulunmuşlar

dır. 

Ankara - Bükreş muhtelitleri 
1 pazar günü karşılaşacaklar 
j ~;~~ Yeni seçilecek genel başkanın da 

rsl•' ir nutuk söylemesi çok muhtemeldir 
•ıııO 

: t3 

.Ankara: 23 (Telefonla)- Önümüz 
·~r Paz•rtesi günü, saat onda cüm 
'''Yel halk partisi büyük kurultayı· 
\levkalade toplantısı yapılacaktır. 
. Meclis biııasında a~dedilecek cel

•Yı Parti genel başkan vekili sıfatiyle 
~YekiJ Celal Bayar açacak ve bir 

i Uk Söyliyecek ve fevkalade toplan 

1~ Vesile teşkil teşkil eden sebeb 
olunacaktır. 

~ l'opJantıda ilk iş olarak partinin 
ıtUcusu ebedi Şef Atatürkün yüksek 
''ası saygı ile anılacaktır. 
Kurultay başkanının nutkundan 

sonrr. iı<İ başkan vekıli ile sekreter 1 
seçecek ve nizaınname komisyonunu 
teşkil edecek onbeş azayı ayırac<1klır 

Bu komisvon nizamnamede yapılması 
icap eden değişiklikleri teshil edecek 1 

ve J, urultay umumi heyetine bildire
cekti!·, 

!ltından sonra halk paıtisi yeni 
genel başkıını seçimi yapılacağından 
yeoi boşkanlık seçimi müteakip kuıul 
tayda bir nutuk söyliyeceg-i mııhak 

kak s;ıyılmak t2dır. 

Kurultay, tolantısıııı bitirirken 
umumi idare heyeti için 16 azayı da 

Son 
'-------

zelzelenin bilançosu 

~IRŞEHiR - ÇiÇEKDAG 
~ÖLGESiNDE HASAR 
~Üfusça hiç 
300 den ev 

zayiat 
fazla 

yok fakat 
haraptır 

ı\nkara : 2J ( Telefonla )- An
'~dij k ' ~ı· ı resmi makamlara glen son 

1 
Uıııata göre,Kırşehir ve Çiçekdağ 
~lak .
1
• asında kısı fas:lalorla döne 
<r zo .zele ılevam etmiştir. Tosun· 

·~ 
u tnıntakasında ve Hamurlu kö-

......______ _________ _ 

,1Jvyet-Japon po
llik münasebatı 

yünde beş ev yıkılmış, 19 ev oturu
lamıyac ık bir hale gelmiştir. Tosun· 
b•ırnu köyünde de 15 ev kısmen ha 
rap olmuştur, Taliınoğlu köyiinde de 
12 ev yıkılmış · ır . Sofular köyünde 
31 ev Çıçe'<dağı hükumet binası da 
bazı yerlerinden çatlamış!ır . Tepeli 
köyünde yedi , Mahzenli köyünde 
altmış ev hafif zarar görmiiştiir. 

Karaisa köyünde bir değirmen 
tamamen yıkılmış. Boğaztepe köyün
de yedi , Karacaviran köyünde 40 
evin duvarlan çatlamıştır. Nüfus ve 
hayvanat zayiatı katiyen yoktur. 

seçecktir, 
Kurultaya iştir k edecek uzak 

vilayet delegeleri yola çıkmıştır . Bun 
lard"n bir kı>mı /\ııkaraya gelmiştir. 

Vilayet parti başkanı sıfatiyle ku
rnltaya iştirak edc~tk olan yedi vali 
nin isimleri şunlardır. 

Ankara vali 'e belediye reisi 
Nevzat Tandoğan, :<astamonıı valisi 
Doğan, lımir valisi Fa71J Güleç, Sam
sun \•alisi Fuat Tuğsal. Erzurum \'ali
si Haşim İşcan, Edirne valisi Nevzat 
Margen, Mersin vıdisi Rüknettin Na· 
suhioğ:u, 

Fransa - İtalya 

1935 itilafı 

f esh edildi 

Paris: 23 (Radyo)- ! 
Bugün anlaşıldığına göre 
İtalya, 1935 .Fransız-ltal_I 
yan itil ifını f .osh etmiş- \ 
tir. 1 

Türk - Bulgar Baytari 
mukavelesi 

1 
1 
i 
1 

i 
' 

Sofya : 23 ( Radyo) - Türk - , 

13ulgar Uaytari mukavdenamesinin 
tasdıki hakkında Sofyadaki müza· 
kereler neticelenmiş ve tam bir an 

!aşmaya varılmıştır. Tüı k Mümes 

silleri Aııkaraya hareket etmişler 

dir . 

'lvyETLER 24 KANUNEVVELE ·D --.__ ________ _ 

~JAPONYAYI MEMNUN ISTANBUL VALiSi 
~EK CEVAP VERMEZSE 

·~--------

Reisicümhur ismet fnöııü 011 

dört yıldanberi Fahri Başkanlıfıkla · 

rı ve şereflendirdikleıi Türk Hava 
Kurumunu yüksek himayelerine al· 
lllak suretiylede havacılık davasına 

karşı tarihi kıymet ve derin manası 
biitün Türk milletince çok iyi an

laşılan alakalarını teyid buyurmuş · 

!ardır. 

FECi BiR 
YANGIN! 
Bir Kızla 36 
Koyun diri 

diri yandı 

Ceyhan : 3:) ( llu::ıu~i ınnhaı·ı·iıniz

den) - 1{azaıuızn bağl ı Asın.nlı f{ö

yUnUn Forl:tr ınc~kiinde bulunan Ül". 

Basri U:.r.elin çifliğindc dun gece çı

kan yangından n - 7 ,yaşlarında bir 
kız çocuğu ile - :Hi - baş da koyun 

evle biI"lik.de taınD.nıen yanınışdıl'. 

l)r. Basrinin çift işlcı·ini göı·en 1 

tı.ıtın.:ısı ve ailesi çocuklari,·le birlikde 

gece evlerinde yalnıakdrtlaı·ken meç

hul biı· şah ı s tarafından eve bıı·ak1lan 
ateş neticesinde ev ,Ynnnıağn başlo.m ış 

v~ nihayı.::t alevler evin het' tar:ı.f1nı 

sardığ ı ndan içcrdt: hııluııan ko.rı, ko
ca ve kızı 1..hşarı kaçan1an1ı~l:ır ve 
feryadlaı ·ıntı köy halkı koşınuşsada 

yangın1 söndU r ıncğ:e n1u\-raffak olama
dıklarından ve ancak dışarı gUç hal 

~LÇISINI ÇEKECEK 

•te ~0skova : 23 (Radyo )-Japon 

11,Uk elçisi Togoya bugün son ve 

Lutfi Kırdar dün de şehirde 
etraflı tetkikler yaptı 

ı çıkabilt.'n karı koca çocuklaı·ını kur
taı·amaınış lardır. Gt' r t:k ev ve gerek
se içerdc kalan ti - 7 ya.şiarında 

bul unan biı· kız çocut;lt ile 3H baş 
koyun yanarak kul olnıu;dardıı·. 

it~ taiiınat gelmiştir. Söylendiğine 
, Je ıı' Sovyet hükumeti, eğ r Japon 

Si11'~,. llıeınnun edecek cevabı 24 
" 1~ ~ o0 (Unuevvel akşa1ı:na kadar vcr-

~e J (1 )" ıponlar So,yd Rusyad . ki 

r d~P '''ı el . . . . ' ki ı· 
çısıoı geıı Çt"~tcc: t- rc ır 

r,k ı· S 
1 < I •d<- ov}d - J.•ı on >İy .. ,! 
'a ı l 

e•atı da k-oi'tLektir. 

~tnel vaziyetini 
llhafaza e.<lt cc k 1 

..____ 1 

1
:r bun ı Çemb~rlayine l 
~~Çende vadetıniş 

lo d ı~ .n ra: 23 (Radyo) - Çeo· 
-;.~ 1 n Landerin bir suvaline şu 
''I 

Cevabı vermiştir : 
........ ,( 

lı t' Hit!er, bana, Litivanya hü· 
, bı sitatüye ıiayet etdikçe Me · 

Ş ~ günkü v•ziyetinde kalacak· 
e~linde vaidde bulunmuştur, ,, 

,. 

f,J1tfı Kırdar bir SP_ralıata çıkarken 

lstanbul 23 (Telefonla) - Düıı konsolosları kabul eden Vali ve 
Parti Başkanımız Bay Lutfi Kırdar bugün öğleden evvel şehi r içinde 
tetkikl ~ r yapmıştır. Lutfi Kırdar, şehrin imar planlarını bizzat tetkik et
mekte ve fen heyetlerinden' izahat almaktadır. Şehir içinde birçok ye· 
<>ilikler yapılacağı söyleniyor. 

Zabıtaya l<eyfiyeL bildi,.ildiğinden 
mahalli vakaya C. M. U. ve Jandar
nıa koıı1utan1 ile hukılnıet tabibi git

mişlerdir. Evin kasdcn ,yakıldıg ı an
laşılını~sada kimin tarafından yakıl

dıg· ı hL"nU;r. nıc~'hulrlul'. l3u fiilin faili 
zabıtaca bıılunınak Uzerı..: şiddetli 

tahkikrıl ve lakihat yapılnıakdadı r . 

M.S. 

Atina'da yenı 
mühim bir sergi 

Ankara; 23 ( feıefo)la) - At
na'da 11 - 29 Şubat UJ9 taıihleri 

arasında Baş Vekil Mctaksas'ııı hima 
yesi altında olmak üzere "Milıi ve 

Beynemilel Şekercilik, Otelcilik ve 
gıda maddeleri sanayii "namiyfe bü 

yük bir sergi açılacağı Türkofise bil 
dirilmiştir. 

Bilhassa lokantacılar, otel sahip 
ferini , fırıncıları kasapları, şekerci 

leri ve diğer gıda maddeleri imal, 

1 Adana - Samsun 
Adana aleyhinde 

maçı 4-1 
neticelendi 

So11 mn<:lardaıı 

Ankara : 23 ( Tefonla } - An
karada zengin bir spor haftası baş
lıyor. Ankara - llükreş muhtelitleri 
önümüzdeki pazar günü karşılaşa

caklardır . 
Romen muhtelit takımı ekseri

yetle Milli takım kadrosunu taşımak~ 
tadır. Yani Roınanyanın en kuvvetlı 
bir takımı . 

Ankara Muhtelit takımı ise ge· 

çen seneye nazaran daha kuvvetli, 
daha lecrübeli ve bir senedenberi 
Baş antreno• un mütemadi çalışmala
riyle olgun bir şekle girmiş sayıla
bilir . 

Ankaralılar çok hararetli bu ma
ç ı seyredeceklerdir . 

Ankara : 23 ( A. A. )-Ankara 

milli küme haricinde kafan mınta· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Almanya - lngiltere 
birliğine doğru ! 

Berlin gazetelerinin neşriyatı 

ÇEMBERLAYNIN NUTKU MATBUAT! HUDUTSUZ 
DERECEDE MEMNUN ETMiŞ BULUNUYOR 

Berlln : 23 (Radyo) - Alman mahfellerl Çemberlaynın A· 
vam kamarasındaki son nutkunda, Almanyan111 bir lnglllz· Al· 
man lşblrll§lne varmak ve bUtiln Avrupa devletıerl ile birlikte 

müşterek bir sulh pollllkası ı 
takip etmek hakkındaki arzu- 1 

suna tevafuk edecek tarzda · 
söz söylemiş olmasını büyük ! 

İRLANDADA 

~~'.1'nuniyetıe~tel3kki etmişler-
11

; 8 İ R K Q M PL Q 
Yalnız bir nokta üzeı inde Beri in 

. TEŞEBBÜSÜ anlamamış davranıyor. Çcmberlaynın 

Almanyadan bazı fedakiiılık isteme
sini ! Beılinde çıkan Berlirıer-Lokae 
gazetesi, bu mevıuu etrafında şöyle 
deınektediı: 

- •Memınıoiy• tle öğreniyoıuz kı, 
İngilt ere hükümetr, ..... vrupada sulhun 
idamesi içi , Alınanyanın da leşı iki 
mesa isinin lüzumuna kanidir. basen 
A' uıanyanın bug-ün yegane arzusu 
Avrupada sulhu idame ettırmck ol
duğunda n İngiliz başvekilinin beya
natını tenkid etmiyeceğiz. 

ihzar ve s1tışiyle iştigal eden sair 
sanat ve ticaret sahiplerini alakadar 

eyleyrn bu seıgi istifadeli olacaktır. 
Yunan Ticaret ve erbabı sanayii 

ile temas ve münasebet kurmak iste 

yen yıırlta§lar için bu se ı gi iyi bir I 
seyahat ve~ile~i te§kil edtcektir. 

Bir grup 
suikast 

noelde bir 
yapacaktı 

Londra: 53 (Radyo) - Şimali 
lrlandada bir komplo teşebbüsü 

mevdand çıkarılmıştır. Bir gurup 
Nöelde bütün büyük dairelere vazi 

yet edecek, memlekette ihtilal çıka 
racak ve bir kısım ricale suikastler 

yapacaktı. 

Birçok tevkifat olmuştur. Geniş 

ölçüde bir teşkilat mevcud olduğu 

anlaşılmıştır. 

Tahkikat devam etmektedir. 
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A vrupada yeni temaslar 
pek yakında başlayacaktır 

Lehistan hududları r " 
dahilinde yaşı}an 6 mil On gUndUr kulaklarda ofı.tudayan Tunu& 
let meclisinde 14 kişilik Korslka, Clbutl kellmelerlnlten sonra Uç 

gUndUr de Ukrayna ve Memel meseleler 1 
bir mr.bus irupun lideri ortaya·çıktı. 
ve Leh millet mtclisi DUnya h8dlselerl o derece sUratli bir 

ikinci reisi olan Mudriy hızlA cereyan ediyor kf, insan yalnız bir 
mühim bir kanun proje. gün gazeteleri okumtyecak olursa, bu 
si vererek Ukraynalının hldlselerln seyrini adeta kaybediyor. Le
muhtar bir devlet haline hlstanın Sovyet Rusyaya yakmlasmasl 

Ukrayna meselesini derhal ortaya koydu. 
konulmasını istedi. 

Gökten yıldırım dü· 1 
şer gibi dünya hadiseleri üzerinde ziyaret edecr.kleri zannolunmaktadu. 
p1tlıyan müthiş gürültu ve rnünaka· Bir tarafta Ukrayna meselesi 
şalara yol açan bu teklif Leh mecli şiddetli mübahast-lrre zemin olur· 
since bittabi reddedilecektir, Anı ken diğer tarafta Litvanya hudutla 
ma meclisteki Ukraynalı grupun mak rı içindeki Meme! meselesi de Av 1 
sadı da esasen bu teklifin hemen rupa matbuatını şiddetle meşgul edi · 
kabul edilmesine intizar etmeyip yor. 1 
dünya hadiseleri arasıra birde Uk 1932 senesinde Litvanyaya ve 
rayna meselesi karıştırmıştır. Alman ı ilen ve umumi harp nihayetine ka- 1 
yanın müzahen:tiyle butün dünyada dar Alman hudutları içinde olan Me 
propağandalara başlı yan Ukraynalı· mel l 42,000 nüfuslu ve:2,417 kilo 
Jarını Sovyet Rusyada 30, Lehistan· metre mesahai sathiyeli Baltık sa 
da 6, Romnnyada Besarabyada 2, ' bilinde meşhur ve büyük limanı o
Ç~koslovakyada 1 milyon oldukları 

1 
lan zengin bir toprak parçasıdır. 

nı ve dünya haritası üurindf' müsta . Versay muahedesiyle Almanlardan 
takil ve muhtar bir devlet idare ede i itilaf devletlerine geçen bu arcıziyi 
bilecek kabiliyette bülunduklarını ! Almanlar hiçbir vakit unutmamış 
iddiaya başlamıştır. Maamafih Leh lar. kendi hudutları dahiline girmesi 
gazetelerinin vazdığına göre, Sovyet için çalısmışlardır. Filhakika, bura ' 
lere yakınlaşan Lehlilere kızdıkları da yaşıyanların ekseriyeti . A_lman I 
için Al rnanlar Ukrayna davasını or olup, pazar günü yapılan ıntıhap 
taya atmışlardır ki, maksatları Av· larda 29 azlıktan 26 _sını Almanlar 
rupada bir Alman Mançuryası mey. kazanmıştır. Milletler cemıyetinde 
dana getirmektir. imzalanan ve hususi surette hazır lan 

Verilen haberlere göre, Lehi~tan mış bir statü ile idare olunan limanın 
da yaşıyan Ukraynalılar, cenubu şar Almanyaya ilhak edileceğini orada 
ki Lehistanda Lvof , Stani~lavsk, ki Almanlar li :Jeri Noyman geçen 
Tarnopol~k, ve Volin vilayetlerinde hafta söylemiştir. 
müstakil bir Ukrayna devleti kurul- Litvanya ile Almanya ar"'sında 

1 
masını iskmektedir. bu limanın idaresi hakkında başlıyan 

Hakikatte bu mesele 7 mayıs 938 müzakerelerin ne şekilde neticelene 
senesinde Ukrayna mili partisinin deği yakında anlaşılacaktır. 
merkez komib·sinde görüşülmüştür. Fakat he!' ne olu•sa olsun ltal 

Sovyet Almımları lideri Herlayn yanın Fransadan istediğı yer1erdeıı 
24 nisanda Karlsbadca Südetlere mu sonra bir Ukra)·na, ve bir Meme! i~i 
htariyet istemişti. Onun bu talebin nin de orta) a çıkmacı Ayrupa dip· 
den iki hafca sonra Ukraynalılar ken Jomatlaıını ber halde çok müşkül 
dı muhtariyet işini görüşmüştür. vaziyetlere koyacaktır. 

Bu yerler 14 mart 1923 senesin 
de Lelıistana verilmiştir. Prağda çı
kan Çekoslovakya gazetesi Ukran 
yalıların Almanyanın müzaheretini 
teminden sonra 6 maddelik bir pro 
ğramla harekete ge~tikleı ini yazı 
}Or, 

Bu faaliyete karşı Leh=stanm hHi 
ciye nazırı Albay Bele de derhal ha- 1 
rekete ieçerek Sovyet Rusya ve 
Romanya ile müzakereleıe girişmek 
teşebbüsünde bulunduğunu bildirmiş 

tir. Fransız gazeteleri de bu yeni 1 
vaziyet karşısında hararetli neşriyata 
başlamışlardır. Bayan Tabui yazdığı 
bir makalede, Ukraynalı muhtaııyet 
çilerin Südet f imanlarını örnek ala 
rak, ~iyasi kültürel mülki muhtariyet 
istemekte olduklarını ; muhtariyet 
istenen arazinin Lehistanın üçte biri 
ni ihtiva etliğini, y• ni devletin mer· 
kezi Lübima şehri olacağını yızmak 
tadır. 

Bay Hitler için 
yapılan yatın 

içindeki tertibat 

AlmJnyaııın K·el şelııi tezgah 
1 

farında bugün Hitler için bir nelıir 

yatı ytıpılmakıaJır. Bu rat 3 .. 0 ton 
lulctur. lJzunluğu 33 metreJir. Da 
ha uzun y~pılmamasınm sebebi, ya 
tın A:man nehirlerin le ve lıarajların 1 
da ser be .tçe dolaşlbilm'!si.ıi temin 
etmektir. Y &ttn teknesi ve güverte· 
leri z r hlı, direkleri tdeskopla mü 
cehhez Jir. Yatın ismi henüz konma 
mıştır. 

Yat ayni zaman fa bir batarya 
toplada teçhiz adilmiştir. Bu topla 
rın selam resimlerini ifa için kon· 
duğu söylenmektedir. 

Söylediğine nazaran Hitler bu 

Çek sahtekarlığı 
davası 

Gösterilen müdafaa şa
hidlerinin dinlenmesi 

için bırakıldı 

Çek sahtekarlığından suçlu ve 
mevkuf Maliye n uhmebesi eski 
memurlarından Ihsan Öner, Araba· 
cı Himmet ve gayıi mevkuf Ragıh, 
Ôıner ve Ali Kibritin duruşmaları 

na dün Ağır ceza mahkemesinde 
devam olunmuş ve bazı şahidin 
dinlt nmiştir . 

Suçhı'ardan lhsan Öner, Suç 
ortaği aral•acı Himmetin hapisha 
nede bazı kimselere : 

' Ben İşin hakikatırıı : öylrnıe 
dim. Çünkü ilk tahkikatta bu şe· 
kilde ifade veı miştim . ,, 

\ Çirkin hareketler 1 

Artık bu gibi tecavüzlere 
kati surette nihayet 

, erilmelidir 

Kendilrrine sözde deli süsü ve 
rerek çarşı: içerisinde Bay ve Ba 
yanlardan zorla ve trrbiyetiz h~re 
ketlerle para kop:ırmağa çalışan sır 
naşık dilencilerin sayısı şu son gün 
\eı de çoğalmağa ve halkı cidden 
rahatsız etnırğe lıaşladı. 

Bunlardan bir tant'sin;n yapmış 
olduğu çirkin bir hareketi < şağıya 

yazıyor ve artık lıunların l u teca 
viizlerine l>ir niha}'el verilm<'si için 
ılgili katların ehemmiyetle nazarı 

dıkkalini crlbpdc:-riz: 

On ay yirmi gün ağır 
hapse mahkum oldu ----
Namık Kemal mektebi civarında 

bir araba ile gitmekte olan karısı_ 1 
Faikayı yaralıyan marangoz Seyfının 
dur u~masına ağır ceza nıahkemesin
de dt"vam olunmuş ve iddia maka· 
mında buluna? _Cümhuriy~t muddei 1 
umumi muavını Şeref Gokmen suç
lunun cezalandırılmasını istemiştir, 

Mahkeme heyeti müzt1keredcn 
sonra wç'u marangoz Se} finin Türk 
c.eze kanununun 456 ıncı maddesinin 

1 

2 inci fıkrasiylr. 457 ve 59 uncu 
maddt>lrrine göre on ay ) irmi gün 
~a psine karar vermişi ir. 

Soba ve yağmur borulan 

Belediye zabıtasınca soba boru 
!arını caddrler üzer ine çıka re. nlarla 
yağmur bor ularıoı zemin katına in 
dirmiyenler hakkında zabıtli'\r tutul· 

T)ediğini söylemiş ve adlarını 

söylediği kimselerin bu hususta mü 
dafaa şahidi o1arak dinlenmelerini 
istemiştir 

"Halden ogiinkü sebze ve meyve· 
!erini almış olan bir anne ile kızı 
kömür pazarına doğru gitmekteler· 
ken kendim deli süsünü veren -her 
halde ıabıtamızca da hüviye1i belli 
olan - yirmi yaşlarında, üzerinde 
bir karadan ve kolunda da bir su 
kova~u bulunan bir kadın hemen kü
çük kızın üzerine atılmış ve sepetin 
içerisinde ve üst kısmında bulunan 
portakalları kovasına aktarma et· 
meğe bıışlamıştır. Vukubu~a.n i~tim 
dat üzerine etraftan yetışılmış ve 
ı:ortakallar bu mütecaviz kadının 
elinden kurtarılmıştır. Serseri kadın 
sanki bir şey ·olmamış gibi bir türkü 
çağırarak halkın kahkahaları arasın· 
da hale doğru iler lemr-ğe l>a~\amıŞ· 

ı makta ve para cnaları alınmaktadır. 

Dumşma; Gösterilen müdafaa 
şahidlerinin dinlenmesi için 27 Bi· 
rinci kanun 938 tarıhine bırakıl 

mıştır . 

Müfettiş Arif Yazar 

Üç aydanheri Adliyemizi teftiş 
etmekte bulunan Adliye Müf ı: 1 tiş 
ferinden Arif Yazar vazifesini bitir 
miş ve şehrimizden ayrılmıştır . 

Taleberıin Hüviyet 
cüzdan lan 

Mekteplere kaydedilen talebe
n=n niifus cüzdanlarının talebenin 
dosyalarında saklanmnsı usulünün,ya· 

[Jılması nüfu,, cüzdanlarının göriil · 
mesint: bağlı bulunan işlerin geri 
kalmasını intaç ettiği anlaşılmıştır . 
iç Bakanlık verdiği bir kararla 

bundan böyle mekteplere girmek 
istiyen talebenin nÜİui cüzdanları 
nın U:»ulü dairesinde kayıtları ya
pıldıktan sonra kendiler ine iade 
edilmesini kararlaştırmıştır . 

Türksözü gazt!lesi 
müdürlüğüne 

Cumhuriyet gazetesinin mu..: az 
zaf muhabirliği .ıden 1-10 38 tarihin 

de ayrıldım. O taıihleııberi çıkan 

ve çıkacak olan Adana m · nş~li ya
zılardan imzamı taşımayanlaıın 'rnna 
aidiyeti olmadığını , alakaJarl;uca 
1 ilinmek iiZt're ilan etmenizi saygı· 

larımla dilerim . 

Şekib Berlker 

ya1la önünıüzdeki sene uw n~ir 
se)ahate çıkac-ık~ır. Hitler'in S"'yah~ 
t'ne Tuna üzerinde cevam edeceği 

ve Amiral Horti'nin ziyaretirıi iade 
edeceği ve Bül-reş'e kadar uzanacağı 
ihtimal dahilinde gfüülmektedir. 

tır." 

23 KANUNU EVVEL 938 

1 
Gökyüzü :ıçık. Hava hafif riiz- ı 

garlı ençok sıcak gölgede 20 de 
1 

rece. Geceleri enaz sıcak 8,5 derece I 

Yunan kralı 

Kendisi için yirmi kılıç 

yaptırıyor j 

Londrada bulunmakta olan Yu 
nan Kralı Y orgi, kendisi için yirmi 
kılıç yapılmasını emretmiştir. 

Bu kılıçların üzerirıde Kralın ar
ması ve İsminin baş harfleri bulu 
nacak ve lngiliz ordusunurı deniz , 
slivari, lopçu, piyade ve hava sınıf 

1 rında kullanılan kı'ıçların a)nı 

olac;ıktır. 

Bun'a ın bazıları Kralın kendisi 
içiıı li . B rkaç srnrye kadar Yuna· 
n"slanın lng"liz l:ılrçları tipi Je daha 
fazla kı 'ıç sipuiş vereceği bekleni
yor . Çıinkü Kral orduya iltihak 
cJ cek genç zabitlere fngiliz malı 
kılıçlar vermrk niyetindedir . 

SJpı kartal başı şeklindeki in 
giliz h ıva ordusu zabitlerinin taşı 
dığı kı'ıç , Kralın bilhassa nazarı 
dikkatini çekmiştir . 

Ceyhan da 
Yenilik hareketleri 

Ceyhan : 23 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Ceyhan Belediyesi 
yangın söndürme teşkilatını geniş 

letmektedir . Yeni bir siyah motör 
getirtilmiştir. Yapılan tecrübesinde 
iyi neticeler vermiştir . Bu motör 
1000 liraya alındı ve 40 ton su 
çekmektedir. 

Okullarm tamiri 

Kasabamız Cümhuıiyet İık oku
lu yeni baştan tamir ettirilmiştir • 
Mektebin avlusu da ileride geniş 

letiiec.!ktir. Blhçeye muttasıl arazi 
nin istimlak edileceği söyleniyor . 
Bdhçenin ttrafı da demir parmak 
!ıkla çevrilecektir. 

Ankarada spor 
haftası 

- Birinci sahifeden artan 

katarın Türkiye birinciliği maçlarını 
oynamak üzere dün şehrimize gel
miş bulunan Kocaeli grubu birin 
cisi E~lci;ehrin D ~mir skor takımı 

ile Samsuil gru 1>U birincisi Samsun 
ldmangücu AyJın grubu birinci~i 
Aydınspar ve Seyhan grubu birin· 
cisi Adana idman Yurdu takımları 
birinci karşılaşmalarını bugün 19 
Mayıs Stadyomun fa pek az bir 
meraklı kütlesi kar~ısın fa rapmış 
)ardır . 

Çt:kilen fıkstür mucıbince öğle 
den evvl Aydın ~por Demiıspor 

ve öğleden sonrada Sa103un iJm;ın 
giicü Adana iJman yurdu takımları 
arasınd"ki nnç Adanalıların baştan . 
sona kadar düıgün ve zaman zan,an 
lıakirn oynamasına rağmen hücum 
hali ını teşkıl eden elemanlaı ın fırsat 
çı o!mayışleıı yüzünden Samsunlula 
rın 4 - 1 galibiyetiyle neticelendi 
bu maçın hakrmi bay Asım idi yarın 
yirı~ 19 mayıs stadyomunda Eski 
~ehir ile Samsun takımları arasında 
fioal maçı yapılacaktır. 

Ukraynalı muhtariyetçilerin mer. 
kez komitesi Prağda olup. Par\ste 
bir şube açmıştır. Fransa · Alman 
ya anlaşmalarından sonra bu komite 

..................... - ........ ıe!l!-.mııemmıms::~11C1CmD~3%r:aı ... •w .............................. . 
serbest faaliyet sahası bulabilmiştir. 
Bu faaliyeti Memel meselesi ile ilgi· 
li görenler de vardır. Bunlara göre 
Avrupa sulhü yeni ve çok çetin bir 
imtihan karşısındadır. Çünkü bu se 
fer yalnız üç milyon Südetli Alman 
değil. 40 milyanluk bir Ukraynalı 
meselesi mevzaubahsrir. Bu hadise 
dolayısiyle Sovyet Rusya ile Lehis 
tanın daha fazla dost olacağı harici· 
ye ko:niseri Litvinofun yakında Var 
~ovayı, Albay Bekin de Bükreşi 

S ovyetler Birliği ilim Akadtme 
sinin Hazer D nizi Komisyo 
nırnıı teşkıl etmesinden beri 
beş sene geçmiştir. 

Bu komisyenun vazifesini, Hazer 
Denizinin fizik coğrafyasının, sularını 
sahillerinin, dibinin ve içinde bulunan 
balıkları ile nebatlarının alakadar 
olduğu mühim meseleleri ve aynı 
zamanda da jeo'ojik tarihini ve tabii 
zanginlikle.rin.ı:len istifade tarzlarını 

tel kik teşkil ediyordu. 

H ZER 
Komisyon, şimrliye kadar yaptı

ğı tetkikleri mesai raporları halinde 
toplanmıştır. Bu mesai bültenlerinden 
neşredilen veyahut halen hazırlanmış 
bulunanlarının adedı 6 dır 

Bu bültenlerden ilk iiçü, Haz •r 

Denizinin şimali şarki mıntıkasında

ki körfeıierin, Komsomoletz ( Mört-

viy Kutluk ) ve k:tyd:tk körfezlerinin 
tarifler ine hası edilmiş bulunmakta· 
dır. 

Diğer ikisi, merkez ve cenup 
mıntıkalarında vücuda getirilen hic!· 
ı obiolojik istasyonlarının 1 ercliğ~~ 

licelrri izah elmektec~ir. 

Hazer Denizi :ıuyu umumi mese 

lesinr, bu m"saiJe, çok büyük bir 
ehemmiyet atfetmiştir. Bu ırıühim 
mesele iki bakımdan tahlile tabi tu 
tutmuştur: 1- Bu d'"niz sularının top 
)anışı ve kut:anılış•nı nazarı dikkate 
alan hi.:lrolojık ve hidronetoo1ojik 
çalışmalar, 2-bıı denizin etrafındaki 
kara mıntıkasının istikraı mı nazarı 

dikkate aldn jc:ofizik ve jeolojik çalış 
malar. Her iki bakımdan alınan neti 
celer de ilim için çok büyük ehem
miyeti haiz bu 'unmaktadır. 

Şemsiye 
meraklısı 

Başvekiller 

lngiliz Başvekili Çeınberlar"~ 
Hitlerle görüşmek için tayyare .... 

• eSlll" 
Alm1nyaya giderken şems•Y t• 
yanına alışı Jünyanm hemen he! O 
rafın i ı n ız ırı dikkati celbett• ·ıe 

·ye'' g"in fen')eri Ç! n1)erlayn şem~ı ·Je ~ 
meşh·n.:fur. lngiliz Başvekilioırı 8 ~ 

· · arı) ta her resminde şemsiyesırıı 

ruz. b'r3~ 
lngilterede şemsiyesinden 1 ııı 

bile ayrılmıyan Başvekil sade ~ok 
berlayn değilJir, lngilterenin -~ırÇch 
Başvekil ini, mt>sela Asküit, loı. ~e 
Makdo:-ıald, Baldvin de şernsı) 
rinden hiç .1yrılmazlar. . re· 

Z . b . .. lngıllt aten şcınsıye utun .
1
. ter 

H A 1 gı ıı 
de çok kull:ınılır. alta o "'' 

· · 18 · · d Hor ştmsıyenın ıncı asır a jel 

isminde bir İngiliz tarafında~trıcr 
ei!Ji~ini şöyliıerek iftihar e. b' 

b 1 . . rnilh ~ v~ u suret c şı nsıyeye 

mana vermek isterler. Je' 
lngilizl~rin bu iddiası yeri~de st~ 

ğildir. Şemsiye bundan 6° 7bın11 111 
evvel Mısırda ve Çınde ku 'çtı 
yordu, oradan yunanistana g~ııııl 
Avrp1da ilk defa Fransada k;' >' Ot 

dı. Dördüncü Hınri za·n1nıo .'°elci biı 
ğmurlu havalarda halka şemsıY ~( 
ralayan dükkanlar vardı. sofi'' 

Şemsiye fngiltereye daha ıdı.1~ 
geçti. Fakat çok çahuk yaY'h~de 
inci asırda lngltereue her ka ··ıere r 

.. t ·ı k" ·ı ·ımek 11 
muş erı ere ır.t ı e ver 
birkaç şemsiye bulundurudu. ı.ııll• , 

. e l\o 
Bir aralık Avrupada şeınsıy . ti ~1 s 
nmak o kadar taammüm ttın;ş ,11sıı "n 

1836 da pepen isimli bir ~~efil lt 
bakkalı bir suç yüzüdden rn• i ~~ 
ye sevkedildiği vakit mahkeı11e bı'' < 

onunda bile şemsiyesini elindeıı "'"" ti 
kmamıştı.ldama mahkum ola;0tiııe ir 
kal açık havalı bir günde. gı sak~ "'~ 
müteveccihen açık bir Parıs ı.ııd•l'I i 

kOfll- e ' farından geçerken bil_e . eı11S1) lıt 
titriyen elleriyle renklı bır ş ~ı 
tutuyordu. di 

RADYO ,, -• BuglJ~kU prograf11 

1 ki' 
12 30 Müzik (Neşeli P

3
,_

11
,· .• ha ut 

14.00 Saat ayarı ve . 
Borsa ha~e~lerı· lk f 

14.1 O 1 ürk müzığı (H~f ş•~ 
kiileri ve muhteh 

lar) eretl 
15.0015.30 Müzik (OPti) ~~ 
17.30 Müzik (Dans 583P0till~ h 
18 30 Konuşma ~Dış lk f~ ~ 
19.00 Türk Mii7.igı (l-1 9 

küleri) h
3
b!1 

19.15 Saat ayarı ve Jk r 
19.30 Türk Müziği (H 9 

külrri devam) .. ı• 
\'P 

20.00 Trmsil (ToskJ · e<JI 

Vikto·im Sardon) l ürkçe~~ ~,~es 
(Ekrem Reşit) Radyo küçO ..,0 P 

C. cO"' ç' rası temsil esnasında ıac p~r 
. . . (' ._ asından 

cını • nın os~a oµ~r ~ 
•ti 

lar çalacakdır. 

21 00 Saat 
21. lO Tür'< 

ayarı ~e (lıı'e5 
Muıiğı 

faslı) 

22 15 
1 -· Peter 

~e51' 
··k or (V 

Müzik (Küçu .. r · 
Şmoll . UverlO 

et 
(f.111"' ber) 

2 - Oollondweibchcn · 

Kalınan) ~ 
3 - Burleska - (Culotta) ·5tb' cnr1 

4 - W alzer Aus Der ~ 

(Rebikoff) k0\1s~ıltJ ot~ 
5 - Divertimento · (Ç9~ı..eofl J ~1 
6 - Lcben Heist Liebell . 
sel) 

1 
rJ0 

7 - Romans san poro 
(Mendelssohn) d) 

23. 15 Müzik (Caıb•"er \1e 
1 

23.45 24 Son haberi 

rınki program, 



ASRİ 
elefon 
250 Al !i" a r a y • • A - s r " 1 

Ebc?di Şefimiz, Ulu Atamızın hayatlarından bir çok kıymetli hatıraları, bizzat kendi ağızlarından Nutuklarını, dinlemek, ve m~'kaddes Cenazelerine lstanbul-İzmit-Ankarada 
yapılan muazzam Törenin FoX - Paramunt Şirketleri tarafından Filme alınan sesli , sözlü tekmil safahatını gösteren ( 3000) mrtrelik tarihi eser 

( 20 · A s r ı n G Ü n e ş i ) 
Atasını seven her Türkün bu muazzam 

ALSARAY 
Telefon 

212 

rı)'o 

akşam 

tarihi eseri mutlak görmesi lazımdır 
telefonla temin edebilirsiniz. Her iki sinema Kişeler her vakıt açıktır .. Loca1arınızı 

müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır . 

Bugün 
gündüz 
ve bu 

akşam 

10106 jra~ 

~~:~L Ayrıca bugün gündüz matinede ( iNTiKAM SESi ) 
çer~ ~================================:...===============================;..:=::::=::::::::;;:======================================:::.============================ yele. 

1811ıb adın-Bu 
eçti-· serlavha 
111111 Yı ne diye 
• ' Orsun? Gü 
d .. k 

ı 
• ·· --.... Y ~zan • -. •• •• ·ı 

HiKAYECi 
f saklamaksızın sa 

na söylediği için 
bir türlü sevmedi 

* •• o· oo ee et ee •· ,.,. •· •· o· • ğin arkadaşım Ni · 
hat ile buluşacak. iyel<i t. şey. Bizim 

,0Yle bir şey olmadığını sen 
5oıı'' 1Yor sun 
ıd•· 1~ . kek- Bu, samimiyetin bir ifa· 

de lr· b k 1 h . k' . . ve 1 ounu o uyan ar er ı ımızı 

jjıet'e r Ocağın karşısında, odunların 
·ı ile yanışını seyrederken ve 

k~ll~i e ~ir maşa ile ateşi karıştı 
ştı ı .scnın yün örgü ördüğünü ve 

1151 ın d b b b" r' . t e aş aşa tatlı 1r şekilde 

hkt~. ~tUğurnuzu tahayyül edecekler 
e ",· c bu ocakbaşı safasıdır. 

11 b1~. ~~ın - Fak at burada ne ateş 
11 b~ e ~~ ve ne de tatlı ta tJı konuş· 
yotııı t. 

Ok~ l.t~ek eğ .. .. · d ~ . - c:. er gorunmı;en, ta 
kıl ·~e . 1llıkaoı olmıyan bir şeyi yaz· 

s•ı 'rıık~ 1 d eıtl ~ anı o masay ı muharrirler 
d~teket edeceklerdi? Bunu hiç 
Urı mü? 

1dın - Bizi bu şekilde daimi 
~n içinde ~yaşatmanı scviyo· 
akikatın nerede olduğunu 

Otuın ki, Benimle konuştuğun 
'Yazdıklarına acaba inanıyor 
diye kendi kf'ndime soruyo· 

alskl' 'k k 
btr' ıj : - Kendini ne diye bu ka-

ır~UYorsun? Çıplak bir vücudu 
lk 1~ ~ ten bir tül, onu çok daha gü
f ş•'~ tzbedici gösterir. Hakikat, 

~ku kuyudan sevimsiz ve çir· 
-ılt ~t~k çıkar.' Onu süsleyip dü· 

er~ ~v 

') tJ1 bana bırak. 
t• ·~ •· 1n r ı ı s ı b 
0
iill ~Y - dyıı , enin e ir o-

fk 1~ -tk tıarnak istiyorum! 
\;k - Bir oyun mu? Briç mi 

beıl Yoksa be'Jekle mi oynama. 
h3 1~ 
alk t:Jın - Çok ciddi bir oyun. 

,ı• 1t oyunu. Apaçık bir oyun. 
v . t"'"k e"' ~d- - B 10a teklif ettiğin şey 
ç st di B d k . . 
0r~~ ~ ~ · unu ne en oyn ıma ıstı 

0 r~ ~.ı avaıtı çocuğum. 
f1l ı 11ın ç 
r~'ç da - ok yalvarırım sana. 

t oynıyalım. 

/~k - Mademki istiyorsun 
~d "'-'ela se1 başla . 
~i 111

• lık başlamak biraz 
tııtııdı küçük şeyJerden bah · 

;~tk T 
i ''ıJ - amam . 

..ıer ın O .. .. d k' 111"' ı~ - oumuz e ı cumar · 
1 hlllı A b" • f ' 1 ~ Tesmı ır zıya ete gı 
'tk doğru mu ? 

,ıst~~ (tı tk - Küçükten baş!ıyalım 
~ey bu mu ? 

') ~d, 
vS~1 

ef "k rı - Cevap ver l 
eO~ J )ıt~ - ( Hafif bir tereddüt ) 

;· doğru değil . 
J'IO· ~ 1b - Yalancı! Yalancı! Mu 

~ . aşka bir kadınla yemek 
&ın l 

-tl-Ck 
t[ - Hdyır, başından ge-
i~iltnirni olarak arılattığı ve 

)'ernekfeı i ucğenmediğini 

tım . 
Kadın ( Hiddetli ) - Ben ye· 

mekleri ff'na mı pişiriyorum 1 La· 
kırdıya bak ! Dostum da ağzının 

tadını amma da biliyor Bütün ta 
nadıklarımız y~ ııeklerime bayılıyor. 

Erkek - Öyle mi zannediyor
sun. Onlar seni mahçup etmemek 
istiyorlar da ondan . 

Kadın - Sen de btğendiğini 
söylüyordun ? 

Erkek - Seni üzmek istemi· 
yordum . 

Kadın - Belki, giyinme tarzımı 
da bcğ : nmiyorsun. Hoşuna gitti 
ğini söylediğin son şapkam ma ... 

Erkek Çok şükür, hiç omazsa 
bir defa umumiyetle şapkaların, ve 
bilhassa bu sonuncu hakkındaki fi· 
kirlerimi açıkça anlatacağım . 

Kadın ( Dudaklarını bükerek ) 
Erkekler modadan bir şey anla· 
mazlar ki 

Erkek - Öyleyse neye reyle 
rini alıyorsun ? 

Kadın Nezaket icabı olarak. 
Erkek - Yalancı ! 
Kadın - Dev.ım edelim. Ev·D 

lendiğimizden beri kadınlarla husu 
si konuştun mu ? 

Erkek - Sana umumi surette 
mi cevap vermemi istitiyorsun ? 

Kadın - Tabii 1 . 
Erkek-Öyleyse, evet diyeceğim. 
Kadın- Ya , demek bu şekilde 

konuştun. Hangi kadınlan sevdin . 
İsimlerir.i söyle . 

Erkek - Hayır ! Yanlış anladın . 
Bu tamamiyle içtimai nezaket ica
bından bcışlca bir şey değildir . Bir 
kadınla konuşurken yavaş Fesle , 
kendisinin en güzel, en sevimli , en 
zeki bir kadın olduğunu söylemek· 
ten fena bir netic~ çıkarılır mı hiç? 

1 
Kadın ( Biraz rndişe ile ) -

Kendin için mi konuşuyorsun ? 
Erkek Kendim Ve! bütün er 

kekler için . 
Kadrn - Neticede beni sevmi

yorsun , Bu anlaşılıyor . 
Erkek- Seni neden sevmiyecek· 

mişim ? 
Kadın- Dostum Nihat, fena ye 

meklerim, güzel ve zeki olduğum 
İçin benimle konuşacak hiç kimse 
nin bulunmaması .. Duğrusu ben çok 
bedbahtmışım. ( Ağlamağa başlar). 

Eıkek- işte apaçık hakikat.Gör· 
dün mü vaziyeti? Şimdi beni bırak 
da onun üzerine söylediğim tülü 
hiç olmazsa çekeyim . Ve ben de , 
cumartesi günü buluşmam3ğa karar 
verdiğini N hada , ani i!<:a yemekle
rine, S!!nİ bir türlü çirkin göstere 
miyen ş~pkalarına rağmen seviyo 

135 Yaşında bir 
Üniversite 

Moskova : 23 ( Tass ) - Tatd 
ristan Cümhuriyeti merkezi Ka· 
zan'daki Devlet Üniversitesi, 1939 
senesinde kuruluşunun 135 inci yıl· 
dönümünü kutlamağa büyük faali 
yetle hazırlanmaktadır . 

İstanbul tramvaylarının 
vaziyetleri tcı kik edili yor 

İstanbul : 23 ( Telefonla ) -
Belediye Fen H"'yeti tramvay ara· 
baları üzerindeki fenni tetkiklerini 
bitirmek üzeredir . Şimdiye kadar 
yapılan tetkiklerde arabalardan bir 
çoğunun bozuk ve bakımsız olduğu 
tesbit edilmiştir . Bunlardan başka 

rayların da büyük bir kısmının ha· 
rap olduğu anlrışılmışlır . 

\...ay ip diploma 

930- 931 Ders yılı mezunu olup 
Silifke orta okulundan almış oldu 
ğum diplomamı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan onun kıymf':ti kalmadı 

ğını bildiririm. 10114 
Yağ camii civarında el bi'leci 

Silifkeli Halil Gündüz 

Gümrük muafiyeti 
mevzuatı topianıyor 

Ankara : 23 - Gümrük ve in 
hisarl;;r Bakanlığı gümrük bnunu 
teşviki s<ınayi kanunu ve gümrük 
muafiyeti hakkın fa hükümler bu 
Iunan kanunların bütün muafiyetle· 
rini bir araya toplamaktadır .. Bu 
suretle gümrük memurları gümrük 
muafiyetine ait hükümleri bir kül 
halinde elde etmiş ve tatbikatta 
bir yanlışlığa meydan vermemiş 
olacaklardır . 

1 

Beledjye 
1

den: 
Riyasetin-

1 

1 

Fabrika ve muesse 
selere: 

Usulü muzaafa ve Aml!rikan u · 
sul!erine v.ıkıf muktedir bir muha 
sebeci İş arıyor. Arzu edenler 214 
tdefon numarasına müracaat ede. 
bilirler. 

10088 20-22-24 - 25 --
Adana Memleket hasta-
hanesi baştabibliğinden: 

Adana Memleket hastahanesinin 
siit ve yoğurt ihtiyacı Mayıs / 939 
sonuna kadar p<lzarlıkla bir istekliye 
verilectğinden talip olanların ( 26 I 
12 I 938 günü saat 14 de ) Adana 

Sıhhat Müdürlüğüne nıüracaatlarr. 

24 - 25 10113 

Zayi 

Bir çok tanınmış isimler ve bir 
çok büyük şöhretli isi .nler, bu Ü
niversitenin tarihi ile alakalıdır . 
Lenin, bu Üoiuersitede okumuş ve 
ihtilalci faaliyetine burada başla· 
mıştı. 1840 senelerinde L Tolstoi 
da bu Üniversite talebeleri arasırı· 
da bulunuyordu . Meşhur mate· 
matisyen Lobaçevşki, yüksek ast · 
ronom Kovalski kardeşlertve şi 
mist profesör Bu tlerov da gene bu 
Vniversitede ilmi t tkiklerine uzun 
müddet devam rtmişlerdir . 

~--~~~~~~~~~~, 

bir Şark elyazıları kolrksiyonunu 
ihtiva etmektedir.Son seneler içinde 
ayrıca yeniden 40 k:tdar alııımıştır. 
Bu son alınan kıymetli eserin ara· 
sında , büyük İran şairi Sadi'nin 
şiir külliyatı bith~ssa nazarı dikkati 
çekmektedir . 

Senelik muayenesi 939 yılı için 
de yapılacak ölçü ve tartı ııletlerinin 

müracaat mü :ideti 939 yılı ikinci 
kanun ayının birir ci gününden son 1 

günü akşamına kadar olduğundan 
ölçü sahiplerinin ayar dairemize mü. 
racaatla ölçülerini vaktinde kaydet
tirmeleri aksi takdirde cezalandırı 

Nüfus cüzdanımı , askerlikten 
ihraç raporumu ve Darend-:nin aşağı 
setrak köyünden a lınmış bir merkep 
ilınuhaberini zayi ettim, yenilerini 
alacağımdan zayi olanların hükümleri 
kalmadığını ilan ederim. 

1917 inkılabı, bu Üuiversite 
için bir feyiz ve yükselme devre 
sinin mc bdeini teşkil eylemiştir . 
Tıp, Teknik, Kimya, Havacılık, Hu 
kuk, Pedagoji ve daha sair fakül
teler geni~ mikdarda inkişaı etmiş 

ve nihayet ayrı ayrı müstakil yük
sek mekteplere inkilap eylemiştir , 

Kazan Üniversitesinin Kütüpha. 
ncsindeki elyazısı kısıLı, çok zengin 

Son yirmi sene zarfında, Kazan 
Üniversitesi, 5,000 den fazla, muh· 
telif ilim şubrsine m.!nsııp gtnç 
mütehassıs yetiştiı miştir . 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Şeref Galası Olarak 
SiNEMANIN EMSALSiZ VE DEHAKAR ŞAHSİYET! 

(POLA NEGRİ) 
Yl SABIRSI2LIKLA BEKLENEN EN SON ŞAHESER{ 

-ıı ı 

~I Şahane Tango l'ı 
__ ı __ 

MÜSTESNA ALMAN flLMİNDE TAl(DIM EDİYOR 
GEREK mevzuunun Fevkalade kuvvetli oluşu ve gerekse HEYECANLI 
SAHNELERILE bu harkulade film Büyük Artistin ŞAHSİYETiNE 

Uygun En müstesna Eserlerindendir. 

iLAVETEN: 

GEORGE OBRİEN Tarafından temsil 
edilen Büyük Sergüzeşt Filmi 

-UÇAN KOVBOY-
Pek Yakında: Pek Yakında 

ENDÜl~ÜS GECELERi 
BÜYÜK UFA FİLMİ 

Bugün 2,30 da 
Şahane Tango ve Kumarbazlar Gernisi 

10110 

rum; seni güzel ve sevimli gördü· 
ğüm içindir ki seviyorum, ve bunun 
içindir ki beraberce ocak başında 
kalmağı istiyorum. 
Kadın ( Son bir hıçkırıkla ) -

HJkikaten bu kızgın ateşin karşı· 

sanda oturmak da çok hoş . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni ecza hanedir 

1 

1 

lacakla.ı ilan olunur. 10112 

Darendenin aşağı srtrak köyün· 
den Ömer oğlu Ali Osman 
c. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kazanç Vergisi Kanununda bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kwıwı ıVu: 3410 Kabul tcıri.111: :2U!(J/ 1938 -- --
Neşri tarihi: 9/ ';/ 1938 

- Dünden artan -

gayrisafi iradından kendi hissesine ayrılan mikdar üzerinden ayrı ayrı 
tarholunur. 

Madde 9 - Aynı kanunun muaddel 37 inci maddesinin (Ç) fıkrası 
aşağıda ... i şekilde değiştirilmiş ve mezkur maddeye yeniden (E) fıkrası 

eklenmiştir: 

Ç) Artistlerle çalgı çalanların ve şarkı söyleyenlerin temsil ve her· 
nevi O} un heyetleriAin vergileri: 

I - Biletle. girilen ve içinde konsomasyon yapılmayan yerlerde ça · 
lıştıklaıı takdirde 74 üncü m~ddenin (D) fıkr.ısı mucibince kullanılacak 
duhuliye bileti erinir, muhtt"vi b ılunduğu meblağın tamamı üzerinden 
°!o5 i nisbetinde: 

il - Biletle girilmeyen v.~ içinde kon>omasyon yapılan yerlerde çalış . 
tıklan takdirde aldıkları ücretin 0/ 0 10 u nisbetinde; 

III - Biletle f!irilmekle beraber içinde konsomasyon yapılan yerler· 
de çalışırlar ise 74 Ü cü maddP.nin (D) fıkrası hükınü dairesinde kulla· 
nılacak duhuliye biletlerinin muhtevi bulunduğu meblağın tamamı üzerin
den ~105 e zamimeten aldıkl ırı ücretin o/o 10 u nisl:>etin le hes lplanır. 

Yukarıdaki 2 ve 3 işaretli fıkralarda gösterildiği şekilde aldıkları 

ücret üzerinden vergile, i hesaplanac ık olanlardan artislerle temsil ~e her 
nevi oyun heyetleri ffi('nsubl:trının giindelikleri Üç liradan ve çalgı ç<ılan · 
larla şarkı söyliyenlerin S?Ündelikleri de bir liradan a:;;ağı gösterilemez. 

E) Tiyatro, Sinema ve KonsP.r salonlarile sair yerlerde kendi hesapla· 
rına münferid veya toplu bir haldt konser verenlerin vergileri yokarıki 
(Ç) fık ıasının 1 numaralı bendi mucibince hesap olunur. 

Madde 10 - Ayni Kanunun 54 üncü m~ddesi a:;;ağıdaki şekilde de· 
ğiştiril miştit: 

Yeni işe başlayan beyannameye tabi veya işgal ettikleri mahallin 
gayrisafi iradları üurinden vergi verecek mükellefler i$e baş1 adıkları 
tcrihten itibaren bir ay i.;.inde keyfiyc!ti, ba~lı oldukları varidat dairesine 
yazı ile haber vermeğe mecburdurlar. Bu mükelleflerin İşe başladıkları 
takvim yılına aid vergileıi müteakib takvim yılında tarholunur. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNS! En az 
1 

En çok 
K. s. K. s. Kilo 

ıtoza 
~ 

8;2s 8,50 --
1 Piyasa parlağı • 32 35 

Piyasa temizi • '.!8 1 

iane 1. 1 

-

Devlet Demiı yolları 6 cı İşletme Koınisyonundan: 

Malatya ve Adana işletmeleri memurin ve müstahdemini için 'gös 
!erilecek eşkaal ve harç numunesi veçhi le ve yalnız kumaşı idarece veı il
mek üzere maa harç kışlık elbise ve palto dikimi kapalı zarfla eksiltme 
ye konmuştur. Eksiltme, 31 12 938 Cumartesi günü saat 10 da Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Mukavele ve şarln~meleri Malatya ve Ariana işletme merkezlerinde 
ve Mersin, Konya istı;syonlarına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
Muvakkat teminat 839,29 Liradır. 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yal 

..... • 
1 NC • 

1 ..... 
iane il. 

1 Ekspres 1 
isteklilerin iyi ahlak bdgeleri, nüfus tezkeresi ve bu işcleki ehliyet· ' 

!erini gösterir tasdikli vesikaları ile muvakkat temi01tlarııım vrznemize 
yatırıldığını gösterir makbuz veya Banka teminat mektubunun ve teklif 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanJJl1ş Klevland 39,50 1 40 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 iane 
Yerli "Yemlik. 

1 • "Tohumluk • 4,12 5 

HUBUBAT 
Butday Kıbrıs 3,75 1 

• Yerli 3,32 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice • -
Kuş yemi 
Keten tohuma 
Mercimek 
Susam .. 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

.!:ı üç • • 
.D ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ -= üç .E c: • • 
o - Simit == ca " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

"' "" üç ..... 
" " Simit 

" 
Llverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

Santim 1 
23 / 12 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene 

Hazır 1-+ 21 Lirtt 

ı-2. Kanun Va. 84 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -3-
4 81 Mart ,. Sterlin ( ingiliz) -5-

Hind hazır 4 15 Dolar ( Amerika ) ?25 
Nev~ork 8 .. 40 Frank ( isvicre) 00 

Dünyayı 939 model SABA 
radyolariyle Dinleyiniz 

--

31 
---g 
65 
00 

Fevkalade Yüksek 

itina Kalite 
Senelerce taki~edilrn SABA şöhreti . 1938-1939 senesi mevsiminde 

dahi ayni şöhreti takibetmiştir. Gerek Elektrik ve gertk Mekanik nok
talarında son derece hassaslık. 

Saba radyolarında kullanılan madJe cinsi sayesinde lıir dünya ı 
rağbeti kazanmaya mul'affak olmuştur . 

1 

zarflar nın vckti muayyenindrn bir saat evveline kadar komisyonumuza 
vermiş olmaları lazımdır. 

Beher katın maaharç Muhammen 
Bt del Tutan 
L. K. 

Elbisenin Cinsi Kat Muharr mın Dıkme fi. 
L. K. 

Memur elbisesi (serj) 359 8 
Müstahdem elbisesi 383 7 
(Serj ve Şayak) 

Memur paltosu(K astoı )414 7 
Mustahdem paltosu (şayak)392 6 

Düzeltme 

50 

50 

2872 
2872 

2896 
2548 

11190 

50 

50 

Yukanda yazılı ve 16 birinci Kanun 938 tarihinde çıkan işlıu ilanın 
sekizinci satırındaki ( bedelsiz ) kelimesi evvelce ( bedeli ) şeklindt çık

mıştır . Düzeltiriz . 

16 - 24 - 27-30 

Elektrit 

10068 

radyoları 
15-2000 metreye kadar her 

tulümevci alır. 

Lambaları son sistem kırmızı 

tiptir. 
Bataryalı cinsleri vardır. 

A 

Evrendilek kitap - KA-
GITEVI 

1-4 G. A. 10104 

Orman emvali satış ilanı 

Seyhan vilayeti Osmaniye Orman Bölge şefliğiııden: 

Cinsi Hacmi Sıer Kilo Muhammen vahit fiyatı 
Kuru çam M3 [)3 Lira kuruş 

enkazı odun 800 3600 00 12 oniki kuruştur 
1 - S·yhın vila ıeti nin Ü;-n10iye kazası dahilin-le Kara Üce orma 

nm~an 3600 kental rnikdarındd :Curu ç~m enkaz o fonu satış~ çıkarılmıştır. 
2 Sdlrş 2-1 - 1939 giiıü saıt ı5 deıpızarte,,i günü öğledrn sonra 

Arttırma dairesinde pazarlık ile yapıl•c klır 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı on ıki kuruştur 

4- Şartname ve mu'ovelenam ~ pr:ıjeleri ÜJmaniye orman idaresin 
den ve Seyhan orman çevirge müdürlüğünden alınır 

5 - Muvakkat teminat otuz iki lira kırk kuruştur. 

6- Satış umumidir. 
10109 22-24-27 - 29 

HALiHAZIRDA TAKRiBEN SATILAN VE SAYISI BiR '--------------------
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELER! SAHiPLERiN! , . 

SON DERECE MEMNUN ETMiŞTiR 1 

Sizde memnun olursunzu bir Sa ha radyosu evinizi şenlendirir 
ve size daima neşe getirir. 

Satış yeri - Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez 
Tic~rethrnesi Telefon - 168 

58- 90 9490 
................................................................ ~---~------------

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya mÜe$sese na

mına getirilen rn münfrbap. ine \e kc ku1u ça~lndrn \Ukul ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her uv~e göıe değişr~ numaralı trılipltıi vardır. 
Muhtelif cins ve l Ü)Üldiıktc lutu ve ~alrttltr içeı iı inde s; tı?ır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin trnıirıa tıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstan~ul Tahmisönü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

T. 
1.ı· 
~,, 
B 
A 

K 
A 

1 
,. 

' 

if\ \UJlMll~A1DıA 
CAN ~UQTAQ.ID. 

Ôtedenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bul~d 
!arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalar•ndan pek menınU" 

Çünkü; IJ\Cl kc!cr}2'aıı Paıi>ten J.unsi olarak celbcdilen <
mal edilmektedir. 

' 
Bilhassa ( 80 ) derecelik inci Limon kolonyası 

Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

90 
Kalbinden, 
Derecelik 

Ciğerlerinden ve göğüs darlığından 

Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

şikayeti ali ıl.n 
llııo 

kaı 
ara 

Salı• Yeri: 
29 -30 

9988 

Osmanlı 
.. o· 

Bankası kar•ı sıraaınd• · 

fFeırllııaı~ ~IFD~D 

'----·----
1 

Her evde, her yerde, her zaman (Şehit gazozU ~ 
arayınız.24 şişelik sandıkları 50 kuruş mukabilinde evinize kadar giil' 

1150 numaraya telefon ediniz . 10097 ı-3 

, - 1 

. KUmbar, biri , 
1 

..... ~ 

< -
' l .. .. . 

. ' ..... 

dört 
~öç n 

N 

~ 

or. Muzaffer Lokma~ ~~ 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastaların• ~-
başlamıştır. 

.. 

Doktor Operator 

Hadi Kiper • 

ı~ı 
Almaııyada talısilini ikmal tlmiş ve Berlin ha;tahıııelerinJ 0 11 ıJ' 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde r,ıu~ıl' 
fat eczahanesi karşısında hergün ~abahlt.yin saat 12-8, öğle 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

·~ 

i 

·J~~ 
Umumi neşriyat rıı0 .. 

1 

Macid Giiçl~ 
Adana Türksöıü ııı'1 


