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Yeni dünya, Avrupa nizamını düzeltmek istiyor 

BiRLEŞiK AMERiKA'DAKi 
ARSIULUSAL KONFERANS 1 

·~· 
"()üNY A SULHUNUN ORGANiZASYONU 

POLiTiK HADiSELERi VE AVRUPA 
11.QNFERANS;-

8• y HUL 

RiYASET 

EDECEK 

'-----

Yarın toplanacak konferansa bUyUk ! _ 
bir ehemmiyet veriliyor,tam yirmi 1 ''~:~-mıM 
iiç büyük mesele konuşulacaktır !' · 

~ Vaşington : 8 ( Radyo )- Amc-
~a llırleşik devletlerinin enteınas
•ı;aı konferansı 10 Kanunu evvelde 
\acaktır. Konferans 20 gün kadar 1 

lı ~ l~k.tan sonra 30 Kanunuevvclde 
l" saısıni tatil edecektir . 

l<onferansta 23 büyıik mesele 

1/ lalkevinde 
ı•n kursta 

;

·;:berlik mü· 
iJI u llay Hak· 

\/•~arından 
. 'ınız orta 
ılk tedrisat 

'O ı 
\ttıııenlcrine 

mevzuu bahsedılccck ve mühim ka· 
rarlar alınacaktır . Konferansa Ame-
rika hariciye n azır ı B•y ' ul riyaset 
edecektir . 

Konferans , dünya sullıunun or· 
ganizasyonu ve ekonomik meseleleri 
ön planda müzakere edecek ve ka. 

• • .,....,-,..._~ 

• 

rarlar itııh'" cdcccl.lı. E~ki dünya ı Beşik hikayesi 
i:c yenı dünya ar;·ısınd.ıl...i .siyr:ı.':ı l ve 
ekonomik rııünasebctlcı in i .. kişaf 'için 
çok mühim kararlar alınac,.ktır . 

Avrupadaki politik hadiseler bil· 
hassa en inçe teferruatına kadar tel· 
kik edilecektir . 

Nevı:ad GUven 

'a c::ıF llrksözU ., birkaç gUn 
U evvel, buyuk tugyanın 

r~ ~< 

Cünıhurreisirniz 

Şimal yurtdaki tetkikleri
ne devam etmektedir 
Ankara : 8 (Telefonla ) - RelslcUmhurumuz General 

ismet lnönU refakatlerinde Kastamonl vallsl Bay Avni Do· 
!}an olduOu halde saat 8 de Vozaya gltmlşlerdlr. CUmhur
relslmlz Zazada ğsçmanlorle tomaslar yapmı,ıar ve yeni 
yerıe,tırilen göçmenlerin vazlyetıerinl gözden geçirmiş· 

lerdlr. Reisi cUmhurumuz saat 13 le de Halkevlnde köy- l 
IUlerle konuşmalarda bulunmuşlardır, l 

~.~~~~~ ....... ~~~~~.-..; 

Geçenlerde Romada Fransa aleyhine yapılan 
nUmayişlerden bir görUnUş 

Fransız - İtalyan gerginliği 
----. ıtı; gaz dets 

il· Verilmcğe 
•tıııştır. 

yıldönUmU mUoasebe

tiylc seylapzede evlerinden behsetmiş 
ve iki senedenberi bu hususta hiçbir 
hareket yapılmadığını söyleyerek şi· 
lta.yette bulunmuştu. Kızılay Başkan· 
lıgı bu gecikmenin sebeplerini İzabe· 
der bir tavzih gönderdi . Yaıııbaşım· 
daki sUtunda bunu okursunuz . Göre· 
ccks iniz ki, Kızılay uzun boylu iza
hat vererek bu evlerin on !Senelik 
bir program dahiliude yapılacağını 

", on ~ene .sonra. 197 evlik 111l1k-cm· 
01el bir nı3murc mc_y<laoa gclccegiui 
vadediyor , 

iMüst·eınle·kelerde muka-
6ıı derslerin 
'~cisi dün 

. Pı/ııı 
0Jı ~_ ıştır . 

•~ 1tniz bir 
·•ı tı· 
~~ gaz tec 

jodl 1nde maskelenmiş beş kişiyi g<stermektcdir 

Aımerikadaki Alman 
~sosları mahkum edildi 

lllerika mahkemesi casuslar hakkın 
da çok merhametli davrandı ! 
l 
, 1111dra: 8 - Amerlkadakl Alman casuaları davaaı ıt.lhaye -
~ıııı, ve auçlulardan dördU hakaında karar verıımı,tır. 

d ~luk hldlaealnde ilk tevkil edilen ve ••bekeda bUyUk 
ıO rolU olan "Europe" vapurunun 

;ıb~ () R"bb t berber kızı Yehonna Hopman 
t\ n 1 en rop dört sene hapse mahkOm edil 

'le,.Iı"n'e do"'ndu·· mı,tır. 
'- Kadın, mahkemenin, hakkında 

"---- verdiği bJ karnrı dinlerken baygınlık 

'llıt'an5ız - Almaıı ticareti de 
'ııı lof etıirilecelc, Çek lıududla-
1 ~ ı:aranıisi de yakında le· 
\ •d·ı 

....._ •ecekıi_~---~-~-• 
~,ı '----

J ~ 
,Je •ri 
·ti~ ~. s: 8 (Radyo) - Alman hari· 
1 ıı ·~~~ıtı Fon Ribbentrop bugün 
Jı 

1 
· 1 t ay_rılmıştır. Hariciye nazırına 

,rs j ~ih eşyı merasimi yapılmıştır. 
ol~ ~?entrop ile Bay Bonne ara· 
ıır• ~~n ak§am da mühim goruş· 
1r 'or ııı_uştur. iki nazir, Alman Fran· 

1r)
1 li\ etınin inkişafı yolunda sarfe-

1 \
1
e8aiyi gözden geçirmek için 

· SısJarın hazırladığı raporları 
\t;~~tıııişler ve Alman - Fransız 
1~11~ genişlemesi yolunda karar
,'~ktdır. Bunu ayrıca yapılacak 
. ~t·ı .ere neticelendirecektir. · cı 
\v Ye nazırları, aynı zamanda 
''lj,~kya hududla nnın garantisi 
... ı•d 
'ly ~· e konuşmuşlardır. 
I~,, ~bbentrop, Çek hududları
~il:tısi meselesinin yakında le· 

~ ·;, Ce~ni beyan etmiştir. 
"•I> . 

' iırzdderi bu ltınaslardan 
- ... _ 4 

g~çirmiş ve kendisinin masum oldu 
ğunu tekrar söylemiştir. 

bunun üzerine mahkeme reisi de 
miştirki: 

- Kendisine karşı benimde bü· 
yük bir sevgim vardı. Çünkü bu ka· 
dm digerlerinin elinde ale olarak kul 

!anılmış, sonra yine onlar tarafından 
terk edilmiştir. 

Hakim, eğer bu işte yalnız Ye· 
hıınna suçlu olsaydı onu hiçbir ceza· 

y ı mahkum ctmiyecekini sadece mem 
leket dışına çıkarılab leceğini de ilave 
etmiştir. Fakat memleket dışında tek· 
rar Alman casusları ile beraber çalış 
mak imkanı buna mani olmuştur. 

Mahkeme reisi kararı okuduktan 
sonra şunları da söylemiştir: 

- Casuslar hakkında verdiğimiı. 

cezalarda çok merhametli davranıl · 

mıştır. Eğer bunlar aynı ·suçları Al· 
m•nyaya işlemiş olsalardı daha ş'ddet 
li cezalara çarpılacak/arı muhakkı;ktı. 

büyük memnuniyetle bahse tmeklcdir-
1~. 

' .. i 111 

Sivas - Erzurum 
hattının açılışı 

Bay All Çetlnkaya 

Ankara: 8 ( r elefonla) - Sivas · 

Erzurum hattı bu ayın ] 1 iuci günü 

işletmeye açılacaktır. Bu hattı nafia 

vekilimiz Ali Çetin Kaya açacaktır. 

Nafia vekilimiz bu münasebetle bir 
nutuk söyleyecektir. 

Parti Vilayet kongre 
si bu ayın onbeşi_nde 

yapılacaktır 

C . H . P . Seyhan İlyönku
:-ul başkanlığından : 

C. H. P. Genel sekreterliği yük· 
sek makamının tamimen tebliğ eyle
miş oldugu son ve kati emirde Vila
yet kongrelerinin her vilayetle birinci 
kanunun 15 inci günü başlayacağı bil
dirildiğinden Seyhan vilayet kongre
sinin de birinci kanunun l!i inci per· 
şembe gü~ü saat ( 14 ) te parti salo· 
nunda açılması kati olarak ' takarrür 
etmiştir. Parti ilçe başkanlıklarına ve 
kongre delegelerine bu hususta .i•~ab
edcıı katı tebligat yapılmıştır. ilgili 
ıbal.~mlaı d da malum ol verilmıj!ir. 

Ne gU"el vaad .. Ne surat .. Bu
tun seylapzedelerin içine buyuk bir 
ferahlık çökmcmesıne imkan yok ... 

Adıına Kız ılay şubeoinin tlzerine 
almak mecburiyetinde kaldığı bu tav
zilı bana şu hikayeyi hatırlattı : 

* * 
Vaktiyle Bursada bir beşikçi var· 

m1ş. Yeni evlenmiş bir adamcağız 
bir gUn bu beşikçiye mUracaat ade
rek , bir iki ay sonra bir çocuğu 

dUnyaya geleceğini ve kendisine gl.l· 
zel bir beşik yapmasını söylemiş ve 
parasını da önden vermiş . 

Zamanı gelmiş , beşikçiye mUra· 
caat atnıiş , fakat beşiğin bitn1emiş 

olduğunu görl"rck boynunu kıvırmış 
ve gitmiş .. 

Çocuk doğmuş , Lekrar mUracaat 
etmiş, tekrar eli boş dönmUş . Böy· 
lece mUteaddit muracaatlar devam 
etmiş ise de nihayet zavallı adam 
beşikten vazgeçmiş. Doğan çocuk bu
yUmuş, delikanlı olmuş ve evlenmiş .. 
\."'e ayni beşikçiye mUrncaat ederek, 
vaktiyle babasının bir beşik ısına.ı·· 
lamış olduğunu , bizzat kendisi İçin 
1smarlann11ş olaıı bu beşiğin şimdi 

kendi çocuğu için yapılmasını istemiş. 
Namuskar beşikçi parayı inkar etme· 
miş. \' e beşiğe başlayacağını söyle· 
ruiş . 

Zamanı gelmiş, delikanlı beşiği 

almak Uzere beşikçiye mUracaat etmiş 
fakat beşiğin bitmemiş olduğunu gö· 
rUnce dayanamamış ve: 

- Be adam, ben doğmadan evvel 
ı smarlanan bu beşiği ne zaman bitire 
ceksin bilmemki'? 

Diye hayflanmış. 
Bunun üzerine ffama.rat beşikçi. 

deh~etli öfkelenmiş. cebinden beşiğin 
tutarı olan parayı çıkararak dclikan 
hnın yUzUne fırlatmış ve şu sözleri 
söylemiş: 

- AI be paranı!. ben bu kadar 
acele b~şik yapamam .. 

* * 
Biziır. seylapzcde evleri de galiba 

bu beşik hikayesine dönecek .. Ya. Kı· 
zı!..yın tavzihindc vadettiği gibi bu 
evler ancak felaketten onbeş sene son 
ra bitecek ve seylapda evlerini kayb 
etmiş olanlar, ozaman başlarını soka-

: cak bir yer bulabilecekler ve belkide 
bu evlel"'de ancak varis]eri otu 
rabilecek, veyabuddA birgl.ln gelecek: 

- Alın be paranızı, biz bu kadar 
çabuk ev yapama:;.,z!. d~_ tıp Kı .. ıl.ıJ a 
parasını iade ~dut,ti.Z .. 

beleibilmisiller yapılıyor 
A frikada . koloni halkı Fransa 
aleyhine nümayişlerde bulundu 

Fransız gençleri de Sıcilyayı isteriz diye bağırdı 

Londra: 8 (Radyo) - Royterin 
müstemleke muhabirleri şayanı dikkat 
haberler vermektedir. Ayrıca siyasi 
mahafilin istihbaratına göre, Fransa 

lıalya arası dünden daha fazla açılmış 
bir hale gelmiştir. 

Tunus, Korsika, meseleleri yalnız 
- Gerisi üçüncü sahifede -

OiVRiK MADENiNDE 
istihsal işleri çok ha
raretli saf haya girdi 
Kırk bin ton demir cevheri 

depo edilmiş bulunuyor 
Ankara : 8 - Madenciliğimizin 1 

hararetli çalışmalarına dair tafsilat 1 

çok memnuniyet verici bir şekildedir. \ 
Eti bank 'ın isletmek te olduğu Divrik 1 

demir madeninde, maden istihsalatın a 
hararetle devam edilmektedir· 

Bugüne kadar çıkarılan demir ma 

Gerisi dördüncü sahifede -

Seylapzede 
neden 

evleri 
yapılamamış .. 

Türksözii Cazeıesi Direktürlii{!.iiııe 

Muhterem Gazetenizin 6/121938 tarihli ve 4299 sayılınüshasında 
cemjyetimızi aliikalandıran seylapzedelere ait bir yazı gördük. 

Muhtelif tarihlerde de bildirdiğimiz gibi 936 senesinde vukubulan 
selde zarar gören muhtacı muavenet kimselere yardım için toplanan ia· 
nenin yekunu 69500 liradır. Bu paranın 36946 Lirası yıkılan evlerin 
tamiri veya yeniden yapılması için evlerin cin5ıne ve büyüklüğüne gö· 
re len heyetinin tesbit ettiği mıktarlar üzerinden felaketzed~lere tev~i 
edilmiştir. Bakiyesini teşkil eden 32,554 Lira dan 5,889 Lırası teşkıl 

•edilecek mahalle için istimlak edilen ipodrom cıvarındaki sahanın istim 
lak bedeline verilmiş ve arsası cemiyetimiz namına tapuya raptedilmiş· 
tir. lanenin bakıyesi cemiyetimiz namına Adana iş bankasında mah· 
fuzdur. 

Bu bakıye için bankaca 1633 Lira 91 kuruş faiz tahakkuk ettiril· 
miştir sarfedilinceye !:adar da faiz hesap edi leccktir. 

- Gerisi iç. ••1l•d• -
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Kitaplar arasında 

Cin - Kötü Göz 
Bu günlerde kitapçi Sad ı k Aldatmaz mağazasının vitrinlerini biri 
mavı öteki turuncu kabli iki buroşürün süslemekte olduğunu A· 
dan~ .k ı t?pJeverleri. okuyucuları elbette gözden kaçırmamışlardır. 
~u .. ıkı kılap Londra üniversitesinin pek maruf bir Sosyoloji profe
söru olan (VVetermarck) ın bu adla yazdığı kitaptan dilimize çev 
rilmiştir. Kız lisemizin fazıl ve çok mahviyetli direktörü şahap 
Namzı coşkunların bi lgili, dikkatlı ve maharetli kalem inin mahsu 
lü olan bu tercümelerin tercüme neşriyatımııın ciddi ve ilmı olan 
kısmı arasında hem hususi hemde ehemmiyetli bi r yer tutacağın 
da şüphe yoktur. 

.. Sosyal hadiselerin ilmi demek ı 
olan (Sosyoloji ) memlcketinıizde son 

Ziya gökalp'in himmetiyle o zamanın 
darülfünununda (içtimaiyat/ adiyle 
sokulmuş bir ilimdir. 

Orta öğretim müessiseler!nıizin 

sınıflarında da okutulmağa başlama 
sının tarihi yirmi yılı geçmez. Fakat 
bu yirmi yıl içinde okullarımızda o
kutulmuş ve sayısı da iki üçü geç. 
memiş bulunan kitablar yalnız bu 
ilmin kaide ve nazariyelerini sayıp 

dökmektrn başka birşey yapmamış 
lardır. Asıl ehemmiyetli olan cihet 
sosyal adı verilen hadiselerin nasıl 

bir metodla ve ne tarzda incelene· 
ceğinin örnek olarak gösterilmesi 
işi idiki bu işi türk tarihinden istifa· 
de etmek suretile ancak ziya gök 
alp yapmağa tesebbüs etmiş ve türk 
örf ve adetlerinin, ananesinin, töre· 
sinin mazisini araştırmağa çalışmı~tı. 
Onun yolundan giden halk bilgisi 
araştmcılarının mahsulleri çok defa 
çok acele ve çok mahallı olmaktan 
indı ve bodur, hele kısmen de taraf 
iir mütealealara kapılmak kusurla 
rından kendilerini kurtaramamışlar 
dır. 

F e:-d1 duyguları, düşünce ve ha 
reketl eriyle b:1ğlandığı cemiyetin bir 
mahsulden başka birşey değildir. 

Yani ferdin işlemekte oldn 7İhni 
ni meydana getirmiş bulunan kuma 
şın i;>likleri bu zihne cemiyet tara 
fından hazırlanarak verilmiştir. Fakat 
bu kumaşı dokuyacak olan iplikyu· 
maklarırım ucu okadar derin bir 
maziden akıp gelmiştirki çok defa 
bu ucun nered..! ve negibi şartlar ve 
ıebebler içinde peyda ol:ırak ve bi . 
ze doğr u geldikç~ m:1hiyelini deği~t 
rerek bir yu '.lıak haline girdiğinden 
ve bu yumakfarla zihin nescimizin 
nası\ dokunmakta olduğundan habe 
rimiz bile olmamaktadır. inanışları 
mızdan mesela De•ılet. millet, Aile 
ahlak vesaire gibi birçoklarının en 
iptidaı ve bize intikal etmiş bünyesi 
ni birbiriyle karşılaştırırsak bu sosyal 
müeseselerdeki şekil değiştirildiğine 
mukahil devamlılığı daha iyi kavra· 
mış oluruz. 

Sosyal müesseselerden bir kısmı 
cemiyetlerin tekamülü ve mürekkep 
Jrşmesiyle birlikte yerlerini bazan 
kendilerinden çok farklı hazan da 
azçok kendilerine benziyen başka 
müesseselere bırakmışlardır. Oıta 
dan büsbütGn kaybolmayıp ta cemi I 
yellerin bünyelerinde yer yer ve az· 
çok sönük birhalde yaş ayan bir kı· 
sım müesseselere Sosyoloji pşaya· 
gelen müesseseler adını vecir. 

Ziya Gök alp bunlara ( Pes
zinde )- Survivance - tabirini kulla
nırdı. 

işte ( Westermarck ) ın Şahab 
N .. ı•nı Coşkunlar tarafınden tercü 

ı . ı "! e .:filmiş bulurıan eseri de ( cin ve 
kötü göz ) İnanışlaı mm mahiyetini 
inceliyrn sosyolojik tedkiklerdir. 

( cin ) fasikülünde müellif Fas 
sultanlığı adile tanınmış olan Marok 
ülkeıinde balkın cin dediği ş .. y hak
kında neler öğ•endiğini hulasa olarak 
anlatıyor. Bu ülkede (cin ) in nasıl 
telakki edildiğini, vasıflarını, h ıı ngi 
kalıba ve surete girdiğini, nerelerde 
yaşadığını. ne :işler yapabildiğini, 
insanlara ne gibi zarar ve faydaları ol 
düğunu inceledikten sonra şöyle bir 
hükme vasıl oluyor. 

( İslam memleketlerinde cinler 
hakkında hüküm süren İtikat ve a· 
mel mecmuası birçok tabakalara 
ayrılabilir. 

Bunlardan bir kısnıı la eski arab 
putperestliğinden beri yaşayıp ı.al 

mıştır. Diğerleri yeni din tarafından 
bunların arasına sokulmuştur. Diğer 

bir kısmı Muhammediliğin yayıldığı 
memleketlerin evvelki itikat ve amel 
!erinden kaybolmayıp, üstün gdip 
kalmadırki bu dinden önceye aittir, 

Eski Arablarm cin hakkındaki 
itikadları lslamiyet tarafından büyük 
ölçüde muhafaza edildi. Filhakika 
cin cemaatı fikı i peygamber tarafın ! 
dan müslüman edildi. O, kafirin mab 1 

ütlarını tanıyor, fakat onları şeytan · 1 
lar arasında zikrediyordu. Cinnlerden 
bazıları kendi tarafından müslüman 
edildi, ihtida ettirildi. Sayfa 13, 14.) 
cin fikrinin menşei hakkında da 
( Vcstermarck ) şöyle bir mütalea 
yürütüyor. ( cin fikri insanlara biJ j 
hassa korku telkin edı!n sP-bepler yü- , 
zündeıı garib ve esrarlı hadiseleri : 
izah için icad edilmiştir, ) 1 

Otuz sayıya sıkıştırılarak bu etüt 
de sayfalar altında otuz tane çıkıntı 
vardır. Her çıkıntı müellifiu herhanii 
bır cümlesini teyit eden, veya müel. 
lifin tedkikine kaynak olan bir baş· 
ka nazaran müellif hadiseyi yerinde ' 
incelemek bir taraftan halk arasında 

karışıyor bir taraf tanda üu mevzuda 
yapılmış olan bütün incel~meleri , 
:rözününde tutuyor. Böylece hem 
de indi ve gc:l;şi;;~zt!I mütaleadan 
hüküm vermekten sakınıyor hemde 
indi ve gelişigüzel mütalea yürüt. 
mek.ten cekinmiş bulunuyor. Tefer· 
rüat üzerinde durmasına rağmen 

müellifin umvmi hükümlere çıkışında· 
ki suples, ihtiyatkarlık ve ilim şiarı· 
na riayet ise kitabı dikkatle takip : 
edeceklerin edinecekleri bir derstir. 1 

( Vestermarck ) ın üstad Şahab ! 
Nazmı Coşkunlar tarafından dilimize 
çevr.lmiş olan ikinci fasikülünün me 
vzuu da ( Kötü göz ) - göze gelmek 
nazar değmesi, hem hazar, meşurn 
göz, isabeti ayn- hadisesidir. j 

Bu hadise de müellif gare islam 
medeniyetinde putperestlik devrin· 1 
den kalm1ş yaşayagelen itikadlardan 
dar. Bn tedkik da müellifin F asta 1 

yaptrğl müşahedelerin ve bu müşa- ı 
~edeleri i.~ah. ve:tevsirlerınin bir hu- I 
lasad" muellıf Fasta ve müslüman
Jar arasında göz değmesine ait de
veran eden atalar sözünden ve göz 
de~mesinin ne oldu~undan, kimlerin 1 
ve ne biçim gözle.-in kimlere ve han- 1 

gi hallerde değmekte oldrğuna ina. 1 

nı!dığından bahsetmekle işe böşlar. ! 
Nazardan hasıl olacak tehlikeler 

1 

den kurtulmak veya ona karşı koya· 1 

bilmek için başvurulan sayısız usul
lerin en kısa yolu şu for. Kötü göz 
olan adama karşı sağ elinizi, par. 
maklan açık, uzatacaksınız ve beş . 
gözünün içine yahut beş gkzünün 
üstüne diyeceksiniz. Ve sağ elinizin , 
bü hararetinin aynını sol elinizle de 

1 

tekrar edeoeksiniz. Yalnız bu defa 1 

"Beş. ve küçük beş" yahut beş ye. 
rine" Beşler" diyeceksiniz 

Bana israrla temin edildiki bu 
l:ısreke •i nizin ve sözleı inin mevzuu j 
şeameli geri çevirmek ve gözden 1 
çıkan fena nazarı geldiği yere atmak 
tır. Sayfa 8-9 ). 'ı 

Beş adedi ve beşle birleşen şey 
ler nazara karşı bir tılsım. bir müs· ' 
kaJır. MüelJ ı f parmakları açık el res 

1 

mi ve beş adedile bundan husule ı 
gelebilen eşkal üzerinde ısrar eder. 

F asta kadınların takrndığa müzey 1 

Yt!natta, işlemelerde, tokumlarJa ve ı 
bazı ev eşyasındaki resimlerde hep 

1 Ş eh n r h a b e r 1 e r n L~~.:~~~dy~as~: 
~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~1~~~~~~- dan bildirilili~negöre,sür~ 

miş olan ve bir müddettenbtrt 

Şehrimizde okul ve Belediyeden Hars komitesi sikoya gelip yerleşmiş buıu0•
11 

Sovyet lideri Leon Troç~ '~e 
talebe mikdarı gelen cevap okul)arl tadır. Kendisi tehlikeli bır 111

'te 

Bu yıl bütün vilayette ilk 
okul talebe mikdarı 

20,483 tür 

ilimizin { 938- i 939 ders }'!h ilk 
okullar durumu şu şekilde bulun 
maktadır. 

Okullar, ~ehirde 39, köylerde 
110. Yekün 149 dur. Geçen dns 
yılına nazaran artış adedi 9 dur. 

Öğretmen adedi; şehirde 202; 
köylerde 146 yekun 348 dir. Geçen 
ders yılına nazaran arbş mikdan 
18 dir. 

Talebe mikdarı; şehirde 7672 · 
erkek ve 4297 kız; köylerde 6503 
erkek ve kız 2011 kız. Yekun 8514 
tür. Buna göre ilimizideki bütün ilk 
okul talebe mevcudü 20.483 tür. Ge 
çen ders yılına nazaran artış 1856 
dır. 

Halkevinde bir toplantı 
yapıldı 

ltimizin bu seneki Hars faaliye· 
tini ve Ulus okullarının verimini at t
tırmak için Halkevi dil ve tarih, köy 
cülük komiteleri üyeleri ile parti o· 
cak ve belediye mümessilleri kültür 
direktörü Ekrem Gürselin başkan. 
lığında toplanarak gereken kararla· 
rı almışlardır. 

bu açık elin ve beş adoedile bundan 
çıkma eşkalin bu inaniştan süzülüp 
geldiğlne dikkati ce!heder. 

Bu inanışın Arap ve Müslüman 
sanat ve mimarisinde oynadığı bü
yük rolü aydınlatmağa ve bu geniş 
bir surette yapılmış olan resimleri 
Marokta hüküm süren itikat , hare· 
ket ve tılısımlarla izaha çalışır. Mu 
ellif bu inanışların sadece bu Arap 
ve Müslüman memleketlerine has 
bir inanış olmadığım Romalılarda 
da buna benzer jestler bulunduğunu 
ve ltalyanın birinci demir devrinde 
beş sayısının büyüye ait ( Sihri ) 
bir mana ifade etmiş olduğuna in· 
tikal eder. 

Mısırlıların Hiyeroğliflerinde de 
doğrudan doğruya kötü göz itika· 
dma ait işaret ve imaların bulundu 
ğunu ~öyler • 

( Kötü göz itikadı Afrikaum 
Negros, Hamites ve Bantuslarmda , 
Çinlilerde, Ti be!lilerde ve ne Sami 
ne de Aryan olmayan diğer Asya 
ahalisinde, Malay adalarında , Po1i· 
nezyada , bnı Avustur~lyalı yeı li 
Jerde , Şimeli , vasati ve Cenubi 
Amerikanın müteaddit yerli kabi
lelerinde ve halkı arasında azçok 
bulunmuştur . Sayfa 48 ) 

Müellif kitabının bir yerinde yi· 
ne şöyle diyor : 

Görüşüme nazaran lslam dün 
yası tezyinat sanatına bu ( Nazeır 

değmesi ) itikadı çok derin bir te 
sir yapmıştır • Arap ve Mağribiler 

arasından Avrupaya da geniş mik 
yasta g.:çmiştir. Diyebilirim ki na· 
zara karşı bukadar kuvvP.tli bir iti 
kada sahip olan halkın kendilerini 
ve mallarını bu korkunç düşmana 

karşı ınuhaf aza için bütün itikat ve 
gayretleriyle çahşmalanndan daha 
tabii hiçbir şey görünmez . Bunu 
yapmak için bir usul çizmek, resim 
yapmak, kazıma, hak işleri, vücuda 
döğme işleri, dikiş ve iğne işleri , 
tokuma işleriyle benzeyiş ve mü 
nasebetlerine göre ti ve beş par
mağı ve göz suretlerini temsil erler· 
ler. Ve bu suretle kendilerini bu 
ma~ için b~yünün istediği ku v 
vetı elde etmıi f arıederler.) 

v e cevabımız iki mektebin inşası bitti 
diğerlerinin de yakında 
bitirilmesine çalaştlıyor 

talığından muztariptir. Ve 
altında bulundurulmaktadır· 

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

Seylapzede evle Türk.sözü gazetesi yazı işleri 
müdürlüğüne Adana 

Gazetenizin 7 kanunuevvel 938 
tarih ve 4300 sayılı nüshasının 2 in 
ci sahifesinde ve dördüncü sütunun 
da (acaba Lu yollardan neden vaz 
geçildi) başlığı altındaki yazıda ya · 
zıldığı gibi yeni Daimi encü~en, 
Halkevi ve Türkkuşu yanındaki yol 
lann yapılmasından vc1z geçmiş de· 
ğildir. Ancak 938 mali yılı m :ısraf 
bütçesinin yol inşaatına mevzu 
3j4Q4 liralık tahsisattan senenin ilk 
altı ayı içinC1e 31900 lirası sarfedil 
mi~ ve geriye ancak 1023 lira ka· 
_dar bir tahsisat kalmıştırki bu para 

Vil ;yetimiz hars komitesinin ! neden yapılaına ht 
1 ,.. -.sı inşa ettirmekte olduğu Akkapı ve 

Ada sokağı okullarının inşaatları 
bitirilmiş ve talebeler yeni binalarına ı 
taşınmışlardır, 

ile 15,000 lira k~şif bedelil mevzu 
bahs yolların yapılmasına imkan yok 
tu. Bu sebepledir ki şimdilik ve mu 
vakkat bir zaman için tehir edilmiş 
tir. 

Seyhan ve Mirzaçelebi mahalle 
Jerindeki okulların inşaatlarının da 
kısa bir zamanda bitirilece~i ve ki
ralık evlerde okuyan çocukların bu 
yeni okullara nakledılecekleri haber 
alınmıştır. 

Ada sokağı okuluna halen 107, 
Ak kapı okuluna 232, Seyhan m:ı · 
ballesi oku'una 100 ve Mirzaçelebi 
mahallesi okuluna 9 1 talebe devam 
etmekte olJutu gibi bu okulların 
her birinde ayrı ayrı erkek, kadın 
ve yedi yaşından küçük çocuklar 
için ulus dershaneleri de açılmıştır. 
Bu der.sanderin başlıca faaliyetleri 
Türkçe bilmeyen küçük ve büyük 
vatandaşlara anadili öğretmektir. 

Yağmur dindi 
Bir müddettenberi şehrimiz ve 

civarına kıssa fasılalarla ve şiddetli 
bir surette yağmakta olan yağmur
lar dinmiş ve hava dün temamen 

- Birinci sabifeden artan ~IÖ 

Felaketzedeler için top':ı~ 
nenin heder edilmiyerek e , 
şekilde istimalini düşiinen ~ 
komisyonu bu paranın es• 
sermaye ittihazım ve Seyh~~e' 
yeti hususi muhasebe idare51 

na Belediyesinin de on se~e'~ 
detle ve senevi 5000 lira :, 
50000 lira vermesini ve: .. ~ 
bu sermaye ile bahçeli kuç_" d 

"'zerıO 
yapılarak maliyet fiatı u ,-r 
senelik takeitlerle selde z: ,. 
müş kimselere satılmasını ' 
tırmıştır. . . ilt 

Vilayet Umumi miclı5~ 
diye meclisi de kararı ırı• .. 
şekli kabul ederek on sene e~ 
le her sene 5000 lira ver~ bİ 
tile c~miyetimizle müştere ~ 
lik tesisini kabul etmişler 
se'lesi bütcesini ona göre1~' mişlerdir. Ancak 938 fl'l

81 
11; 

çinde ikmal edilen bu k•0
" 

melenin katileşmesindrn· 
taraftan birlik. tesisine tef~i 
dilmiş olmakla beraber ·p'tl 

Bu günkü Daimi encümen gerek 
evvelce kabul ve tasdik edilmiş olan 
dokuz senelik mesai proğramı ve 
gerekse bütçe vaziveti dolayısiyle 
yeniden hazırladığı proğram dairesin 
de çalışarak kışın çamur ve yazan 1 
tozdan geçilmeyen mahalleleri bütçe 
kudret ye takati dairesinde kurtar · 1 

mağa çalışmakta ve mezkur yolların 
tahsisat temini halinde derhal yapı 1 

lacağını tavlihan 1>ildirir ve ıazet~ 
nizin aynı Hhif~ ve sutununda neşri 
ni rica ederim. 

Belediye reisi 
Y. Z. Ozbakarı 

raftan yapılacak ev tipler•.11 -

Qkullarda artırma haftası ve ihtiyaca uygun, ve şeb~ 
pilanma muvafık olması y, 

Bu yıl ayan on ikisinde başlıya· bir mütehassısı profesö~ St 

açık geçmiştir. 

rak bir hafta devam ~decek olan ve mühendis Bay E~ve~.~r. 
CJrtırma ve yerli mallar haftasında tetkıkatma tevdi edılırı•~el~ Tür ksözü: Belediye reisliğinin 

tavzilıinden., yol tahsisatı kalma· 
dığından dolayı bundan evvel yazda 

bütün okullarda tedrisat bu mevzu· Yapılacak iş on se~ 511 

lar üzerinde ce-reyan edecek. yalnız merbut esaslı bir iştir; 1 dır 
ğımız yolların inşasına başlanamadı hafta münasebetiyle veı ilme si mutad hasebe, Belediye ve Kız•. · 

olan müsamereler yapılmıyacaktir. yetinden mürekkep birlr ğı anla~ılıyor, Zannederizki, daha I 
evvel bu yolları münakasaya çıkaran 
dai:ni encümen büdcedcki tahsisatı 
iÖ7. önünde tutarak bu kararı ver 
miştir. Esann bu karnrı verenler 
arasında bugün yine encümen için 
de bulunan belediye erkim da var 
dı. Tahsisatı kafi olmayan bir işe 
karar vermek için elbette düşünül· 
mÜf bazı tedbirlerin bulunduğunu 
kabul etme1' lazım gelir: Tavzih· 
den anladıiamıza göre belediye esa 

Kömür fiyatları 

rlelediyenin koyduğu dört kuruş 
narha rağmen şehrimiz kömürcüle· 
rinden bir kısmı bilhassa mahalle 
aralarındaki satıcılar kömürün kilo 
sunu tutturabildiklerine 4,5-6 kuruş 
arasında satmaktadırlar. 

sen bu yolları yaptırmaktan vazgeç 1 
memiştir. Şu halde fas'ı dahilinde ve dır, 

ya fasdlar arasında münakale yaparak 1 
bunların inşasına uiçin bir çare aran 
mamıştır ?., 

Belediye zabıtasının bunları şid 
detli bir kontrole tabi tutması lazım 

Hayvan pazarında 
çekilen zorluklar Sonra, hatırımızda kaldığına gö 

re Münaka.saya çıkarılan yollar 
dört parçadır. Hiç olmazsa halkeviy Son yağan yağmurlardan sebze 
le Türkku~u arasında bataklık halin h~yvan pazarının çamurdan çıkıla · 
de bulUiıan yolu yaptırarak şehri ye· mıyacak bir hale geldiğinden sebze 
rıi istasyona bağlayan bir tek a:.falt pazarının muvakkaten halin yanına 
cadd\!sini lrnrtarm;lk lazım gelmez getirildiğini yazmıştık . 
miydı?.. Hayvan satış yerinin başka mü· 

Biz öyle zanoediyoruzki, binler nasip bir yere getirilememesi yü· 
ce lira sarfiyle vapılm:tkta olan Türk zünden gerek ahcı ve gerek satıcı 
kuşu ve yeni halk-evi binaları bele- lar dün bu yerde çamur yüzünden 
diye için küçük bir fedakarlığı esir · çok müşkilat çekmişlerdir. 
geyecek kadar e,1emmiyetli değildir. , 
Binanaleyh; mademki belediye mesai Dı--.;:,p..---.. ----Hi-c-_,.......""7"'_/_ 
proğromına bu yolla_rın !apılma~ınıd·~ı· ~ f& 
koymuştur. Herhangı bu tedbırle ~ _ _ ---~ 
biran evvel l-u yol!or inşa edilme ~ ) ~ 9 --
lidir. 

Kırk sekiz sayfadan ibaret olan 
bu ikinci fasikülün de hemen her 
satırı, öteki gibi , .lltmış yetmiş çr 
kıntı içinde fngiliz , Fransız birçok 
üstat müelliflerin kitaplariyle tevsik 
edilmiş bir haldedir. 

Sayın Şahap Mazmı Coşkunla 
rın bu emeti hiç hoşa gitmiyecek 

:tir. Bu fasiküller değerli ve özlü 
tetkiklerin nasıl ydpıldığını bize öğ · 

-Gerisi dördüncü sahifede-

8 K. evvel 938 

Gökyüzü açık. Hava sakin. en 
çok sıcak gölgede 20 derece. Ge· 
celeri enaz.sıcak 9 derece. 
YENi NEŞRIY A. T 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 11 inci sa 
yısı çıktı. Bu sayıyı geçen sayılardön 
dah;a çok dolğun ve güzel yazıları 
muhtevidir. Çocuk'3rımız için çocuk 
bahalarına tavsiye ederz. 

1 

Dahiliye Vekaleti yükJf 
1
,. 

nın tas-::likine mütevakk1 t · 
k ·ııerlı 

cak evlerin tipleri, şe 1 el 
leri de müt'!hassıslann t_, 
mütevakkıf olduğundan e 
gazetenizde bahsedilen g 
kanuni ve fenni sebeple 
lüt l!tıniştir . Adanaf111Z'" r 
sinde bu planla ve bu s: 
on sene içinde 197 evlı~ 
mure meydana getirileC~ cP 

ne sonunda 82 bin lira\,,, 
bir sermaye de elde bll " f 

Fıkir sahasından teşebbıJ 
. 8 ,, 

geçmı ş ve proğrıun ~ 

kanuni ınııamelele, i ik11'~ 
olan, planları , haritaları, 111,ş 
leri yapılmış ve hazırlat~ . 
hayırlı teşebbüsün ese~iflll 
koyabilmt!Sİ için birliğ:~ııı 
den başka gecikme Sv rl 

N. · haı• 
mıştır. ızamnamesı '(re' 
birlik Dahiliye Vakale

0

1
t 

edilir edilme-ı faaliyete d• 
bildirir bu cevabımızıO ıı 
nizde ve ayni sütunda 

1
,1 

sini rica fderim - J(ııı. ~ 
ReiS' 

e•"''' 
ı' 

Şehrim~ 
Son yağan fasıl•~,/ 

dolayısiyle Seyhan rıe ,~ti 
sol sahillerinde yapılııt ~ 
nal inşaatı ınu vakk11.t~11tj 
Havalar n.üsai t gitt1~ıııı' 
rar inşaata devam 0 ı,if 

Kiselit köyürıde1,. 
c~~ 

F ekenin Kiselit k~ 
da var ağıllarının bul. 
on dört yaşlarında bır 
sedi bulur.muştur. aıı 
oğlu Ômer Gedikli, 
tahkikata de v:ıııı oı 
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MABEDDE AŞK 
\o aşlı bir 

_...,.,1 )7 dostum 
\ la dün 

}e : lam, eski günle· 
~ hayatından u-

3{ll 1n Uzun konuştuk 
!
.~Yazan l 

TANGÜNER 

........ ~~~~~~~~~~ 

cup kız onun sözle 
ı ine hiç itirazda 
bulunmadı. O an· 
da caminin Kay
yumuJda dışarı çık 
mıştı. içeride bir 

~htelif mevzularda, dünle hugün 
't an ,- ·asında mukayeseler yaptıktan son· 
18Öı, eski aşklara sevişmelere in ti 

anan <ı\ etti: 

sa
511 

, - Her şeyin gizlisi, esrarlısı iyi 
yar 111

• diyordu, Bir tabloyu ele alalım. 
sas11,fssam, eğer hatları bariz şekilde 
han ·~·~ayetlendirmiş, fonlardeki şe. 
esile ~11lleri hududlandırmış olsaydı o re · 
eoe ~ ~ hiç şüphesiz, insanı birkaç ba 
iil1~ '~!la bıktıran alelade lıir şey olurdu.

1 hasıl ;ıçıplak bir kadın tablosu ile, mah 
·çil~ 10 )~ııı hatları bir tülle örtülmüş iki 
rindılblonun mukayesesini bir düşünü 
af81 ~ti Binaenaleyh, şu muhakkak ki, 
karır ın, sevişmenin en hududsuz hazzı 

ben, bir imam ve bir de Zehra var
dı. Bütün cesaretimi toplıyarag on. 
!arın yanma gittim. H •şim derhal 
kızın yanından ayrılmıştı. Zehra ile \ 
ben merdiven aralığında karşı karşı ., 

ya kalmıştık. ı 
O dakikadaki heyecanı hayatım

da ikinci bir dafa' kat'iyen duyma· ! 
dırn. İçimin çarpıntısını karşımdaki ı 
duyabilirdi. O 1un ellerini tutmuştum. 
O gün yalnız iki kelime. söyliyebil- 1 

dim: "Zehra hanım. , 
Benden hiç· kaçmadı. Belki iki da. 

1 

kika elele, haraketsiz kalmıştık. Ni· 
hayet sükUtu o bozmak cesaretini ; 
gösterebil ıııişti. Titreyerek mırıldandı 

Mahrukat kanunu 

Mağden kömürü yakma 

Ziraat kredi 
Kooperatifleri 

mecburiyetine tabi olan B K t"fl · h • . . . u oopara ı erın angı 

mıntaka lar tesbıt edılıyor il h d"l b"l k? 

Ankara : 8 (Telefonla) -- Mah 
rukat kanunu mucibince mağden kö. 
mürii yakılacak yerleri tesbit ttmek 
üzere Etibank tarafından Karadeniz 
ve Akdeniz havalisiyle, Orta Ana 
doluya mutahassıslar gönderilmiştir, 

Bu mütahassıslarca tesbit oluna· 
cak mıntıkalar iktisat vekaletinin 
tetkikinden geçtikten sonra ilan o
lunacaktır. 

Etibank, ucuz mağden kömürü 
tipi bulmak, ve sobalar yaptırıp 

memleketin her tarafında satmak 
üzere tetkik ve temaslara başlamış
tır. Gelecek kış mevsiminden evvel 
mahrukat kanununun her yerde tat. 
bikine geçilmiş olacaktır. 

ma arı acze ı e ı ece . 

Ankara : b (Telefonla) - Tarım 
kredisi kooperatiflerinnin bütün or· 

taklarının mahsulatiyle zirai alat ve 
edevatı üzerinde rehin hakkı bulun

duğundan bu mahsullerin, devlet a· 
lacağı için haczi cihetine gidilemiye

ceği. ancak devletin hakkı bu mah
sullerin aynına tealhık ediyorsa haciz 

yapılabileceği Maliyece vekaletlere 
tamim edilmiştir. 

Filistin konferansı 
1 

Bir macera filmi değil, en büyük aşklar , göz kamaştıran ihtişamlar , 
ruhlara gıda veren çok nefis muzik ve giizellikler şaheseri 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

Filmcilik sanalının en büyük muvaff.ıkiyetlerind~n biri olan beyaz per
denin şöhretli altı büyük yıldızının bir arada vücud11 getirdikleri 

mevsimin en güzel ve misilsiz eseri 

( Devlet Kuşu ) 
Filmini sunarak saygıdeğer müşterilerini davet eder 

OYNAYANLAR : 
Dünya Paten şampiyonu ( SONJA HENİE ) - DON AMEJ -
ADOLF MENJU - RITZ BROTHERS - NED SPARKS -

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

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istiyebilirsiniz 

PEK YAKINDA . PEK YAKINDA 

Afman filmciliğinin harikası,(PAUL HÖRBİGER-KARIN HARDT
İDA WÜST-VILLI ŞAFFERS-SIBlLLE ŞİMİTZ ) in yarattıkları 

Maruf bestekar(Franz List) in aşkı,maceralarile dolu 

( Macar Raspodisi ) 
Misilsiz eserini sabırsızlıkla 

Telefon Asri 

bekleyiniz 

250 
10037 

. ·le ~I tııahremiyette aramalıdır. 
sı 1 

si . Bunun içindirki eski sevişmeler 
alı5~0 ·•ıııinci asrın sevişmelerinden daha 

"Nusret bey görmesinler!. 1 

Ellerini bırakmıştım. Bir kuş gibi ı' 
merdiveulerden aşağı koştu ... 

Kudüs: 8 (Radyo)- lngiliz müs 
temlekat nazırı bay Mak donald, a J"--.................... --........ --
vam kamarasında Filistin konferansı _ ...................................... _, ___ .................... _,..._,... ___ .... _ Ticaret odaları 

ne lllı olu d k r u. 
"\ir Sana anlatacağım bir macern 
ek ve ıııı yirmi beş sene evvel ba · 

kongresi Ertesi sabah onu, gençliğimin J 

bütün arzulu hisleriyle kulakladım. 1 

Ona, bütün kalbimi açtııo. Bana bü ' iktisat vekilinin riyaseti 

na Mısır, Irak, Amm~n ve şarkı Er- Al • d 1 
düınün iştirak edeceğini, keza Yahu saray SlnemaSJD a 
dilerinde bu konfernnsa iştirak et· 
melerinin çok muhtemel olduğunu 

Jer 0~ ~dan geçti. 

e ~asın Mahallenin en yakışıklı delikarı 
alı00ı )~Ydım. Ara sokaklardan çarşıya 
an 90 rı arken ve eve döner:Cen, bütün \ 

:bb, ~llıbalarda hareketler, fiskoslar olur 
eŞ diğıj ·çok defa mahallenin genç kızla 
r ·oin .~~ " Ah onun olsam. diye birbir· 
er1

.
0 
u ·t'.nden, tutkunluklarını gizlemedik· 

lı'. 1 
jo il ~ni kulaklarımla işitirdim. Fakat 

1~3 :n bü:ün bunlara lakayddım. Çün 
·ı sı 'u, nıahallede delice sevdigirn bir 
rle., "ı Vardı: Zehra 
-.11. 
1 ~ li~ Zehra sevgilimdi. Fakat onunla 
0
;

0
s0si 1 defa bil<! görüşmemiştik. '(al 

\ a' ı 1kbirkaç kere sokakta karşılaşmış, · 
!'ğİO 1 ışJarımızla anlaşmıştık. 

tün safvetiyle mukabele ediyordu. 1 altında Ankarada 
Fırtınalı, kar anlık kış sabahların J k 

da namaz vaktinden bir iki saat ev· toplanaca hr 
vel camide buluşu}orduk. Bu vazi· Ankara: 8 (Telefonla) - Tica 
yet tam bir buçuk yıl l·ütün hara-

1 
ret odaları ıwngresi yakında şehri

ret ve intizamiyle sürdü.. · mizde ıktisat vekili Şakir Kesebirin 
Fakat birgün geldi ki, camii ar· 

1 riyasetinde toplanacaktır. Kongrede 
tık terketmiştik. Çiinkü, arkadaşım ticaret odalarının mesaileri ve büdçe 
Haşim imamlığı bırakmıştı. vaziyetleri üzerinde esaslı görüşme· 

Bu gizli sevginin temeli me!'ıer I 
Haşimmiş! Tabii «rtık cam;ye devam 
edemediğimizden bir bitimizi göre- 1 

miyorduk. At~şli bir sevişmeden 

sonra bu ayrılık ikimizi de haıap 
ediyordu. 

ler yapılacaktır. 

söylemiştir. 

r·~~~---.... ----, 

Türksözü 1 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 ! 
1 Aylık 100 ıı 

1 
'l 1 

r ~ ırı' 'ııı Onun sevgisi içime düştükten 
efıır ta gece uykularım yok oldu. J 

-~ıeri,. f.!ep onu düşünüyor, onunla ko 
1 tel'' lııtııak çarelerini arıyordum. 

Bir gün annemden işittimi "kom 
şunun kızı Zı:hra hasta., diyordu. 

O günkü duyduğum azap eşsiz· 
di. Fakat ne çareki ogünün tehkki · 
leri bu ıztırabı gidermeğe miisait 
değildi. Hala ı.icab denilen kelimeye 
düş ·nanıml 

Diğer taraftan memlekette ikti 
sadi teşkilatı yeniden kuran kanun 
Meclisin bu devresinde müzakere 
edilecektir Ticaret odasını lağvede 
rek yerlerine daha geniş teşkilatla 

çalışmak üzere ve ma hdud nıikdar 
da iktisad odaları kuran bu kanunun 
mevcut ticaret odalarım çok yakın· 
dan alakadar ettiği cihetle Ankara· 

. da topladacak olan odalar kongre. 
sinde müzakere mevzuu teşkil et 
mesi kuvvetli Lir ihtimal dahilin 
de görülmektedir. 

ı - · Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı ı 
zammedilir. 

pıuh \ Zehra çok sevimli bir kız:lı. Ra 
~ci~ 4~zaıı günlerinden başka hemen her 

g dıO ı •h namazı camiye gider, ve ka· 
ter . 1nı . 1111 < ara mahsus kısımda ıbadet e· 
ıın ro' ,~'di. Cami, evimizin karşısında idi 

se ıi ·qnun . . h h k .. t k' ve 
J; ' 'j· ıçın onun •r are elını a rp I 

vlılı ;/ ~ 1~0r..!um. O, bazan ihtiyar büyük 
c~. ~JI nesile, hatta bazen yalnızca cami-! 

Ve nihayet, ne oldu bilirmisin? 
O düştüğü yataktan kalkamadı 

hir akşam "Zehra öldü,, dediler. I 
Ne hale geldiğimi, şimdi bile 1 

hatırladıkça fenalaşıyorum. O daki 
ka, hayatımın en büyük darbesini 1 

yemiştim. Ve nihayet ertesi sabah, j 
aşkımızın doğduğu mabedde onun ı· 
cenaze namazını kıldım. 

ıı~ ,, .. 
11 100ı' l!'ırıyordu. 

:bJS' 
11 

A.ylarc>, onunla konuşnıak ıçın 
, 3pl 1 at aradım; fakat bir yolunu bu ı 

'kıtlıl ilıadıın. Nilı-.yet çok samimi bir 
1 Jı'l ~:~alle arkadaşım mesdeyi halletti 
rı. rıı'i 1 lıııı, bir kalem nıüdürünün oğlu 

Mabedde <loğ an aşkın kahı a-
l 

manı mabette ölmüştü. Fakat onun 
' 

taıı .,' '· R b .. . . ·oi 1• "J a ası nufuzlu vt dın-lar bır 
sevgisi içimde asla ölmedi bütün 

1 

erı ı •tııd ' ti ı. 

füsun ve ateşiyle /aşaınaktal J 

&ıll . 
0 ,beb' 

1 
Ozaman ~skerlikten kurtulmak 1 

S· I O •n 
aıır ı ~ Y.a me.lreseye devam etmek 
ıeıin'e· ·~' ıınam olmak kafiydi. H1şim 

t
e g,.çı ~ .~oldan istifade edilebileceğini 

d ıunın" .. Ak .l k ı-· ı n ' , uştu. r a aşımın as er ıgı 

Fransız - İtalyan 
. gerginliği 

( Birinci sahifeden artan ) 
1 

otiC ~ •z bir şey kalmıştı. Eğer mahal 
3ı1ıaY . ·"·eki caminin imamı tayin edilirse 
1 A• •leJ l 1 eili r~ \~ e hal edilecekti. Buna babasıda talyada değil, talya müstemlekelerin· 
ıfl'' . ~~1 afakat ettti. Haşim bizim mahal- de de bir mesele oldu. Dün Afrikada 

n ' ki bütün ltalyan müstemlekelerindeki 
'O ~~· .~amiın e imam tayin ediliverdi. halk Fransız konsoloshanelerinin et-

rııı.11 'ii1
11

'.11amda başka bir camie tayin rafını kuşatarak hakaret nümayişleri 
,31 'lıtı llıışti. Artık bende ca mie de· yapmışlar ve şöyle bağırmışlardır: 

1311 -~ a başlamıştım. - Tunusu, Korsikayı almasını 
ptlı'~ı' ·~1 ~lanın buıaya kadar olan kısmı bildiririz.,, 

1 Jrrı' Jv! ı, 'Yca halledildiği gibi son kısmı Aynı insan kütleleri alman konso-
ıetı ı.ti , llıuvaffakiyetle neticelendi. Ha- loshanesi önüne de gitmişler, fa-
. tı• .i "• b . Z . kat orada dostluk tezalıiirleri göster-

iği ı" 1~ • eııı'll ehra ıle konuşmamı te nıi~lerdir 
olU~ j( ~~İn ne yapmak lazımsa yaptı. Bütün Afrika müstemleke gazele-
e ~ ~J ı.~.11;.v_veta caıniin genç Kayyumunu !eri Fransaya müthiş hücumlar yap-

Jfl'' «şt maktadırlar. 
1) ı~. ırdi. Yerine sekst>nlik bir ih Paris : 8 ( Radyo ) - Tulusta 
.. ~ ~ ~~· !tetirdi. Ve bundan sonra da Fransız gençliği mukabil nümayişler 

k0YJi ~adın husulünü temin etti: 1 yaparak Sicılya'yı isteriz; diye hay-
ı uıı .- "ır k ld O o• \ sabah namazından sonra Ha ırmış ar ır. 
bir ç -r1 ı ' l3u nümayişler İtal)•a d.ıki son nu 

01• .ı. Ceınaat dağıldıktan sonra 
5ıı ~'a~ mayişleıe bir mukabeledir. Gençler, 

Jı~ı ·~ 1 kadınlar kısmından aşağı • Fransız kousoloshanesi etrafında .op 
ti<· ı~ 1 en k ı d h. t d . ııı J arşı a ı; ve ona ıç ere !anarak aynı cümlcl_cri lıaykırmışl nr-
·on 'l tıı ıııeden lıenden bafı3ettı. Mdh ~dır. 

1 

I• 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

Keli nenin Tam manasile Büyük, Heyecanlı ve Çok Güzel 

Bir Film Seyretmek İskrseniz 

TAN Sinemasında 
BU AKŞAM 

Gösteri lıııege başlanacak olan ve Sinemanın en çok sevilen 
iki mühim siması 

MADELEİN CARROLLE, ROBERT DONAT -Tarafından calibi dikkat bir tarzda ğaratılan 

Franzızca ~özlü 
==~ 

" ıı 

39 Numarolu Casus i/ 

~ - - -- =-~· 

E'Ilsalsız ve Fevkalade Süper Filmi Görünüz. 

AYRICA: --------
Umumi !stok üzerine A l'ATÜRK'ün Cenaze Töreni filmi 

ve Heyecanlı Güzel bir Kovboy 

Beyaz Atlılar ir1tikamı 
, . -

Pek Yakında: 

Şahane Tango 

Baş Rolde, [POLA NEGRİ] 
10044 . ... . .-. ........... ~~~ ................ .__..,. ____ ~--.--=----------r""~=< ..... ""' 

Bu akşam 
n 

·ı 

Sayın müşterilerine; Zalimlerin düşmanı, Zayıfların hamisi, Krallara boyunl 
eğdiren ( BORJIY A ) Ailesinin en meşhur siması ltalya 

tarihinin eşsiz kahramanı 

( Sezar Borjiya) 
Türkçe sözlü tarihi muazzam şaheseri sunmakla bahtiyardır 

ILA VE OLARAK : 

) 

1 
Sine~a ~4~ de~~~}. Kişe~~~!m: aç~~~ar~~~~n: 212 

'..--------------.... ____________ _ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cemiyetler Kanunu 
Kanım No: 3512 Kabrıl lıırihi: 281611938 

Ve§rİ tarihi: 1-1./71 J938 

BiRİNCi FASIL 

Umumi lıükünıler 

- Dünden artan -

Bu cemiyetler, idare heyetinde vuku bulacak değişiklikleri ve yeni 
girecek azanın da hüviyetleriııi konsolosluklara bildirirler. 

iKiNCi FASIL 

Memnu hükümler 

Macide 9 - Mevzu ve gayeleri aşağda yazılı hususlara aid olan 
cemiyetlerin teşkili yasaktır: 

A) Devletin mülki bütünlüğünü bozmağa çalışan, 
B) Teşkilatı Esasiye kanununun 2 nci maddesinde yazılı Devlet reji

mine aykırı maksad ve gaye güden, 
C) Emniyet ve asayişe ve umumi ahlaka ve gayesi kanunlara uyma-

yan, 
D) Siyasal ve Ulusal birliği bozan, 
E) Din, mezheb ve tarikat esaslarına dayanan, 
F) Yerlilik ve yabancılık gibi Yurddaşlar arasında ayrılık uyandı-

ran, 
G) Her ne şekil ve ne nam altında olursa olsun ınıntakavi maksad 

güden veya unvan taşıyan, 
H) Aile, cemaat, ırk, cins ve sınıf esasına veya adına dayanan, 

I) Gizli tutulan gayesini saklayan, 
Madde 10 - Merkezi yurd dışında olan bır cemiyetin Türkiyedc 

şubesi açılamaz. Arsıulusal maksatlarla cemiyet kurulamaz . 

Ancak milletler arasında beraberlik yapm1kta fayda mülahaza edi
len cemiyetlerin Türkiyede kurulmasına veya kurulu olanların yurd için
de şube açmalarına İcra Vekilleri Heyeti kararile izm verilebilir. 

Bu cemiyetler ve şubeler lüzumunda İcra Vekil .eri Heyeti kararile 
fesih ve tasfiye edilir. 

Madde 11 - Cemiyetler. askerlige hazırlayıcı talim ve terbiye iş
lerile meşgul olmazlar, Ancak icra Vekilleri Heyeti bu işlerden bir kıs
mı ile meşgul olabilmek salahiyetini münasib gördüğü cemiyetlere vere· 
bilir, 

-(Sonu Var} 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 
1 

f.n çok 
K. S. ,-----1-8,87 __ 
35 

Koza 
Piyasa parlafı • ·- ---· Piyasa temizi • 31 

-Ianel. --
iane il. •------ -

-Ekspres 
Klevland-=--------- 36 --,41 

YAPACI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Beyaz ı ı ( -Siyah--~ --- ---

ÇIGIT 

iane 
Ekspres ~I 

•-~Y~e~r,-i---"Y~e-m~l~ik-,,--- 4 ,-----~ 

.. ''TÖhumluk-,,-- 4,12 5 -------

i& 

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs --:\75 ·~--o----------

" 
Yerli 3,32 

" Men tane 
Arpa 
Fasulya ."---------
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16,50 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç ,, .. 
:.S ~ Dört yıldız Doğruluk 
.:ııı :::: 
..2 c üç ,, 
.~ ~ Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N u-
f' ~ üç " " -----------------Simit .. ----------------~..._ ________________________ , 

~l<m 1 

Liverpol Telgrafları 
8 / 12 / 1938 

Kambiyo ve Para 

Penc 
iş Baukasından alınmıştır. 

t---
Hazır 4 99 Lırct /-·Ei Rayişmark 
2. Kanun Va. 4 65 

Frank ( Fransıı.) - 3- 32 
4 65 Mart ,, - Sterlin ( iİigiliz) - 5- 90 

Hind hazır 3 ı 94 Dolar ( Amerika ) !251 75 . 
Nev~ork 8 27 Frank- ( İsviçre) 00 00 

c 

l 
1 

, 

. Kiımbar~~ birl 
1 ~ 

\ . 

TURXiV! 
CUMHV IJYSTI e 

ıIRAAllB.ANKASI 
, 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogıu}a rnüesstse na. 

mına getirilen rn nıüntt hap. ine vt kc hlu ça) loıdcıı Hkuf ve itina ile 
yapılan ha1manlardır. Her :uvı e göre Cfğİ~ı·n nrrraralı tertipltıi vardır. 
Muhtelif cins ve l Ü)ükliikte lutu ve pöhtlrr içerİ.!-İnde ~atı':r. Ambalaj· 

ıaıındcki Albayr·ak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisi) etinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel!eşeker ticarethrnesi ve ıyı cıns ma) satan 

bôkkaliyelerde satılır. 
Un umi dı polaıı ; f~tn l ul Tc:hnıi!:c nü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

altında ) 
Bahçekapı Dördüncü vakıf h anı k:.r şısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lst;.nbul , C. 
= 

nr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlcımıştır. 

I --··· ~- - · - -...--;--

l~lUJJMlt~A1~A 
CAN l~UQTAQ.ID. 

, . 

Divrik madeninde 

- Birinci sahifeden artan -

deninin yekiinü on binlerce tonu aş· 
mış bulunmaktadır, Karabükte kuru· 

lan ilk demir senayi merkezimize 
8,840 ton demir cevheri sevkedilmiş. 
tir. 

Gene buraya sevkedilmek üzere 
istasyonda kırk bin ton demir depo 

edilmiştir. Karabük fabrikaları yakın· 
da işlemeğe başlıyacağmdan Divrik 

demir mağdeninde istihsal işiçok ha· 
raretli bir safhaya girmiş bulunmak· 
tadır. 

Demir dağındaki magden vasati 
olarak yüzde 65 den yukarı demir 

cevherini ihtiva etmektedir. Aynı za. 

manda ender memleketlere nasip o· 
lan keyfiyet zenginliği ve kemiyet 

bolluğu gibi iki mülıiın bassa bir ara· 
ya gelmiştir. Divrik deki demir cev· 

heri, yapıcı ve yaratıcı Türkiyenin 
bugünkü ihtiyaçlarını tatmin ettikten 

başka istikbalde de birçok nesillerin 
ihtiyaçlarını karşılayacdk kadar un· 
gin ve yüksek kalitelidir. 

Bu zengin kaynak , herhangi bir 
iyi tesadüf neticesinde bulunmuş de 

ğildir. Bu kaynağı meydana çıkaran 
teknık teşkilat ve bilgidir ki bu maı· 

hariyel anca~. Cümhuriyel yıllarına 

nasip olabilirdi. 

•• 
Cin - Kötü go 

,,, 
- ikinci sahifeden artarı·bi 

retiyorlar . Ehemmiyetsiı ~~ 
rünen [mevzuların üstat elı Sil 
hale girdiklerini anlatıyorlar•. 
kımdan halk bilgisi ve halk 
ara~tırıcılan için bunlar ~ • 
raslanmaz örneklerdir.Bu ik•de 
tercüme için çekilen emek I 
ayrı bir örnektir. Eseri_n aJ ~ 
lizcedir . Şahap Nazmı C ed 
hem aslını, hem de tercürot 

F b. b' .,.~ olan ransızcasım ır ırı .. ist 
laştırarak bu bahisleri dıliOI ~ 
virmişlerdir . Bundan ~?ı;k .ı 
çevrilirken gösterilen tıtız 1 

mizlik de işe karışınca an:.ı
en açık bir üslubiyle ya Ju 
tercüme eser kazanmış 0.,,. 

Kitaplar seve seve ve asi '1 
sadakatından tamamiylc .~ 
halde ve yukarda söyl~d~ 
zehni nesçimizi ören iphk~ bil 
naklarına ait birçok yenı t1 ı 
edinerek kendilerini okut~i 
ediyorlar. Bize bu örne_k i bıık 
ve ( Veste:rmarck ) ile bıt ,,.~ 
ve tekellüf süz bir halde tıt 
Şahap Nazmi Coşkunlar• 
etmek tatlı bir minnettarlık 
oluyor . 

En Kısa Zamanda 
E B.. ··k ş··h t. Yalo n uyu o re ı 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları 

~------- ----------------- btlı~ııı , Ôtedenber: sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya Jltlııd 

Doktor Operator 
. 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd · 

det asistanlık yapmıştır. Hastalannı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabah\t;yİn saat 12- 8, öğleden sonra 

2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

tarından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyaların<lan pcl. ~em cs3 
Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak cclbcdıleıı 

mal edilmektedir . 

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

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 
90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı• Yeri: 
17 - 30 O•manll Banka•ı karfı sıra•ınd• 

9988 Ferhat inci 

.... 

'·----------------------------~~~ _______ ıl 
Geldi 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgöreıı 

•• 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

Y490 46-90 

Hrr gün hastaların• Abidinpaşa caddesinde 1~, 
maralı muayenehanesinde kabul ile teŞ 

ve tedavi eder 
9877 21 - 26 

Adana Asliye 1 ci huk~k j 
hakimliğinden: 

Numara : 399 

Akkapu mahallesinde mukim 
Ha~an oğlu Ahmet karısı Hamide 
Dudu ve kızları Zehra ve Cemile
nin Asliye 1 ci hukuk mahkemesi· 
ne ikame eyledikleri gayrı menku
lun tescili davasının yapılmakta O· 

lan duruşmasında: 
Müddeiler: Akkapu mahallesin. 

de vaki ve tarafları Şarkan tarik 
Garben bayraktar oğlu bahçası 
Cenuben yesir Hasan bahçesı, Şi 
melen kabristan ile mahaut bir kı 
tada tahminen altı hektardan ibaret 
bahçeyi 30 senedenberi bila fasıla 
ve bila niza Jve maliki sıfatile h· 
sarruf etmiş ve mezkür bahçenin 
hiç bir kimse namına Tapuda kayit 
edilmemiş olmakla namlarına tapu· 

1 
ya tescilini talep eylemiş oldukla •

1
· 

rından bu yere başkaca iddiayi hak 
eden varsa bir ay zarfında mabke· 1 
meye miirflcaat etmesi lüıumuna 

Ankara radyo nef 
d "i) [ile 200 ila 2000 metre e 

bütün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 


