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·ümhurreisimizin Kas· 
tamoni Tetkikleri 

İsmet İnönü 
Halkevini açtı. 

dün Kastamoni 
Temaslar yaptı 

~~kara: 7 (Telefoula) - - Re- lan geçmesine intizaren onbinlerc~ 
.ıt~hurumuz İsmet İnönü iki gün- halk umumi caddelerden biran ayrıl· 
~;ı I<astamoninin kıymetli misa· mamakladırlar. 
~ Unınaktadırlar. Kastanıoniden Ankaraya gelen 

0~1anıoni halkı milli Şefimize haberler, Reisi cümhurumuza gösle· 
~~Yük hır sevgi göstermei{tedir- rilen sevgi tezahürlerinin tafsilatiyle 
1 lt Şefimiz İsmet fnönünün her do!udur. 

{)nıada Fransa aleyhine 
niden nümayiş yapıldı 

on binlerce halk . gene bağırdı: 

llnus, Korsikayı alacağız! ı 
c llraları bize ve rilmelidir,, j 

ıı ~ 1 
, ~1tna: 7 (Radyo)- Muallim mek- verilmesi için lngiltcreyi Fransa üze· 
' iti ebesi ile diğer yüksek mektep rinde müessir teşebbüste bulunmağ'a 

'd Cti bugün bir alay halinde cad sevk etmektir.» 
c Şöyle bağırmışlardır: 4<Tunusu Ekodö Paride şu mütaleade bulu 

~;Yı alacaitızl buraları biıe ve· nuyor: 
'<it A ı b 1 -Meselenin es;osı ltalyanın Fran· 
~I "' ynızamanda ta e e er sanın hakiki vaziyetini bilmemesidir. 
~erle yazılı bayraklar taşımak· İtalya ile •anlaşılabilir. Fakat arazi 

ıı nlf':benin bu topluluğuna halk mev:ıubahis olmamak şartiyle, Parizien 
~ llıış ve on b;nıeı ce kişilik kit· Pötide şoyle diyor: 1 
,1 t0ına sokaklarında büytlk nü- -«Son vaziyet üzerine Fransız 
~l ~ Yapmışlardır. İtalyan münasebellerinin samimileşmesi 
c;ıs: 7 (Radyo)- Bütün Fransiz imkansızdır. Bu münasebet bir müd· 

İnönü bugün, Kastamoni hükfi· 
met konağında memurları, muaHim· 
leri kabul buyurmuşlar, ke ı dileriyle 
çok samimi görüşmeler yapmışlardir. 1 
Müteakib'!n cümhur reisimiz Kas· 
tamoninin yeni halk evi binasını açmış· 

1 
!ardır. 

MAARiF 
ŞÜRASI 

Yakında toplanacak Şfı .. 
ra , Maarif sistemimiz 

Üzerinde konuşacak 

Ankara : 7 ( Telefonla ) Ma-
arif Vekaleti tarafından verilen bir 
karar üzerine, Lu sene bir Maarif 

Şı1rası toplanacaktır . Toplantının 
mevzuu etrafında Vekaletin alaka· 
dar memurları tarafından bir nizam· 
name hazırlanmaktadır . Şura top. 
lan!ısında, senelerdir halledilemi yen 
birçok işler müzakere ve ıniinakaşa 
edilecektir.Bu arada bilhassa tedris 
sistemimiz ve ders kitapları etra 
fında ehemmiyetli münakaşalar ola 

cağı muhakkak görülmekted~r. t 1 hala Romadaki tezahürata det bir çıkmazda kalacaktır. • 
1~YlJlan teferrüatı : ifade eden Ordre da diyorki: B J k 

~ akaıeıer yazmaktadırlar. - italya hariciye nazırının sefiri a an an ta D tı 
~~lato gazetesi bu hususta şöyle mize veı dıX.i izahat bizi hiçte memnun 1 

' 1 · etmemiştir. Bu vaziyet fizerine sefiri- 1 Cdir• !> 1 
l' lalyadaki tczah .ratın vegane miz mezuniyet alarıık Romadan ayrıl / ~ l k b k 1 1 

trankoya muhariblik halkı malı idi. uene urma y aş an arı 

utbol gurup maçları 
,, ,_ 

rıe 1 tflÜsabakalara ait talimat name 
Bölgelere tebliğ edildi 

mUsabakalarmdan bir görUnu, 
) 

~~ir!nci kanun. 1938 tarihine 
lr~ış olan ( Türkiye futbol 

lliııııtıncilikleri ) müsabakalarına 
\ıt~hıarne Beden Terbiye Sey
~lb Csj Başkanlığına gelmiştir. 
~~~ 01 federesyonunca geçen se· 
~dell ~ibi bu yıl da milli küme 
bi .kalan bölgelerimiz arasında 

h~ktıııcilikleri yapılacaktır. Bu 
~ıc;ıa_ra 937-38 yılı bölge bi
~<111nı bitirmiş olan aşağıda ad-.

1 ) t/ . bölgelerimizin şampiyon 
ıi 'Ştirak edeceklerdir. 

er b ·· ı 1 'ltt• . o geler şimdiye kadar bi 
~1k

1t1 1 bitirmediğinden veya hiç 
~r d arından bizzarur bu müsa
ıq~ 1§ 1 rıda bırakılmışlardır. 

1~ adlan y·azılt, bu ııiii.;a-

• 

bakalarla ilgili bölgelerin. bu talima 
tı almış olduklarım öğrendik: 

Afyon, kocatepe, Amasya ,boz
kurt spor , Aydın, Aydın, spor, Ba. 
lıkesir, İdman yurdu, Bursa Acar İd· 
man yurdu, Çanakkale Türk Gücu, 
Çankırı Çankırı spor, Denizli Denizl
ı;ıpor, Diyarbakır Yıldız spor, Edirne 
Yavuz spor, Fskişehir Demir spor, 

Gireson , Gireson , spor 
İçel Mersin idmanyuıdu, Kastamoni 1 
Kastamoni Spor, Kayseri Erciyeş spor 
Kocaeli İzmit gücü, Konya ı 
Kütahya Uşak gençler B., Malatya 
Frat spvr, Manisa Yıldırım spor, Mar 
din Türk gücü, Mu~la Yayla spor, 
Ordu Spor yıldızı, Rize .Halk spor, 

'1" Gerisi ikinci sahife4- -

konferansı resmi tebliği 

Ankara: 7 ( ı.\. ) - Atinada top 
lanmı~ olan Balkan arıtanlı gt·nel 
Kurmay başkanları toplaııtı.)I dün 

saat ons1:kiıde nikayetc ermiş ve 
n .. şrt:dilen resmi tebliğe nazaran ıne 
sai çok büyük bir kardeş ik havası 
içinde cereyan etmiş ve tetkık edi
len bütün meı-eleler üzerinde tam 
bir ittifakla ve en mükemmel tcsa· 
nü i ve antant zihni yeli il<- kararlar 

almmıştır. 

GÜZEL ÖRNEKLER 

Ankara Halkevi
nin teşebbüsleri 

H er köye bir sey
yar eczahane 

Ankara: 7 - Ankara Halkevi 
nin halk ve köylüyü okutmak ir;in 
aldığı tedbirler harar~tle devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan Ankara Halkevi 
halkın ve köylünün sıhhatini de 
nazarı dikkatt! alarak elindeki vası · 

taların imkanı dahilinde çalışmak 
tadır. 

Halkevi köylere birer küçük ec 
za dolabı yerleştirmeyi de karar al. 

tına almış ve bunun tatbikine baş 

lamıştır. Evin mesai sahasına dahil 
olan 140 köy üç yıl içinde birer 
eczane dolabına sahip olacaktır. 
Bu ecza dol ablarında köylünün ace 
le tedbirJtr k:ı.rşısınclıa k'uUanabile· 

r ......... ..,. .................................. "'1 

ı ikinci kağıt i 
i fabrikanıiz i 
i kuruluyor i 
• • . ... ... ,.--- ..... .. . 
• ! 

ALMAN - FRANSIZ 
DEKLARAS ONU 

ve Bay Bonne Bay Ribbentrop 
gazetecilere beyanatta bulundu 

! lzmit : 7 - Şehrimiz ! 
! de yapılmakta otan ikin- ! 
! el kağıt ve sellUloz fab· ! 
! rlkalarınm inşaatına de· ! ı 
! vam olunmaktadır, Her ! 
! iki fabrlkanm montajları • 

1 

! nihayet bulmuştur. Çatı ! 
! aksamı da ikmal edll. ! 
! mek üzeredir. Makine- ! 

DEKLARASYON ÜÇ MADDEYi iHTiVA 
EDiYOR; RESMİ TEBLll::i NEŞREDiLDi 

Paris: 7 (Radyo) - İmza edilmiş 
olan Alman • Fransız Jeklarasyonu 

Bay Bonnc bugün gazetecilere beya· 
natta bulunmuşlardır. ! ler de yeri erine konut- ! 

! makta ve bir an önce ! 
! bltlrllmeal için hummall t 
• bir faaliyet sarfedilmek- ! 
• tedir. Gerek ikinci ka§ıt ! 
t va gerekse sellUloz fab- ! 
i rlkalarımız 939 yıh Ha- ! 
! ziran ayı içinde, işleme· ! 
• ğe açılacaktn·. Gr-llp bir ! 
! lhtlmaie göre açıhş res· ! 
! mini bUyUk başbufiumuz • 
• Relslcümhur ismet inö ! 
i nU, kendi uğurlu eli ile ! 
! yapacaktır. i 
! Ka§ıt fabrikası taraf. i 
! ıarm da yeni bir mahalle i 
1 mevcut buhmmalda ve i 
! sehlrde yeni yiJksetan i 
! ~bnlyeler bilhassa o ta· i 
! raflarda tercihan yaptı- i 
! rtlmaktadır. Bu yeni te- i 
! şekkül eden semte (KA. i 1 ğıt mahallesl) ismi verll t 
i se çok yerinde olur. • ... .-. ...... ~ .............. ~·--·~·---....... . 
İktisat haftası 

~~ 

Başveklllmiz Celal Bayar 

t\rı~cl • : 7 { l't'ldıııılcı) İktisat 
haf. ası 12 .\.amıı.u evvledc başlıya 
cal lır. 

Bu dokurnncıı aı l lırııı.ı ve yl't li 
nıa'.ı lıaftasmı Başvd:i,imiz Celal 
l3ayar lıi r nıı l u k la a çacakia ı Jı ,·, 

Haftanın her~ünlinde İktisat ve· 
kili ve saylavlarımız bu haftaııın e 
hemmiyet ve manası hakkında rad
yoda nutuklar söyliyeceklerdir. 

--~ 

ceği ilaçlar ve sargılar vardır. Halk 
evi, her uğradığı köyde sıhhi acil 
tedbirler karşısında köylürıün nasıl 
hareket edeceğine dair kısa kon· 
faranslar ve• mc kte ve köylerdeki 

öğretmen vee ğitmenlerle çalış 
ma ortaklığı yaparak bu işleri yo 
luo"l koymaktadır. 

Dolapların üzerinde ata sözle 
rindl!n şu cümle yazılıdır. "Herşeyin 
başı sağlıktır . ., Bu dohpların ilaç· 
larım meccanen koymak hususunda 
Evin köycülük şubesi, sosyal yardım 
şubesind.~ ·y-ardım gormektedır. 

üç maddeyi ihtiva etmektedir. 
Deklarasyon bugün mer'i) et mev· 

kiine girmiş bulunmaktadır. Del:laras
yon esasları şudur: 

1 - Fransa-Almanya hiil ümel· 
!eri iki memleket ıırasında daima sul· 
hu muhafazaya çalı~acak, ve iki mem ! 
lcket münasebetl~rinin inkişafı yolun- 1 

da müştereken çalışacaklardır. ı 
2- Araı.iye müteallik, Almanya 

ile Fransa arasında hiçbir ihtilaf kal
mamıştır. 

3 - Umumi siyasette de keza 
müştereken çalışılacaktır,· 

1 Alman hariciye nazırı Bay Rib· 

Ribbeııtrop, bugünkü Deklarasyo. 
nunun tarihi düşünceleri bir tarafa 
bırakarak Fransız-Alman teşriki me
saisinde yeni bir devre açtığmı, Bay 
Bonne de, Fransız-Alınan Deklaras· 
yonunun, Fransız-Alman kati hudut· 
!arını tanıdı~ını ve daima tanıyaca• 

ğını, iki milletin artık birbirine karşı 
muhabbetten başka bir şey düşünme· 
diğini, bugünkü Deklarasy,>nunun iş· 

birliği yolunda mümtaz bir eser ol. 
duğunu söylemişlerdir. 

Bay Ribbentrop Fransa cümhnr 
reisi tarafından hususi olarak kabul 
edilmiştir. Ribbentrop. başvekil Da· 
ladyenin verdiği öğle yemeğ'inde de 
bulunmuşl ıır. : benhop ve Fransı1. hariciye nazırı • 

l~~~~~~~~~~~~-~~--------
1 

1YAHUDiLER HAKKINDA 
Almanya verdiği son karardan hiç 

bir suretle dönmiyecektir 

'' Yahudilere ae~~Pfl?' varsa , 
ha~~~ ~:LJc.1an alsın ,, onları ., 

" Sahte milliyetçi 
takibeden Yahudileri 

Berli11 : 7 ( Radyo )- Küçükten 
büyüğüne kadar bütün bir Alman
yanın takibetmckte oldugu ' .ıhudi 

, düşmanlığı siyaseti biran gcvşemi· 

yecck ve A! ma n hüküm etinin aldığı 
kararı asla gui almıyacagı muhak· 
kaktır . 

Alman siyasi ınahfı·llerinde birçok 
maı uf simalar şöyle demektedir : 

- " Yahudikre eğer acıyanlar 
varsa, onları başımızdı:n derhal al
sınlar. Fakat sahle milliyelçi ve pa· 
razit b;r politika takibcden Löylc 
soysuz bır unsuıu şükheı>iı kims! 
kabul etmez ! ,, 

Şu muhakkaktır ki pek yakında 
Anıerıka ve lngil ctcdı· Yahudileri 
koğacaktır. Esasen Yalıudılcrc mlis· 
takbd bir yurt ~rannnst bunun ilk 
hamlesi olduğu fışikiirdıı . 

Herlin : i ( Radyo )- Almanya 
nın Yahwiiler iizerinde yc1ptığı 

son tedbirler , İııgiltcrc , Fran~.ı ve 
Hiı lc:1dk Amerikadd ~iddctlı biı !{c. 

aktion uy.rndırınasına ı .ıgıncn , ga. 
ıiptir ki yine bu mcmkkı..:Uctdc, bir 
cntcıncısyonal Yalıudı meseksınin 

mevcut oldugunıı \ı-ıkdir etıncgc lıaş· 

lamışlardır . 
Birçok kiııı.c;eleriıı yaptıg·ı gibi ı 

Mussert'in bir teklifi . bu enlernas· . 
yona! Yahudi meselesinin halli ancak J 

Yahudilerin diğer milletlerle hiç ala· f 

kası bulm maması ve büsbütün ay- ! 
rılmasiyle kabil olacağını göstermiş
tir . 

Almanya nazırlarından Hess, Sü
dct arazisinde iradettiği bir nutukta. 
bütün memleketlerde Yahudiliğin 
fenalığına dair şikayetlerin çoğal· 

dığım t~sbit etmiştir. Almanya bir 
daha geri a'lmamak şartiyle son 
kararını vermiştir. Bundan 17 sene 

evvel , bugünkü Sionistlerin reisi 
altında, Yahudilerin dünya kongre· 
sini akdettiği Karlsbad şehrinde 
Reichsleiter- .\iman şeflerinden Ro 
senberg tarafından Yahudi mesele 
sini ıızun uzadıya ktr1h eden bir 
outu~ verını.~1 tr. Rosenberg bu nul · 

ve parazit 
kim kabul 

politika 
eder!,, 

ktında , Adolf Hitler , Yahudilerin 
nüfuz ve hakimiyetine nihayet ver· 
mesi , yalnız Almanya için değil, 
bütün Avrupanın mukadderatım eli· 
ne alını~ bu kimselerden kurtarma
sı hasebiyle hem de Avrupa için 
hayırlı bir iş yapmıştır • 

Almanyanın Yahudiler üzcr1nde 
yaptığı bu siyasd ayni zamanda 
dünya tarihinin bir alaka ile üzerine 

alabilecek bir mesele olduğunu 
gösterıni:a;tir . Bu Yahudi meselesi 
Avrupanın bir duygusu haline gir· 
ıniş bir keyfiyettir . Bunu evvelden 
görüp takdiı eden Almanya ve ltal· 
ya, Avrupamn duygusuna , vaziyeti 
kavramasına tercüman olarak ileri 
atılmış ve halkın cnteresscsiylc bu 
parazit Yahudi, µolilikasını ayırma
ğa ınuvaf fok olartık milletler ara· 
sında anlaşma esasını hazırlamışltr. 
Roscnberg nihayet nutkunda sahte 

- Gerisi üçüncii sahifede -

-----

Fransız - Bulgar 
ticaret anlaşması 

Sofya : 7 ( Radyo ) - Fransa 
ile Bulgaristan arasında yapıfmakta 
olan ticaret müzakerderi neticelen· 
miş ve Fransız-Bulgar ticaret mu
ahedesi imzalanmıştır. Bu anlaşma , 
tediye esaslarını ve mühadele işle. 
rini genişletecektir. 

Vilayet Umumi Meclisi 
azalıkları seçimi 

Ankara : 7 ( Telefonla ) - Vila· 
yet Umumi Meclisi azalıkları seçi· 
mı h-er tarafta ıkmal eclılmiştır, 



~------~-------..-~--~· ........ ~~~~.--..---Bir maddenin kırkıncı 
yıldönümü kutlulanıyor 

1 Ş~hir 
'------------------------.... -------..~~-------·------' 

( <~HOJ~l\:jjŞ~ litit 
Bir elbisenıi 

geçirdiği 
macera! RADYOM Nasıl bulundu? 

Nasıl şeydir? 
Neye yarar? 

Bütün dünya alimleriyle ilim nıtmıştı. Evlrndiklerinden bir sene 
müesseseleri. bu hafta Radyomun sonra, Mari Kuri mıknatıslar üzerin. 
bulunuşunun 40 ıncı devir senesini de tetkikata başladı. Fakat bütün 
kutluyor, Bundan yarım asır evvel ilmi meşgaleleri arasında mükemmel 
radyomun bulunma~ ı o z2mcının hü· hir zevc .. olduğunu gösteriyotl~U. 

tün telakkilerini yıkmı~tı. Mari kocasını, evini ve çocukla 
Bugün de kan'\er t davisinde rını çılgınca seviyordu. Bazan bütün 

kullanılmakla bu nadir maddeye 1 işini bırakır, elbise diker, ç2ışıdan 
bir mucize gibi b<ıkılmaga başlan- 1 ucuzca öteberi alır, bütün ev işleri 
mıştır. 1 ni gördükten sonra tekrar kocası-

Bugün yn yüzünde medtni o- • nm yanına döner, gene hesaplarına, 
lup da rad}om ism;ııi işitrrıemiş bir 1 rotlarma kapanır ve saatlerce çalı· 
tek adam tasavvur edilemez. Rod- \ şırdı. 
}'OIT', irsanlara yaptığı iyilıklerle bir i 1897 senesini hep çalışmakla 
Allah gibi aranmaktadır. Fakat bu 

1 
geçirdi. Bütün bir senelik gayretleri, 

cisim o kadar az, o kadar azdır ki ' ona, radyoaktivite hasası çok kuvvetli 
bu azlığından dolayı bugün radyom l olan o meçhul cismin meııcut oldu 
dentn madde maddi kıymetlerin en I duğuna tamamen kanaat verdi piyer 
yüksek mertebesindedir. 1 Küri, yanı ba"ında başka meseleler 

Radyomun değe1ini para ile ölç· le uğraşıyordu. 
meğe kalkmamalıdır. Radyom, aynı Umumi hayatları birdi, fakat il · 
zamanda kemirici, yakıcı, eritici ve mi hayatları ayrı idi. Bir gün birle. 
öldürücü Lir cis imdiı de... şecekler, aynı şey üzeıinde ikisi bir 
Radyom l undan tam 40 sene evvel den çıkacaktır, o meçhul cismi bulub 
bulunmuştu. Bu ihtira, her büyük akac.Jemidekilerin ellerine verecekle· 
ihtira gibi sessiz sedasız olmuş, ba· rdi. Şimdi bu yeni maddeyi bulm r. k 
sit ve küçük bir hadise gibi karş1· saf bir halde çıkarmc,k ve "tecrit" 
lanmıştı. ' etmek onlar için ne"kadar güç ve can 

1898 senesi nihayetlerinde idi. sıkıcı bir h,,ldi. Kendilerini bir mağ 
Mari Sklodovska adında ve hiç ta deo filizinin yüzde birisini hesapla. 
nınmıyan Polonyalı bir genç kadın maktan aciz bulan bu iki alim, bir 
Pari.s ilimler akademisine bir habn zaman sonr.ı milyonda birini kolayca 
gönderdi: bulabileceklerdi. 

"Ben bazı maden filizlerinde Piyer Küri de şııhsi işini bir ta 
fevkalade bir radyoaktivite kudreti rafa atarak karısı ile, o meçhul mağ· 
ihtiva eden yeni "bir cisim mevcut deni aramağa karar verdi. Şurasını 
olduğunu zannediyorum,, akıldan çıkarmamak lazımdır ki, o 

Radyorkfüite o zaman ptİc~.t: zam1n r ı dyom bir faraziye ve hayal 
meçhul bir şey deS?"ildi. Hatta Lüyük den ibaretken böy:e bir cismin fi'ICV 

fizikçi Bekerel, maden filizlerinde, c· ı liyetine yalnız bu iki alim inanı 
gözle görün mi yen fakat esrarı yoı du. 
engiz bir ziya neşreden ürınyom ihtiraları ve keş fleri tesadüf e 
m ğ lenini keşfetmi şti. Fakat Madam seri olar ık tela1<ki e:!enler p~k çok
Küri, Bebral ziyafarmm, kendi bah tuı: Tıpkı bir mağden işçisinin çakıl 
setti~i fakat İ<:mİni cism;ni bilmedi. tlşlarıara ~ınd1 bir elrnas bulması 

ği madenden intişar eden ziya!arm gi1li. Fa1<at Kiiriler ve dünyada bü 
yanın<la hiç mesafı sinde oldu~unu yük terakkiler yaratmış diğer muh 
söyledi. teriler hiç de böyle değildir. Bunlar 

Halbuki Madam Küri ise cisim· fıkirleriyl:! olduğu gibi, iradeleriyl.! 
den bahsediyodu am l, ne o cismi de bir şekilde mücarielede l>ülunmuş 
görmüştü, ne de bahsettiği cismin !ardır. Hele Madam Küri, hiç kimse 
rengi. tabii evsafı, izafi sikleti hak ile mukayese edilemez bir eneqı 
kında bir fikri vardı . Yalnız Madam göstermiştir. 

:Küri, yapmı~ olduğu frsirleM göre Bu kadındaki imana bakın ki, 
böyle bir cisim olacağını söylüyor daha aradığı mağ<leni bulmazdan 
du. evel kocasına: " ljmini n~ koyaca-

Kablelvuku hislerin çok ehme ğıı?" diye so U) ordu. 
miycti vardır. Hele bu hisler ihtira Mari Küri, bula :ağı mödene doğ 
da ve icatlarda deha ismini alır. du:.. u meml ı:kete izafoten " Polon-
Dikkat edilirse, büyiik mubterilıerin yom " ismini vermeyi dü~ündü. 
bir çoklarında kablelvuku hisler Fakat hu cisme mukadderat 
Lüyük rol oynar. Mesela Pastcr'ün da~ıı doğrusu ta~,iat radyom ismini 
yaptığı unutulmaz ihtiralarda hu dalı ı muvafık bulmuş olacak ki ga-
k:1blelvuku hisl~rin pek büyük d -i b- rip hir terndüfle yeni cisim "radyom 
li vardır, ismini aldı: Küriler radyoaktivite has 

Flimler akademisi o za nan Ma sası olan bır cisim buldular. lştP, 
ri Küri'nio, mevcudiyeti~İ idlia et· sonraki buldukları isim "radyom" 
tiği bir cismin bulunmhına bir tür oldu. 
lü akıl erdiremiyordu, kadına sordu: Önce buldukları madde de çok 
1,Pc>k iyi, bu maddeyi '··ize göstere- ku ıvetli hir radyoaktivite hassa ~ı ta 
bi :i r misin?., Madam Küri şu ceva· şıyordu. Buf1U bizzat Madam Kuıi 

Lı vl rdi: 'Vc.r o'masma var, fakat bulmuştu. Fakat asıl radyom 18J8 
~İnıdi gösteremem.,, den 1902 ye kadar tam dört sene 

Madam Küri radyomu görme. gizli kaldı . İlk madde bulunduktan 
mişti. Fakat muhayyelesind<! hir ci sonra; bu karı koca alimler, bütün 
sim vardı. Onu zihnen yaş~tıyor, gö mesaılaini birleştirerek araştırmrıla· 
rüyor. h1tta eliyle tutuyordu. rına devam' elliler. Zaruret içinde 

Mari Küri aslen Polonyalıdır. oldukları halde zerrl:! kadar nevmit 
Varşova'.ia bir ili.tn eııti tüsünü bıtir olmadan radyom aradılar. 
dikten sonra mu<adderat onu Piyer Radyom istikbalde)le gibi fay-
Küri ile karşılaştın~ı ddlor temin edeeek? Radyomu arar· 

Piyer Küri o z~man fizik profe kcn bu iki alim kat:yen bunu düşün 
sörü idi. Evlcndil e ı:, M.ui ona, olün· müyorJu. Oall\rın gayesi. yalnız bu 
ciye kedar bütün a~kı, sadabtı ile gizli maddeyi bulmaktı. Yoksa kan· 
bağlı kaldı . seri öldürecek imha edecek bir ilaç 

Pi yer Küıi fizikte bilh -ıssa kris ara 11ıyorlardı. 
talografi ve biiluratın teoaztıru gibi Bilmezlerdi ki, kendilerinden 
bilgiler üz~rind ~ çalışıyordu. B ı ha Lunca zaman sonra radyom kurşıın 

9 uncu artırma 
haftamız 

Bu sene sergi açılmayacak 
1 

yalnız vitrin müsabakası 11 

yapılacak 

Hn sene olduğu gibi bu Sf"ne 
de hu c.yın on ikisinden başlamak 
ve bir hafla de~am etmek üzeıf" 
ş· hrımizde de arttırma haftası yapı 
lacaktır Ancak bu sene sergi açıl 
mayarak yalnız vihin musabakası 
yapılacak, gczeteler neşriyat yapa· 
cak, halkevınde ve okullarda konfe· 
ranslar verilecek ve haftanın ehem 
miyeti talebelere ve halka anlatıla
caktır. 

Valiler 
Beden terbiyesi 
bölge başkanı 

1 

Başvekalete bağlı olarak teşek · 
:Cül eden (beden terbiyesi genel di 
rektörlüğü) kanununun 3 üncü mu· 
vakkat m<lddesi mucibince spor ku 
rumnnun bütün mal, hukuk ve veci ~ 
beteri beden terbiyesi genel direktör ' 
lüğüne intikal ettiğiPden ve her vi 1 

!ayetin bir (beden terbiyesi bölgesi) 
valilerin de bölge başkanı olacak
ları kanunun 1 O uncu mad Jesinde 
yazılı ol .Juğurıdan, bölge başkanlı 

Futbol Gurup Maçlarl 
- Birinci sabifeden artan 

Samsun İ man yurdu, Seyhan Adana 
idman Y. Tokat iI'okat spor. Trab· 
zon idman gücü. 

Röige birincisi olan takımlar ilk 
müsabaka1annı grup merkezlerinde 
yapacak ve bu m.ıçlar neticesinde 
gurup birincisi olan takımlar Anka 
raya hareket edeceklerdir. Gurup 
biricileri arasındaki final maçlan An 
kararla yapılacaktır. Bu müsabakalar 
sonunda guruplar biı incisi tayin e · 
dilec!ktir. Gerek gurup birincileri 
ne ve gerek gurupf;,r birincisine An 
ka:ada Federaı:yonca birer kupa he· 
diye edilecektir. Gurup merkezleri 
ile guıuplarn dahil bölgelerin ad · 
11: 

Kocaeli gurubu: 
Kocaeli, Ediı ne, Bursa, Eskişehir 

Afyon, Kütahya. 
Aydın gurbbu: 
Aydın, Balıkesir, Çanakkale. De 

nizli Muğla, Manisa. 
Samsun gurubu: 
Sam mn. Kastamonu, 

masya, Tokat, Giresun, 
Ordu, Rize. 

Çankın, A 
Trabzon. 

Seyhan gurubu: 
Seyhan, Konya, lçel, Kayseri, 

o;yarbakır, MAlatya, M.ırdin. 
Gurup müsabakalarına bulundu 

rulacak komiserlerin adları ayrıca 
bildirilece~tir. 

müsabakalardan ihraç ediJir. Ve su· 
çuna göre ayrıca Beden terbiyesi 
genel Direktörlüğünce tezciye edilir. 

Ç) Muayyen vakıtta sahada spor 
kıyafetiyle oyuna hazır vaziyette bu. 
lunmıyan takımlar hükmen mağlup 

. sayılacaktır. 

D ) Müsabakalarda bir defa hük. 
men veya filen mağlup olan takımbr 
artık müsabakalara iştirak hakkını 

kaybedecektir. 
E ) dir o . açta her ne sebeple 

olursa olsun oyuncu değiştirilemez, 
F ) Maçlarda beraberlik halin· 

de oyun çtyrek saatlik haftayımla 
yarım saat uzatılacaktır. Yiae bera
berlik halinde oyun ertesi gün tek
rar baştan oynanacaktir. 

G ) Mücbir sebeplerle yarı ka
lan oyunlar netincesi nazarı itibara 
alınmayacak va ertesi gün de oyu

na baştan başl;anacakhr.Ancak ha
kemler oyunun yarıda kalmaStnı İcab 
ettiren fena bir kasıd görülürse lir 
veya iki tarafı mağlup sayarlar. 

Grup meıkezlerinde bölge baş· 
kanlarının tayin edecekleri kimseler 
~abaların inzibat ve intizamını temin · 
edeceklerdir. 

Bölge başkanları ayrıca her tür. 
lü inzibati tedbirleri alacaklardır. 

-
. ~:ı 

· k d ldu· hır ıı· ay a ar o · ı:ıll' 
. -. ~ıın cvımın kapısını açbo \ı~ı 

b. 1. 0rttı yabancı ır e ın 

(; d " .. du . E,·e hırsı:ı: . 
rış u· ıgını gor m. . . ı~ 

k.. sı01 

mişii. EYimin dört oşe. 
1

z.I 
hırs 

gözden geçirdikten sonra uir si• 
valnız rad;; o gramofola ·ı.ıtr 
, . . . ettı" 
clbisc\·İ asınnakla ıktıl a - ) 

anladım. 

Tabii polisi, 
tahkikat tetkikat, 

dum: d'ler· 
- l lırsızın Ustun de, de 

1 ~lı~l 
• arıtı:ı 

.Biraz evvel demır P hırı1 

rın arkasından konu~tugu~ı ctıııeı11 İttı 
ustundeki elbiseye dıkkat kOff 135 
t im. Tekrar nezaret ko~uşun~ el 
ve baktım. Hakikaten benırtl il 

1 d. d de 
se er ı. . . t riıt1 

- Elbiselerimi şimdt 1~ "\.11 iı\İ tııu 
. h . h:t" ~ dim ve bunda hıç şUp esıı dı: 

b. 1 "·:ti' 1 Fakat, ortada ır mese e ~Şİ 
sız usu~·ecek! .jı. ti 

, ..J elbist"' ou 
Zavallı hırsız nasıl ~\' 

1 b·ı· I') .j~ 1, 
a J ır.. uı'' ~ 

Bu vazivet, hakikaten 11t ~b 
-. r· t·' ı)'I~, "" durulacak hır key ıyet 1• ·•ıu lığının bolgelerindeki Spor kurumu 

na ait yukarıda adı geçen hususları Müsahakalara katılacak bölge 
tesellüm ederek bundan ·sonra be· ; birincileri üyeleri behemehal yeni 
den teı biyesi direktörlüğü namına tescilt göre lisani almış olacaklar· 

Bölgemiz 1937- 1938 futbol 
bir incisi (Adana İdmanyordu) takı · 
mından bu yıl da muvaffakiyetler 
bekleriz. dnşunce!.. dureıı J ~I 

Şimdi beni asıl duşun elbİ' ey 
mesele var: Ya çahnarı Jı · ~I 

• 
faaliyet gösterme!· ri; ve hazırlan dır. Lisanssız hiç~ir oyuncu müsa-
makta olan nizamn::-rr.e ~ .. ·ç&f.~ma bakalara iştirak ettirilmeyecektir, 

Adana Barosu 
k . l n~a' başka giyece şeyım o m• · • • 

zaman ne olurdu 't 
1 

fil 

pr~~ı .. -:Jua~ına beklemekle beraber 1 H.er müsabakadan evvel lisans· 
bu husaslar bildirilinciye kadar eski· ların hakc~e. gösteril~esi me~bu~i ı Y eai idare heyetini seçti 

Bu meşkuktur şuphcsiz ··,ıı· 11 

malum olan bir tek şe,\· yıır-11bib1 

d · b" hale ~ sani UşUncemn., ır 

si gibi faaliyetlere devam edilmesi dir. Bunun ıçın sarfedılecek hıçbır 
hakkında yayım gelmiştir. mazere.t makbul değil lir. Aynızaman 1 Yeni avukatlar kanunu mucibin· 

ce tt-şkili lazım gden yeni idare he
yetini seçmek üzere şehrimiz avukat
larının ticaret ve sanayi odasında 
bir toplantı yaptıklarını yazmıştık. 
O günkü toplantıda yeni idare he
yetine şu zatlar seçilmişlerdir: 

zaı·arına olması. . hlİ.' e ~ 
Simdi artık, hırsızın to. r:ı~ 

Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü ' 

3530 ,:,ayılı kanun uyarınca baş
vekalete bağlı olmak üzere ttşt k- 1 

kül eden beden terbiyesi genel di l 
rektörlüğüne ,Tün general Cemil Ta 
hir tayin edilerek işe başlamıştır. ' 

Ekmekçilerin isteğ~ 
red edHdi 

Fırıncıların birinci nevi ekmek 
fiatının yükseltilmesi hakkındaki is 
tekleri, fiat normal görüldüğündrn 

belediye encümenine~ kabul edilme 
miş ve kilosunun eskiden olduğu 

gioi d,5 kuruştan satılması muvaffrk 
görülmüştür. 

da eldeki lisaslara yapılacak hiçbir 
1 

itiraz da nazatı itibara alınmaya 1 

caktır. 1 

Kafileler biri idareci ve ~~ dör I 
dü sporcu olmak bıere 15 kışıden 
mürekkep olacaktır. 1 

Gurup merkezleriıde müsabaka 
lar. Futbol Federasyonunca tayin e. 1 

dilt'.cek komiserler tarafından tanzim 
ve idare edilecektir. 

Baro reisliğine avukat Şeref Ke· 
sim oğlu, Üyehkleı e avukat Halil 
Naci Dural, Hilmi Türkucu, Nazif 
Kurdoğlu, Kemal Çelik ve }'edek 
üyelige de avukat Macit Güçlü. 

Portakal ve 
mandalina 

' 1 nı:ıtl ~ 
nUnU gözlemek ve para ~a:t• ,o 

l }ct:lrı ~ 
disine bir elbise satın all 1 

• i ııe 
ıb. 1 . . d 'mesııı benim e ıse erı ıa e eL 

9 
!!. 

l • •ı 
rnekien başka çare var rn ·. ·!\o1 1 ı 

ro~· .. 
Bu " insani duşurıceye., Lıi'' Us 

·· ·le netice olmak Uzere ş0.' tıj~ 

\•apmak gerek : ı:ııı1~ tt 
- ' . . . . 1 tı'fılll 1 

Elbısclerımı tcslıın a < !:i , 1.\ıı ~ 
l • ıl' ı.ı 

yakalarında top ana.o ç·' ~ ıo ;;ofı·ll' 
pilav pişirip hırsızı biı· ıı:ı 

davet etmek ! 
.Muv.afıkür her halde ! ()fllı 

TAlllB 
~/ 

~~~~~~~~--

0 iğe r kaç, kçı!ar. 1~: yakayı ele 'Y erdı 

Maç saatler ini tesbit etmek ve 
ilan etmtk, maçların munlazam icra 

1 

sını temin etmek. sahalardaki noksan 
lan gidermek müsabakalara girenle 
rin isimlerini ve lisans numaralarım 1 

raporlariyle birlikte Beden terbiyesi 
genel direktörlüğüne bildirmek, saha 1 ~s 
nın umumi manza··asının ve takımla il B 1 h . . d t k 1 Sirkrli köyünde oturıı~ ıJo 

G u yı şe rımız e por a a ve K ı 11o P 
rın fotoğrafhr nı alJırtarak B.T. D. d 1. kb I h d d Antakyalı Ha_s.an .. oğlu .. t'10eıJ•" 1 

~ _ . man a ına ço o ve em e ucuz ur. 0 .... 

ne goniermek, malı hususalı kendı C .. .. t k 1 b' d · yin adında bınsını.ı Dort) . ,~ ~ . . . .., b esa meııne gore por a a ır anesı 8 ı erın~ nrılen avans veya bo ge aş , 1 5 d 1. .. d .. lt · b rakkaleye geldiğinde üzeri .. s• . .1 1 - ,man a ına uç or anesı eş 
1 

(llll 
ka"ll1ğm1 gön :lerilec !k lahsısat ı e k ve kaçak eşya bulunaral' Jı' 
.f 1 h h . b. uruş·tur. • eo 
ı a etme!< ve çıkacaıc er angı ır • • • ve kendisi adliyeye tes!im k'k't 
ihtilafı B.T.G D. lüf?ü adına hallet. Şehtr asa yışı ja"'ndarmaca yapılan tah 'rk' 

ı mek v~ saır burıa 'Jenzer işlerin gö takibat ııeticesir.dıe bunun adı" 
şifa ummak için milyonlarca liralar .. ' · k · 1 · ·f ·d· ki ıo 1 1 

ı u ı nesı omıser t>rm vaz1 est ır Gc>çen son yirmi dört saat için- )arından ve suç orta ar ... r ~ 
sarfedilerek hastahaneler kurulacak, ' 1 H · eY1''' 

Gurup maçları {U surete yapı de şehit içinde hiçbir zabıta vu~u köyde oturan Çolak ush..,et 
1 binlerce insan, 1o.anser belasından M ı•· 

lacaktır: atı olmadığı polis raporundan anla· diim!hman oğlu Zaza e 1• 1111~~ h "'mclsleıini Kurtarmak için onun A) Müsabakalara başlanacak şılmıştır. ve kardeşi ibıahim de Y'~r 
şifasma el uzatacaklar.. . . · tı · 

olaıı 17 Ririnci kanun 938 cumarte ve adliyrye teslım edıhnıŞ Evet, o z~man b"n lira. Kafala · 
si gü•ıü ilk müsabakadan evvel bü Tekafıt, dulların maaşları , . ruda bir hayal ıken, onların bulduk _ ...... --c:"~ 
tün müsabakaların (alfabe sırasiyle) ! ~tt~·~· .~ ları azıcık radyom bugüo milyonlar f ~ ( 

v~ milvarlarla dahi ölçülemiy cek iştirak!yle stik~al marşı çalınııken Maliyece askeri tekaüt, dul ve dıu...,_,., :fu~ 
d"'r-ce.de pahalıdır. bayragımrz sela'Tllanacak ve buna . I • .. 1 k I t , ,..., " ... ~ . . . . yetım erın uç ayı maaş arınm ev· ~ 

Küriler, yalnız, Ç'llışm~k için ça muteakıp hlı geçıt resını yapılacak diatı bitmiştir. Bugünden itibaren de ~ "> .1 

lışmışlardır. Büyük ihtir<llar, hüriyet tır. B) M I f d k . . mülkiye tekaüt, dul ve yetlırderinin 7 K. evvel 938 .:ıı 
k J I d 1 l ıç arı e erasyon omlsen .1 . b 1 k f ı· ve azanç uü~ünü me t'n yapı an ar- . . I maaşlarının verı mesıne aş anaca 13fı U 

dır. Basit ve ağaç bir sundurmadan veya onun tayın edeceğı hakem er b .. . . d 1 t Gökyü7ü açık hava ı 
idare edecektir. v.~ on eş gun ı?ın ~ e mi aaşkarm ev· "rl E w k sıcak' 18 der,.ce, 

ibaıet olan laho ·atuvarlarına dahi .. . . . zıı tamamen bıtmış o aca tır. ga 1• 0 ço e . 
lazım olan eşyayı ve aletleri hep fizik Yan bakemlerı karşılaşan ıkı ta celeri en az sıcak 8 dereC 
mektebinJ<'n getirttiler. G eçen asrın raftan olmamak üzere hakemce ,/ 

.. a · ı kt Babai ar ·. ..e sonlarında bize radyon gibi bütün • yın ° unaca ır. 
0 

.. b . ecı''' 
bir d"ğer o!an maddeyi hazırlıyan C ) Hakem kararlarına mutlak ''cin doğan çocuğa bir kumba nU gece nü · etçı 
Küriler işte böyle fakir, ilimlerinin surette itaat etmiyen ve onun ha- ra" Ve her kumbaraya hergün Belediye civarınd3 , 

lıislerdeki mesaisi onu olJu\cça ta· borular iQinı;le1 onu kullanmak, ondan 

icabettirdi~i aletleri ve makineleri 1 reketine müdahale eden ve spor teri bir az para çünkü Kumbara: en Yeni eczahaned1' / 
ahmıyacak dt!rec'!d: zaruret içinde biyesine aykırı harekette bulunan 1 sigorta / j 

idiler. oyuncular, t ,ıkıın laı veya ic.larecHet = ,..ı:===; .. "· '"' 

• 
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GÖRÜLMEMiŞ DERECEDE 
Müthiş bir Casusluk Filmi 

anya ve müstemleke 1 
- Birinci sahifeden artan -

milliyetçi parazit politika takibeden 
Yahudilerle asıl milliyet politikası
nın uyuşamıyacağını bir misal ola 
rak lngiltere gösterebileceğini zik 
retmiştir . 

ROBERT DONAT ve MADEL 
LEN CARROLL un şaheserleri 

müstemlekeleri geri 
,. elirse vaziyet ne olur? lngiltere büyük harpte Yahudi 

lere karşı miisaadakar davranmanın 
en ağır cezasını çekiyor . Filislinde 
bulunan bütün lngiliz memurları 
- Orada bulunclukça Yahudileri 
anlayıp, onların düşmanı kesildiğin· 
den-bunların içeriye salıverilme· 
mrsine dair ihtarlarını ne lngiltere 

[Dört Parmaklı 
Casus] 

10003 

1lce Spbere mecmuasından 
i~ ~ınyaya 1914 de kaybettiği 

,ı lck ı . · · e erı gerı vermenın stra 
~ınıdan ne gibi bir netice 
2-ını birçokları takdir ede· 

lcdirler. Halbuki bu mese 
u• 1 bu noktadan incelemek 
.•' 'der. Çünkü sevkülceyişi 

•talar sade harp rsnasında 
İ, ;Ynelnıilel işlerde sulh esna 
ı 1 büyük rol oynar. Mesela· 

anın Avusturyayı harpsiz 
ıf Ren havzasını tahkimine 
'n sevki 1ceni noktainazar· 

" 
1 çıkarınımasınJan ileri gel 

rJ-• 

~evlet birbirine karşı ne de 
tane hislerle meşbu olursa 

0nların siyasi cephelerinin 
· ek; sevkülceyşi imkanları 
Jı~I b 

U münasebetlerine tesir 

~ ı· 11
" 

1 tıık' ol'~ anlar nelerdir? 
,ı s. Senasinde Almanya kendi 

d ılc lngiltereyle bir b~bı i 
' aktetti. Bu muahede ah· 

ı il .ıııucibince Almanyanın dabri . ~ ı 
ngiltereninkinin }Üzde 

;ı ~ hli nisbetini tecaı·Üz etmiye· 
qu nisbet ilanihaye devam 

•'\ ı 1
' Ancak başka devletlerin 

ı ~hti silahlanmaları yüziinden 
~uvazenesi bozulduğu tak· 

~.,J 11~anya vaziyeti tetkik için 
~ Yı müzakereye davet ede· 

1 ıııanyanın müstemlekelerine 
t'1 tesahup etmesi onuu donan
" b 

ib: ~ ilyütmesine bir sebeb teş 
, Yecekti. 

, . ,ıııanya denizaltı gemileri için 

3~ 1 -ak Yüzde kırk beş nisbetini 
•tıııişti Almanya muahede 
~a nazaran bu nisl"ti her· 
ıt ıbtiyaç halinde arttırmak 
tııuhafaza edec~kti. Alman· 

d 1•rıılekelerini ele geçirdiği 
,' haklı olarak muahedenin 
~nd~n istıfade etmtk istiye-

l denizaltı gemilerinin adedini 
n· 

I ıshette arttıracaktır. 
'lıanya "yapmakta olduğu iki 
•ııı·tan)uk zırhlıya ilaveten iki 

1 altışar bin tcnluk, 30 mil 
,hPahilcn zırhlı yapmaktadır. 

dıt . ~a~Yan;n in~ıat tezgahlarında 
ı, ~de 10.000 todluk kr~vazör 

ılıııanya, bir harb halinde, 
ten. 

·d ın bahri tefevvukuna reka-
~ :ıııi;eceğinden bu beş yeni 

111 d . . .. b 1 1 k •il eııız tıcaretını a ta ama 
~ bnacaktır. Ancdk bugün in 
. ahıiyrsinde Hood, Renoın 
~~ise dretnotları sür'at bakı 
~ Yeni Alınan gemilerine te
-~ 'debileceklerinden bu gemi-

k' 1 ;!aşııı ticaret yollarını boz
P ~ ,;nde ihtimal ki pek muvaffak 

P• ~ ~ 11dır. 
ı'10 ~01 kunç ticaret düşmanları j 
1' ~I L' h b' b 1 

11 
ır ar ın a~langıcında 

ı 1Ye büyük ticari zararlar ika 
ı e 
.
1

1
• Onları takyid edecek 

i;/e~e d niz yollariyle Alman 
~,erı arasındaki büyük mesa· 

!...u1 sterıı:ekesiz bir Almanya 
•qı e . d ı 
·~ rın en ıancak umumi harb· 
ı, Uku gihi ilk ağızda istifade 
Yc~k, sonra, ticaret güzergah· 
~~ ın üsleri olmıyaıı bu pera· 

~· UVvetler talan işini idame 
\ı'~ec:klerdir. 
ı, ukı Almanyanın cenubi At
G~~1~d denizinde Pasifikte 
~olursa işin rengi busLü 

( 

tün değişir. O zaman Almanyanın 
denizaltı gemilerinin faaliyet sahası 
da pek büyümüş olur. 

.----·---., 
Türksözü 1 

ı 914 senesinden evvel Almanya 
kolonilerini bahriyesine bir üs teşkil 

edecek :ekilde tanzim etmemişti. 

L ~kin bugün bu kolonilerini bahriye 
sine bir üs teşkil edecek şekilde tan 
zım etmemişti. La.<İn bugün bu ko
lonilerini tekrar tle geçirdiği taktirde 
bu ciheti biç ihmal etmiyeceğinden 
emin olunabilir. 

ve ne d~ Birleşik Amerika dinledi. 
Fakat bu h•kikat şimdi görülmeğe 
başladığından lngilterede de Ya-
hudi aleyhdarı çoğalıyor . Ayni za 
manda vaziyet göstermiştir ki , in· 
gilterenin takibettiği siyasetle Ya· 
hudilerin pek yüksekten talebettik 

Gündelik siyasi gazete 
·-

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kııruş 
1200 
600 
100 
100 

lngilterenin Kap ticaret yolu To 
golandın 600 mil. Afrikanın cenubu 
garbisindeki Volvis Bayın ise 300 
mil yanındadır. 

leri hakimiyet düşünceleri arasında 
biiyük bir fark vardır . 

Alman dahiliye vekili Dr.Frick, 
Prusya valisine ve diger memleket· 
fer idarecisine yaptığı bir tebliğle 

ı Dış nıeıı.lci.d'c. iı'.in Abone 
bedeli değişmez yalnız posla masra ı ı \ 

lngilterenin et ticaret yoluna ise 
Volvis Bay ancak 2500 mil mesafe· 
dedir. Togo1and ile Volyis Boyu Aİ
m mya tekrar ele geçirdiği taktirde 
lngiltere için hayati ehemmiyeti olan 
iki ticaret yolu bir harp halinde Al 
manlar tarafından kolayca kesilmiş 
olacaktır, 

• National Solidaritüt günü .. olarak 
kabul edilen bir saatta Yahudilerin 1 

zan, medilir. 1 :: 
2 - l!anlar için idareye müra-

caat edilmelidir. 

Tanganyiga Almanyaya geçtiği 
takdirde Hind denizinde de ayni teh 
like başgöstereceldir. j 

lngilteıe ticaret filosunu bır harp 
halinde her defasın ta yanına ufak 
bir filotilla katmak suretiyle müdafa 
aya kalkmışsa yine m•ıvaffak olmı
yacaktır. Çünkü hö;le bir fılotilla 
zayıf olduğu takdirJe müdafaa işini 

layıkı ve;hile bece,emiyec·k ticare 

1 

sokakta bulunup gezmeleıini menet -
miştir. 

Amerika - Irak arasında Alsaray 
ticaret muahedesi Sineması 

Bu akşam 
Bağdad ; 7 (Radyo) - Ameri 

kaile Irak hükumeti arasında bir ti· 
cuet muahedesi imzalanmıştır. Bu 
ticareti muahedesi iki memleket ara
sındaki ticaret i'ıkişaf ettirici esas 
lan ihtiva etmektedir. 

DEHAKAR Art' ,t büyük sanatkar 

Harry Baur 
Ve yalnız bu fılnıde leraber 

oynadıkları ker:di karısı 

Rika Radife 
ti bahriye filosunun yanına kuvvetli 1 --------------- Nin en güzel eserleri 

bir harp filosu katıldıgı takdirde ise Ankara radyo neşriyatı 
lngilterenin diğn esas noktalardaki •-------..._ __ ..;,.,......__ 
deniz kuv~etleri zaafa uğramış ola [İle 200 ila 2000 metredeki] 

Korkusuz adam 
caktır; bülün dünya neşriyalını 

Ticaret filolaıına baskın yapa- MIKA RADYO 

Aşk , His , Macen,Muzik 
.Super filmini takdim eder 
HARRY Baur ismi fılmin 

güzelliğine teminattır. cak Alman gemileri onların muhafız 
!arını, beraberlerinde taşıdıkları tay 
yarelerinin de inziıııam eden yardı 

mıyla kolayca ve teker teker batıra 
caklardır. 

Unutulmamalıdır ki Almanyanın 

beş son sistem sür .ıtli kruvazörüne 
mukabil lngilterenin ancak üç aynı 
evsafta kruvazöıü vardır. 

logiltere Almanyanırı kolonilerini 
elde ettiği bir sırada onunla harhet 
tiği takdirde kendi müstemlekelerin 
den layikı veçhile istifade edemiye-
cek, harbi lehine çevirmek için ev· 
vela tahkim edilmiş olan Alman müs 
temleke limanlMını ve üslerini ele 
geçirmege çalışacaktır ki bu da onu 
uğraştıracak, diğe.r cephelerde za
afa uğratacaktır. 

Bu zümreden olarak hava mü 
dafaasınin da unut'llamak icap eder 
Hıç şüphesizki Almanya müstemle 
kesinde derıiz üsleri tesis ettiği gibi 
gayet rıoükemmel hava üsleri de te-
sis eJecek, böyle! ık le onları ana top-
rağa lıavaı bir yolla l:..ağlıyacaktır. 

Böylece bir harp hdlinde hava hü 
cumlarına yalnız İngiltere adalarının 
büyük şehirleri maruz kalmıyacak· 
lar, bütün 8ritanya hükuıneli aynı 

tehlikt ile karşılaşmış 'olacaktır. 

O zaman bütün bu mülahazalar 
İngilıer~nin siyasi münasebetlerini 
tesir altında bırakacak, Almanya 
kuvvetlenirken lngi tere zaafa uğra 
yacaktır, 

Bu işin çıkar yolu nedir? 
fnğiltere Almanyanın müstem 

lekelerini geri veı meği göze alırsa 
derhal deniz kuvvdini gayet süratlı 
kruvazörler ilavesiyle arttırmalı, ken 
di müstemlekelerini de bava bakımın 
dan tahkim etmelidir. Ancak o tak 
dirde hugünkü muvdzene l:..ozulma 
mış olacaktır, Böyle bir gayretin 
ise lngiltereye fazla bir yük tahmil 
edeceği muhakkaktır. 

---

ite 
<linleyiniı! 

35 Lira 
En ucuz, en temiz ve en güze 1 

(5 lamba kudretinde 3 adet çi.t va 
zifeli lambalarla mücehhez) Radyo· 
dur. 

MÜRA~T~ /forı ::011/ılı Srıray 
No: 1 t A, uelıekli kilise sokağı 

21-30 996-1 

İlave olarak: En yeni 
dünya haberleri 

Sinema 8,45 Je başlar . Locaların 
evvelden aldırılması rica olunıır. 

Cuma 

Sezar 
Türkçe 

akşamı 

Borjiya 
sözlü 

10031 

TAN Sineması 
[ BÜTÜN Adanalılara ilan Ediyor] 

0.1giind~n beri Bııılerce V dtandaşın Göz yaşları arasında seyretınekde 

oldukları ULU ve EBEDi ŞEFiMiZ 

ATATÜRK'ü~ ıl 
Muazzam Cenaze Töreni Filmini Kalabalık ve izdihamdan göıememiş 
daha Binlerce Vatandaş·n sonsuz istekleri üzerine onlarında Bu kıymetli 
Filmi görmelerini temin maksadile ve başka yerlerden acele istenmesine 
rağmen Üç, dört gün daha gö;;termeğe karar vermiştir. 

Acele edilmesini ve yer bula bilmek için rı ken gelinmesini rica ederiz. 

AYRICA: 
Adanalıların ATATÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük 

VE 
Senenin En Miithiş Maceralar Şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

·ı ören Filmi. 

. -

HAZRETİ SÜLEYMANIN 
HAZİNELERİ 

10029 

1 

Bir macera filmi değil, ~n bıiıük aşk:ar , göz kama, tıran ıbtişanılar , 
ıuhlara gıda veren çok nefi;; muzik ve güzellikler şaheseri 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

Filmciiik sanalının eıı büyük muvaffdkiyet[erınJ~ ı iı'ri o1an b ~ yaz per
denin şöhretli altı b'iyıi < yıldızuın bir arada \•Üc·ıda getirdikleri 

mevsimin en güzel ve misilsiz estri 

( Devlet Kuşu ) 
Filmini su ırak saygıdeğer müşterilerini davet eder 

OYNAYANLAR : ,.. 
Dünya Paten şampiyonu ( SONJA HENIE ) - DON AMEJ -
ADOLF MENJU - R! 1 Z BRO fHERS NED SPARKS -

AYRICA- ( KEYiFLİ RÜY ~)Komedisiyle en yeni dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istıyebilirsirıiz 

PEK Y AK!NDA PEK YAKINDA 

Alman filmciliğinin harıkası,(PAUL HÖRBIGER-KAR!N HARDT
IDA WÜST-VILLİ Ş \FFERS S!BiLLE ŞIMİTZ ) in yarattıkları 

Maruf oestekar(F rilnz List) in aşkı, ıaceralarile dolu 

( Macar - as odisi) 
Mısilsiz eserini sabımzlıkla bekleyiniz 

Telefon Asıi 250 
10037 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden 

No-66 

Adan?.nın ulucami muhallesi 
civarınJa arap Musa m vk;in·fo 13 
nı,;maralı evde oturıııakta ıken vefat 

e..Jen Alı çavuşun krekesi hakkında 

defter tutulduğun::lan miiteveffıının 

alacaklılariyle borçlularının tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında mah-

1 

kemeye ınürac~atla alacak ve borç

laıını kaydettirmeleri ve varsa miras

çılarının keza iıan tarihinden itiba · 

ren üç ay 11, nde ·nirasçılık sıfatları

nı isbat etme.eri lüıumu aksi tak

dirde müteveffayı ne şahsan ve ne 

de terekes ~e izafeten takip edemi· 
yecekl.;ri knııuııu medeninin 534, 

561, 569 uncu maddelerine tevfi · 

kan i'iin olu a. 10042 

Yeni çıkan kanu'n ve nizamlar 

Cemiyetler an unu 
A' rııı ıı rı ,\ rı: .Fi /:! f\.ıı/ml tarihi: :.'8'6· 1938 ----

\e,ri lrıri/ıı: 11/'i! 1988 

BiRiNCi FASIL 

1 11111 rıı ı lı ü /;ii 1111 rr 

- Dünden artan -
Bir cemiyetin faaliyete geçebilmesi için ana nizamnamesinin vcrildiğ 1 

mülkiye makamlarınca tescil olunduğuna dair bir vesika alınması şart 
tır. 

Madde 5 - Vesik"a istihsJI !'den cemiyet lıir ay içinde: 
A) Adını. merkezi'li, ikametgahını ve ana nizamnamt>sini. 
B) idare heyeti azalarının öz ve soy adlarını, meslek ve san'atlarını 

ve ikametgahlarını; 
iki gazete ile ilan ettirmeğe mecburdurlar, 
Madde 6 - Cemiyetler aşağıda yazılı defterleri tutarlar: 
A) Aza defteri: Cemiyete girenlerin hüviyetleri, cemiyete girim ta

rihleri, aylık veya yıllık paı a taablıüdleri bu deftere yuılır. 
B) Karar defteri: IJ.ıre heyetinin kararları taıih ve numara sıra~ile 

bu deftere yazılır ve brarhrın altı azaların imzabrilc tasdik olunur. 
C) Gelen ve giden evrak defterleri: G'len ve gönderilen evrak tarih 

ve numara sırasile bu defterlere kayıd ve gelen evrnkın asılları ve gön-
' derilen evrakın miisveddeleri bu tarih ve numaralar altında dosyaların-

da hıfzolunur. 
D) Varidat ve sarfiyat defterle İ: Ce-ır.ıyel n~mına alınan bütün para. 

!arın alındıkları ve sarfolunan paraların da verildikleri yerler sarih ola. 
rak bu defterlerde gösterilir. 

Cemiyetler varidatını rlıp koçanlı ve müs~lsel numaralı makbuz mu. 
kabilinde alırlar ve masraflarırı ır.üsbit evrak •nuka1Ji1inde yaparlar ve 
makbuz dip koçanlarını ve miisbit cvr;ıkı saklarl•r 

E) Bilanço ve hernbı kat'i, 
Madde 7 - Cemiyetler • Dahil ye V tkaletir in müsaadesıle birlikler 

meydana getirebiliıler. Bu birlikler ayrı hir c miıet mahiyetinde olup 
kuruluş şartları Dahiliye Vekaletiııın ınü,a,ıcle emirııamesi'lde tesbit ve 
ana niz~mnam•leıin le tasrıh ve tafsil olunur. 

Madde 8 - Memleket dı. ıııd,ı Türk yurddaşla ı tarafından tesis e 
dilecek c•miydlerın ana ııizanınameleı inin tasdıkli ıkı nüshasını bir idare 
heyetıle cemiyet azJ ve nıii.nessillerinin hüviyetlrrini gösterir bir liste· 
nin cenıiyeliıı bulunJuğu }erdeki ve yoksa en yokındaKİ fiirkiye konso
losluklarına veıılnıesi mecburidır. 

(Sonu Var) 958:1 

• tun:ıa akŞamı ALSARAY sinemas~nda SEZ R BO . Türkçe sözlü 
10038 ı 



Pt dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --------- K l L O FIATI 
CiNSi En az 1 f.n çok 

K. S. K. S. 
Koza 8,25 8,87 

-Viyasa parlatJ • 32 33,75 
Piyasa temizi - -------- --

-"--lıtı'C J. ---- - --
iane il. 
Ekspres 1 

- Klevla nci __ _ ---38 1 41 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Beyaz 
- Siyah -1-1---
___ --------:.--~ç_l_G~I _T_ 

-f~:pres - 1 1 

Yerli "Yemlik" 4 1 
- -" - .. Tohumluk:-- 4,75 l-.....,5----• 

HCU B U B A T 
3,32 --, 

332 
-Bt~dayKıbns 

Yerli--.. 
Men tane 

Arpa 
- Fasulya ___ _ 

Yulaf ---

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn ___ ı ___ _ 

_ı ____ _ 
16 50 i 

Mercimek 
Susam 

UN - -·---
üç .. " 

_röıt ')?Oıı. Dc~ı..:_ı_d._. __ , ___ _ 
i!ç 
Simıt ,, 
Dört y11c!İ7G mhuıiyt't_-
üç __ .. 

Simit 
.. 

K; n l İ} o \C l'ara 

iş Eın kcı~ıı dm alır:mı~tır. 

- -
4
- 6

5 
bank (Fransız ) __ _3_ 60 

_ M_a_rt __ ..:..•:.....• ____ _ __ _Sterlin (İngiliz ) _ _5_ ~. 
_H_in_d_ha_z_ır _____ 4_J~ Dolar (Amerika) !25 j 51 

Nevyork 8 14 Frank ( İsviçre ) 00 ()O 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hmdistrn, Sq 1an. Çn H' Cnar an c'oğn.drn c1o~ıup müe!st'se na. 

mır a g t t i ı i' rn ı ı n i' r t ı 1 < p. 11 u ' t ~ c ~ ı t ç; } 1 u d < ıı H h f H i ı in a i 1 e 
ppılan lcı ı nn la ı dır 1-o 7t\ıt' gcıe <<~İ~ırı mnaralı tntipltıi vaıdır. 
W.uhtdıf v r s H 1 Ü} U O lc ~ uıu \t' p ~ tt lcı ·çni!İnc't sr tılır. An.ha'ai· 

ı s ı ı r. ch ki A1beıytak - Mustafa Nezih çayı 
ft ıhli ı dC<u t" l alisı)ctıı. n tc nıiı ;,lıcır. 

ftdarı;c'a: Ali Rin Kdq-ıltı f°ccı t !f ;r.c ~i \e •)' ı cırıs nıc:.l ~atan 

k.kkali>eler<le satılır. 
Un un i C• ı r'<.11 ; 

altında) 
I!t< t l t.I 1; 1 n : i ı i f' c. ~il ( Ku ı ukaJ,veci hanı 

Bcılıçt bpı Döı c't: r cü \f k ı f hanı kıır şısı r.da No. 71 

Tflgıd adır~i : ALBA 'r RAK - lsı: nl ul . c. 

l'I 1 ~ -;. 
~. '. , . ,.. 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında iskan dairesi yanında 
Miislüm aparlımanında 

Hdstalarını hergüıı sabahtan akşama kadar kabul eder . 1-26 10040 

--------------------..;.• ----= 

1 
DOKTOR 

Ziya Rifat Tümgören 

Hn gün hastalarını Abidinpaşa caddesinde 125 nu-

maralı ınuayenehanesinde kabul ile teşhis 1 
ve tedavi eder 

9877 21 -26 g. a. 

9959 1 4- 15 

---------------=--------------------------------
- ·-- --· 

,. 
'\ 

TURXIY! 
CUMHUINETf e 

~lRA.RnB.ANK.ASI 
--R::• wt 

.._._... •• ____ ~---..---~ ·--.,_.~----,..,_--....., ___________ ....., _______ r.· 

Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmi.ş ve Berlin hastahanelerinde uzun mü~ . 

det asistanlık yapnıı~!ır. Hastalaı mı Abidin pa5a c:ıJJesin<le Mustafa Ri· 

1 
fal eczahanesi brşısııı<la hngi;n ~ahalık)in saa t 12- 8, öğleden sonra 

2 6 ya kadar kabul eder . 9598 g a. 

---

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti '{ ~ 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları 

Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya 
lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek me 

Çünkü; iNCi kolonyalan Paristen hususi olarak celbedilen 
imal edilmektedir. 

Bilhassa l 80 ) derecelik inci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ci~erlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satıf Yeri: 
16 -30 Osmanh Bankası karfı eıraeınd• ..,: 

9988 Ferhat inci 

Dünyayı 939 model SABA 
radyolariyle Dinleyiniz 

Fevkalade Yüksek 

1 

- . 
Jtına Kalit 
Senelerce takibediltn SABA şöhretli. 1938-1939 senesi 111 • 

dahi ayni şöhreti takibetmiştir. Gerek Elektrik ve gerrk Me~ 
talannda son derece hassaslık. . 

Saba radyolarında kullanılan madde cinsi sayesinde bıf 
rağbeti kazanmaya muvaffak olmuştur . -

HALiHAZIRDA T AKRIBEN SATILAN VE SA ~S!IZ~I 
MiL YON U GEÇEN SABA AHiZELERi SAHh'L&:r 

SON DERECE MEMNUN E rMIŞTIR 

Sizde mt"mnun olmsanız bir Saba radyosu evinizi 

Vf! _size daima neşe getirir. 
Satış yeri - Hükumet caddt 

Ömer Başeğı1\ 
Ticncthancsi T clefon ..,., 

9490 45 - 90 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
Kızılay caddesi Pamukpazarı 
43 numaralı m ·.ıayenehanede 

etn1ektedir. 9434 

Karakolu karŞ'51 

hastalarını 

15-15 
k' 

Adana belediye 
rl' 

· Sat1•11( Ar'.)a ve v 

Riyasetiden: Dükkan• 

M Ceyhımn Kunakot.lu ~ 
1 -Asfalt dortyol a~zından- sinde ve çarşıya yakın bır 1 -t 

ku •ukoprüye kadar olan konglemera 

1 

makinist Mehmet usta)'' 
şosasının tam:ri açık olarak eksilt- paraya çevrilen biri 4()6 .~~ '-
meye konulmuştur. 388 metre murabbaınd• 1 

2-Keşif bedeli 677,54 liradır. le yeri 172 metre mur•bbl~ 
3 -Muvakkat teminatı 52,50 li· ki bııb demirci dükkanı s•~ 

radır. l!teklilcrin Adana'd• ii' 
4-lhalcsi birinci kanunun 26 ın raat Makineleri Şirketine tP 

--------·-----------------, cı pazartesi günü saat on btşte be etmeleri. 111J1' 

M• •zaffer L kman ıediye encümcnind~ yapılacaktn. s - 10-13 
Dr. M 5-Şartname, keşif ve sair ev. 

ı 1 rakı belediye ftn müdüı lüğündedir. 
ç hastalıkları mütehassısı lstiycnlcr orada görebilirler. 

1-lergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

6 - Ta1iplerin ihale günü muay:. 
yen saatte muvakkat teminatlarile 
birlikte belediye encümenine mür a 
caatları ilan olunur. 

8- 3-17 -21 1Q041 

.. Jarii 
Umumi neşriyat nıu 

· G ·· Jii Macıd uç 

Adana Türksözü tPıtb,,-


