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ı EBEDi 
! ŞEFiN 
: KABRi " Ben hiç bir partinin emriyle harel{ct 

etmem ve asla ınensubu degilim ,, 

abine 241 nıuhalif, 5!l 
315 rey ekseriyetle 

müstenkife karşı 
itinıad kazandı 

Mütehassıs hey
et Ankarada 

~a. 
.tıs : 10 ( Radyo ) - Fransız 1 

81 Çok hararetli bir celse yaşa- 1 
· Başvekil Bay Daladye mecliste 
. beyanatta bulunarak söyle 1 

it: 

'" Bugün öy!e bir saalte yaşa
ki. açık sözlülük her ~eye mü
hr. Küçük entrikalara tenezzül 

ttek ç ılışacağım. Sen hiçbir 
mensubu degilim ve hiçbir 

Cr emriyle hareket etmiyeceğim. 
~" günleı inde pnopaganda a· 
1ıı resimlı!ri hala elimdedir. Bu 

'de bana ve Çemberlayn'a hü
dolu idi. Grev muvaffak ol · 

'ne olurdu? soraııml 
Y Daladye komünistlerin h;:ı t 
tkctini uzun boylu tenkit et
•oııra sözlerine.şöyle devam 
it: 

~ _ azeteciler 
ı~nlm fahri 
lbiif ettişle

rimdlr ,, 

lıetecilik mesleğinin Türk kül
~ür hayatındaki rolünü kimse 
•nkar edemez. Bilhassa harf 

:k!l~plarından sonra, gazete
""' ıçınde başardığı iş pek vc-

. uştur. Hiçbir mektebın ve 
lıiçbir kültür müessesesinin böy
~ınanda başaramiyacağı işi, 

bir mucize halinde kökünden 
Crtııiştir: Medeniyet ve insan
b büyük Türk halkına ve köy
u vasıta ile sür'atle yayılmak-

l'llektep yuzu gormıyenımız, 
. taıetedcn alaka ile dünya 

tikibediyor. Türk çif çisinin, 
~ 0küzlerini dinlendirirken sa-

•_ında, gazete okuduğunu; Türk 
ııı, iş molası başlar başlamaz; il 

'r sanldıtJnı gördükçe guru
~~Yor. Kırda bayırda davannı 1 

teı~Ylü çocuklarının tren yolcu
-.rtılıyarak: 

Cazctel Gazete!... 
~. okumıya susamış olduklan

'. Yanılr ve cana yakın istek 
'~İttikçe göksümüz kabarı-

blusumuzun kültür varlığına 
akınaktı:ı haklı olduğumuza 
z 

- « Hük ümetin politikası tesli
miyet politikası değildir. Komünistle
rin politikası ise harbe müncer olan 
politikadır. fngiltere ile işbirliğinde 
devam edeceğiz. 

Frnnsı2 · Alman anlaşmasına gelin
ce: Bu anlaş ııanın Fransayı tazyik 

- - -----

edici hiç bir tarafı yoktur. 
Şu iyi bitinmeliki dahilt sulh ol. 

' mayınca harici sulh olamaz .• 
Bundan sonra Daladye meclisten 

itimııt istemiş ve açılnn reyde 241 
muhalif, 53 miistenkife: karşı kabine. 
ye 315 itimad reyi verilmiştir. 

ROMANYA ÇOK 

Mevkuf faşistlerin sayısı 
yirmi beş bini buldu 

Nazırlar meclisi 

Ankara : 10 (Telefonla) 
AtatUrkOn Anıt kabrinin 

yerini ve fekllnl tayin •t· 
mek Uzere Baf v•kllet mUs 
te,arı Kemal Gedelçin ri
yasetindeki lall komisyon 
çah•m•ların• devam et -
mektedlr. 

Tall komisyon ilk top
lantıamda Vekalet mUtaha• 
••••arından muıe,ekkll bir 
heyetin flklrlerlnl alm•I• 
karar verntştlr. Bu muta· 
ha•••• heyet akademi pro · 
fes6rlerlnden mimar Taut, 
heykeltu af Belllng, Nafıa 
veklletlnden profesör Len. 
profeaör Pruat ve Yansen
den mUrekkeptlr. Heyet 1-
zaıarl bu mUnasebene An. 
karaya gelmlf bulunmak
tadırlar. 

MUteha•••• heyet önU
mUzdekl ~hafta içinde top
lanacak Tlll komisyona il 
klrıerlnl blldlrecekllr. 

* .. ee e· e· ·e ee ee oe o· oe .............. 

------

Zonguldaktan bir görUnu, 

Reisicümurumuz 
inönüZonguldağa 
dün hareket etti 

Ioebolu'lular dün sabah çok 
coşkun tezahürat yaptı 

Ankara; 10 (Telefonla)-- Reisicümhurumuz lsm9t lnönü dün öğleden 
sonra Kastamoni fideliği ıle eğitmen kursu Binalarını gezerek tetkikatta 
bulunmuş ve ondan sonra arac heyetini Kastamoni belediye reisi ile 
bazı Kastamonllileri ve cievrekanı mümessillerini kabul buyurmuşlsrdır 

Ankara 10 (Telefonla)- Cümhurre:simiz ismet lnönü bugün :eaat üç 
te f avaronayatı ile halkın coşkun tezahürleri arasında lneboludan Zon 
guldaöa hareket etmiştir. Denizde hava gayet güzel olup cümhurreisi· 
miz seyahatı rahat geçmektedir. 

Yeni hatların töreni toplandı, 
kralın riyasetinde 

kabinede değişiklik! 

ALMAN ELÇiSi SON TEVKIFATI 
NiÇiN PROTESTO EDiYOR ? 

1 
Hukuk ilmini 

Yayın C.emimeti 

açılma 

Vekillerimiz hususi bir 
1 trenle Erzincana gitti Biikreş: 10 (Radyo) - Nazırlar 

meclisi kral "' arolun riyaseti altında 
toplnnılınıştır. Uz Jn müzakereler ya
pılmıştır. Söylendiğine gurc kabine 
de yapılacak de~işiklik haberi teyit 
edecektir. ı 

Paris: to (Radyo)- Fransız efl--a· 
rı uınumiyesi, Romanyadan gelen he 
yeca nlı haberler üzcıiııdc dikkatle 
dur11yor. Ve had i srıleri chcınıniyetle 

karşıla yor. 
Telgraflar demir muhafız teşkilatı 

gi7.lice faaliyetine devam etmt'k 
te oldugunu birdirmektedir. Geçenler 
de öldürülen d !mir muhafızların tide 
ri Kodreanonuu yerine bır avukat ge
çi ılmiştir. Hadiselerin en dikkata de
ğer tarafı Almanyanın Bük reş elçisi
nin son tedkikatı protesto etmiştir. 

Elçi pıotesto ile kalmamış, Romanya 
yı terketmiş ve ayrılırken, '25 bine 
varan mevkuf demir muhnfızlar ser
best hır ktığı takdirde dönmiyeccğini 
bildirmiştir. 

Bununla beraber Alınan elçisinin 
Berline hareket edişi, son hadiseler 

Kral Karol 

etrafında hükumetine izahat vereceği 
yolundada tefsir olunmaktadır. Söylen 
diğine göre tevkif olunanlar arasında 1 
bazı Almanlarda vardır. ve bu Alman 
Romen münasebetlerinde tehlikeli 
vaziyctl . r doğurabilecek mahiyete 
görülmektedir. 

İlk Konferans dün Anka
ra H alkeviode verildi 

BAŞVEKILlMıZDE KONFERAN
SI ONURLA TTIRDILAR Ankara garındaki margiz tesisah da açıldı 

Aıık<ıra : JO (Telefonla) - Bu· Ankara: 10 ( felefonlo) - Erzin- Açılış loreniııdc bulunmak üzere 
gün tıukuk ilmi yayın ccmıyctinin can istasyonu törenle i~letıneye aç· davet edilen mebuslarımızla askeri 
ili< ~ O:lferansı H.Jlkevlnde lstanbul ve mülki rüesa. vekaletle erkar.ı, 

mak üzere nafia vekili Ali Çetinkaya 
Fakultesi Reklorü Cemil tarcıfından mali iktisadi müesse-eler reisleri, mat Hariciye vekili Şjkrü Saraçoğlu, milli 
vsrilmişlir. buat mümessilleri ayrı trenlerle hare 

ın\-ıdafaa vekili Kazım Özalp, maarif k t t · 1 d' Konferansta kalabalık biı dinle- ·e e mı~ er ır. 
rici kitlesi bulunuyordu. vekili Saffet Arıkan bugün hususi bir Ankara garında vücuda getırilen 

B şvekil Celal Bayar da koııferan- trenle Erzincana hareket etmiştir. Markiz lesisalıda dün torenle açılmıştır 
sı onurlatmışlnr vı! konferansıu so- ! ____________ -----------------
nuna kadar kalmışlar. 

Korıferansdan sonra yin~ Halke
vinde bir çay ziynfeti verilmiş ve zi· 
yafette Başvekıl Celal Hayarla, Da
hiliye Vekili Refik Saydam hazır bu
lunmuşlardır. 

Zirai kalkınma 

İtalya milli 
müdafaasına 

1.340.000.000 liretlik 
bir kredi açıldı 

Kazanç 
ikinci 

• • 
vergısı 

taksiti 

Ankara: 10 (Telefonla) - Ka
ıanç vergisinin ikinci taksiti ödeme 
zamanı gelmiştir. Maliye şubeleri bu 
ay zarfında vergi bo"çlarını ödeme 
feri için mükelleflere lazımgelen teb
lifratı yapacaklardır. 

inkilaüının en mühim yapıcı 
ıcı va~ıtası 0 1an matbuata 

etrafında neşriyat 

Romanın ta/en/eri gün- zira~t kongresinden eveı 
1 I' 1 bırşey yapılnnyacak 

; dengüne çoğa/maktadır ıand~::~;~ !~.~~1~:i:0~;"i-1!~;: 

Roma: ıO (Radyo) - ltalya mü 
dafaasınıu takviyesi için 938 · 939 
büdcclerinin kara ve deniz orduları 
için 1.540.000.000 liretlik bir kredi 
açılmıştır. Stoyadinoviç'in nutku 

~i~.in verdiği elıemmiyct .. lı~r 
Yuktür. imparatorluk reıımı

'-tır, dilsiz ve esir matbuatı 
-~~aşım yıllarca uyuşturmuş-
11\ Un yarattığı Cümhurh et, 
atbuatın esaret zincirlerini 

hna layık olan hürriyeti, is
ktıi. Bugün doğruyu gören, 
tn ve duyuran matbuatımız 

l 
karckterini ifade eden tam 

dür. 
kan Celal Bayar: "Gazde-'b fc:hri müfettişlerimdir,, dc
Uatın bu hassasını ne gü

•ktadır. 
tazeteciler onun fahri mü
. lJlus ve memleket işlerin-
~ ıörerek, milleti uyanıklığa 

bu fahri müfettişler, işle
·.. Zamanında yapılmasına 
0 nayak olacak; Türk dev-

~cı ve yaratıcı vasfını, her 
}a artan bir hızla, idame 
"1lt, 

Vehbi Evlnç 

Tunus , Korsika 
Balear adaları 

k 
tat yapılacağı, numune köyler için 

ve Nisten baş a kuluçka makineleri gct!rılcceği, kü · 

lcabederse hükumet daha 800· 
000.0öO liretlik ikinci lıir kredi 
a..- ..ı bilecek tir. 

Dan1ga cezaları nıaliye 
dairesince tahsil edilecek d 

. . mes hayvanlarının reniş mikyasta 
a ıstenı yor yetiştirileceği, meyveciliğin islah 

MUSOLINl BU TALEPLERi , ÇEMBERLAYNIN RO· 

MA ZiYARETiNDE RESMEN AÇIG VURACAKTIR 

Paris : 10 ( Radyo ) - lta•yndan gelen haberler , Korslka 
ve Tunusun Fransadan istenmesi nUmayı,ıerlnin devam etti
ğini ve taleplerin gitgide genı,ıedlllnl anlatıyor. ltalya, yalnız 

Parti kurultayı 

Ankara: 10 (Telefonla) - Cüın 
huriyet halk paıti:iİ kurultayı ayın 
yirmibeşin~e topl.rnacak ve kurulta 
yd vaayet koilgr !erinde seçılec"k 
yeni parti murahhaala ı gelecektir. 

( 
Korslka adaslyle Tunusu de-
111 , Nl• ••hrlnl de talep et. 

ı mekte, ispanyaya alt bulunan 
1 Balcar adaların111 askeri üs olarak 
~k ullanınası için kendisine terkini , 
Süvcyş kanalı .şirkef nin hisse senet• 
)erinden bir mıkl..ır verilmesini , Ha
bcş:standa ve Fransızlara ait Adisa
baba- Cibu ti demiıyolunda hissedar 
olmJk ıı;lcmcklcdir • 

ve inkişafı için lüzumlu tedbirler 
f alınmakla buaber, baıı vilayetlerde 

l:urslar açılaçağı gihi haberleri tah
kik eltim. Alakalı makam, bütün 
bunları büyiik ziraat • kongresinden 
sonra olabilect'ğini söylemiştir. 

Arıkara: 10 (Telefonla) - Damga 
kanunuııun bazı maddelerini değişti 
ren 3678 numaralı kanunun 17 ve 
19 uncu m1dtfeleri damga cezaları 
nın tahsil emval kanununa tevfikan 
maliye daireleıince tahsil o!unucağı 

Anlaşıldığın.ı göre , Mıısolini bu nı tasrih etmiştir. 
talepleri Çemberlaync sonkanunda Onun için şim Jiye 1<adar u.a da 
Romada bildirecektir. O zamana ka· iresi tarafından takip edilen bu ka 
dar resmi ağızdan .~eya~att~ bulun. bit işlerin maliyeye devr o16nması 
ınayacak .. halkın numayışlerı ~e ga· ve bundan sonra maliye daireltrin 
zete neşrıyah devam edccektır . • k. t h ·ı 1 ır.. dl" 1 

Napoli, Torino ve Floransa şehiı-ı ce t .. a 1~ ve 1
. sı 0 ~nac:tı;.: ~ ıye 

teriyle diğer üç şehir de nümayişll!r vckaletınden bır tamımle butun mer 
tekrar yapılmıştır • . kez.lere bildirilmiştir. 

Belegrad: 10 (Radyo) - Ba~ve. 

kil Stoyadinoviç bugün 30.000 ki
şinin önünde bir nutuk söylemiştir. 

Başvrkil bu nutkunda f edarallc
rin hattı hareketini tenkit etmiştir. 

Amerikada 

Casusluklara karşı yapı
lacak mukttbele 

Vaşington; 10 (Radyo) Reisi-
cumhur Ruzvelt son senelerde A · 
mcrikada casus faaliyetinin arttığını 
v~ binaı-naleyh Amerika siyasi 'Ser 
vislerinde isıahat yapılarak ba ca· 
sustukları mukabele edileceğini be
yan etmiştir. 
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12 K. EVVEL 
Cıimluırİ)et Tüı!. milletıııı rktis11di csırlıkıen kurtardı . Şınıılı ekoııo· 
mık savaştaki el ve ruh bırliğınıızın parolası : 
- Yer/imalı ve rusıırruliur -
) rrlimıılı kııllunmak LP tasarruf etmek ulusal ıt şrzrflı bır rn:ıfedir. 
lJıı /.ii) ük şerrf ııncak Tür/; olaııa malısustıır • 

Birinci Süleyman zamanındanbcri 
devlet içinde devlet rejimi devam 
ediyordu. Gafil padişahlar kuwıet
lerini Allahtan gelir sanarak Türk 
milletini iktisatça , siyasetçe Avru· 
panın esiri yapacak kapitülasyonları 
ta 1535 de imzalamışlardır. Bu im
za bir ne\·i idam hükmü idi. Kendi 
kendini idam hükmü : 

Kapitülasyonlar, imparatorluk dev 
rinin maliyesi, sanayii ve umumi ile 
rileyişi üzerine yavaş yavaş çöken 
bir kara buluttan farksızdı . 

tikJalini kazanmak için döğüşü}ordu. 
Lozan i.e başlıbaşına birer za 

ferdir. Lozan zafrri cr phelerde mil 
lelin kanıyla kazandığı zaferlerin v~ 
milli kurtuluş savaşının bir mahsu 
lüdür. 

Lozanda millet siyasi ve iktisa 
di istiklalıne kavuşuyor. Lozanda 
Türk, esir milletlerin ilk zaferini ka 
zandı. 

Kapitülasyonlaıı yıktık. 

-Gümrüklerimizin anahtaı !arını 
geri aldık 

- Türkurı müsavi haklı millet 
oluşunu cihana anlattık. 

Fakat bu zaferlerin kazanılması 

22!2 1 ıx == 

okullarında 

Okuyup yazma 
bilmiyenlere 

Ulus okulları talimrtnamesi mu 
cibince 16-45 yaşına kadar oku

yup yazma bilmiyenl<"ıin Ulus okul 
!arına devam etmeleri mecburi bu

lunduğundan bu gibilerin dershane 
lcre devam etmelerinin temini için 

şimdilik Eti kry ve mahallelerinde 
16-45 yaşına kadar olan okuyup 

yazma bilmiyenlcrin kültür direktör 
lüğünce tesbitine başlanmıştır. 

Ekmek fiyatları 
Gümrük esareti, maliye esareti, 

adliye l"sareti ve nihayet maarif esa 
reli birbirini takip edecekti. Halbuki 
Avrupa da : 

Zenginleşiniz !.., diyorlardı. Ve 
Avrupada makinc:ve buhar istihsali 
çoğaltmağa ve ucuza mal edilmeğc 
başlanmıştı. Netice : Kapitülasyon
ların yıktığı gümrük kapılarından 
giren ucuz ve yabancı mal, milli sa 
nayii birbir boğdu. Yurd içinde ça 
lışan tezgahlar yavaş yavaş durma
ğa ve azalmağa başladı. Vaktiyle 
kendi kendine yeter olan im para tor· 
luk 19 uncu asrın ortalarında artık 

için milletin ayaklanması ve iradesi • • • d 
8 . · · k" ler c hiç bir kuvvete ram olmıyan bir kah) ırıncı ve ı ıncı nevı 

ramanın bu millete baş olması la yirmişer para artırıldı 
zımdı. Ulu Atatürk millete baş oldn 
.Kurtulan yurtta kuruluş başladı •• 

y eter bir kudrete malık değildi. 
Bu iktisadi çöküşün ar kasından 

mali yıkılış gelmişti . 
Devlet bütçesinin ( lüzumsuz in

şaat ve sefahat yolunda israf olu· 
nan) açığını Avrupa bankalarından 

alınan ( ödünç ) lecin karşılandığını 

görüyoruz. 
1845 den 19 il yılına kadar Os. 

ınanlı devleti yabancılara 5 milyar 
297 milyon altın frank boıclandılar. 

Bundan devletin eline kaç para 
geçti biliyormusunuı?.. Yalnız üç 
milyon lira altın frank komisyoncu 
!arın ve bangerleı in cebine aktı . 
Bu borçların faizlerini ve taksitleri 
ni ödemek için ) urdun b.!lli başlı 
ulusal gelirleri ve en verimli vergi 
kaynakları yabancıların vekilharcı 
"düyunuumumiyeye devredilmişti • 

19 uncu asrın 2 inci yarısından 

sonra yabancı sermaye hortumunu 
yalnız devlet bütçesine değil , ayni 
zamanda yurdun zengin hayat kay
naklarına da soktu . Kara , deniz , 
bütün işletmeler imtiyazlı demir
yolları, tramvaylar . elektrik işleri , 
bankalar, vapurlar bu demirde ya· 
ban eller tarafından birer hortum 
gibi işlemege başladı . 

Lozan dönümünden sonra Türk 
talinin her sahada olduğu gibi mi 
lı iktisad cephesinde yükselişi ve 
parlayışı başladı. Cümhuriyet Türk 
köylüsünü aşar ve (rrji) derdinJen 
kurtardığı gibi Türk milletini iktisa ' 
di esirlik belasındanda kurtarmış bu· 
lunııyor, \ 

Birbirini sü•atle kovalayan za 1 

man içinde fasılasıı: bir yaradılışla ' 
yurdun köşe bucakları yeni yeni i· 
mar sahaları eserleriyle bezcnmeğe 

başlıyor. Uzun demir yolları, geniş so 
scler, sayısız ve büyük köprüler, en 
modern binalar, şarkta, merkezde, 
ü11iversiteler serpiliyor. 

Aziz okurlarım: 

1929 dd b1şlayan cıhan buhranı 
fıatları süratle düşürmüş ve iktisadi 
(deprensiyon) kendini gösteriyordu. 
Eğer Tüık inkilapçısı bu yeni evren 
sel felaket karşısında idaresine ha 

1 
kim olması idi Lozanın bütün ikti 
sadi bz1nçlarını bir anda elinden çı 
karabilir. Ve yeniden ecnebi serma· 1 

yesinin zelil tabiatına mukadderatını 

teslim etmek mecburiyetinde kalırdı. 

Fakat yeni Türkiye bu yeni leh · 
likeyi yeni usullerle karşı koymayı 
biliyor, Müthiş bir (ahtapot) gibi cı· 
hanın ileti sa ~i hırekctlerini felze uğ 1 

ratmağa çalışan ej~erin yeni Türki
yede sarsmık istediği milli iktişadi 
yatı, milli ve devletçi tedbirlerle tak 
viye etmeğe ve bu suretle :koruma· 
ğa muvaffak olmuştur. 

Şehrimiz fırıncılarının ekmek 
narkına itiraz ettiklerini yazmıştık. 

Belediye encümeni yaptırdığı 
tetkikat neticesinde ekmek fiyatları· 

na yirmişer para zam yapı!mak su· 
reliyle birinci nevi ekmeğin kilosu· 

nun dokuz ve ·ikinci nevi ekmeğin 
kilosunun yedi buçuk kuruştan sa · 
tılmaıına karar vermiş ve bu kara 
rın tatbikine 9· 12.938 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Biıinci orta 
yapılan 

okulda dün 
toplaııh 

Dün şehrimiz birinci orta okulun 
1 

da evvelce yapılması kararlaştırılan i 
.çocuk velileriyle terbiyevi ve idari. 
bak•mdan görüşmderin birincisi J 

yapılmıştır. Mektep ve aile ocakları 
nı birleştiren bu toplantı çok sami 
mi geçmiş mektep adına direktör 

Sabri Güzel ve yardirektör Halil 
okan ve veli er adına da Bay Akça · 

lı birer .öylev ver~işler, ~üteakiben 1 
Aziz Önder Ataturke aıt yazılar 
ve bu arada direktör :Sabri Güzelin 

kuılrttli ve manzum bir parçası da 1 
okunarak toklantıya diğer haftalarda 
da toplanılmak üzere son verilmiş· 

tir. 

Dü)Ünuumumiyeye devlet içinde 
devlet gibi silahlı: teşkilatı bir kuv
vet haline gelmişti. Türk miist.ıhsı
linin alınteri mahsulü olarak elde 
elliği kıymetler cebren elınden alı· , 
narak yabancı memleketlerin yaban- ' 
cı soyguncuların eline veriliyordu. 

Değerli okuyucularım: 

Cümhuriyet devrinde buğday is 
tiklalinc, şeker istiklaline kavuştuk 
bunu ne demek ol.:luğunu cıhan har 
binde süpürge tohumu ekmeği yi· 

1 J ' •• 

yen n şekeri rüyasında görmüş o 
!anlar pek ala bi'irler. O günleri ya 
şamamış olanlar buğday ve ~eker 

istiklalinin ne oldugunu anlamakta 
zorluk çekerler. 

Artık im par ;torluk kendi kendine 
bitmiyen, fakirleşen bir yurd halini 
almış, bir yarı müstemleke olmuştur. 
Ve !.ütün •ceremeyi Türk J..öylüsü 

12 Kanun evvelden iti'ıaren yer 
bir örs altında ezilen dcınir gibi ezi 
Jerck çekmekte idi. li malı ve tasarruf savaşı bütün şi J 

Netice: · deliyle devam ediyor. 

A - Memleket geriledi ve küçül 1 Ekonomi savaşı bitmedi. Bu sa 

1 

dü 1 va.şta _da mu~af!~k olmak _iç'.". b?t.iln 
B - Millet soyuldu ve fıokirleşti. mılletın el bırllgı ve ruh bırlığımızın 1 

10 K. evvel 938 

Gök yüzü :Capalı: Hava hafif 
.rüzgarlı, En çok sıcak 19 derece 
Geceleri en az sıcak 8 derece. 

- Yerli ma 'ı ve tasarruftur -

Yerli m•lı kullanmak ve tasar· 
ruf etmtk ulusal ve şerefli ~ir vazi 
f.:dir. Bu büyük şeref ancak Türk 
olana mahsustur. 

Her inkilap savaşında en önde 
Türk ve Türkün son atası vardı. 

T ASARRUFH AFT ASI 
Yarından itib~ren her yerde olduğu 

gibi şehrimizde de başlıyacaktır 
Bütün Türkiyenin her tarafın<:la 

olduğu gibi şehrimizde ~e yarından 1 
itibaren artırma ve yerlı mallar haf
tası başlıyacak ve ayın 19 uncu pa-1 ı 
zartcsi günü akşamı son bulacak 

1 
tır. 

Geçen sayılarımızda da yazdı· 

Geçen ay içinde 
evlenenler 

Geçen ikinci Teşrin 938 ayı için
de Belediye evlenme memurluğu ta· 
rafından otuz dört çiftin nikahları 
kıyılmıştır. 

Emniyet müdürü 
Necmeddin 

Eskişehir vilayeti l"mniyet mü 
dürlüğüne terfian tayin edıldiğini 

yazmış olduğumuz vilayetimiz cm· 
niyet müdürü Necmeddin bugünkü 
trenle yeni vazifesi başına hareket 
edec~kıir. 

Kültür direktörlüğü 
kadrosu 

Kültür direktörlüğünde açık bu
lunan on lira aslı : maaşlı katipliğe 

talip olanların imtihanları 14-12· 938 
çarşamba günü saat 14 de Kiıltür 

direktörlüğünde yapılacaktır. 

Eceli ile öldüğü tesbit 
edildi 

F ekenin Kiselit köyü civarın 1a bir 
tarlada 8 -12 1 ~38 tarihinde Ha
san oğlu ondört >·aşlarında Önıcr 
adında bir çocuiıın ölü olarak bu· 

lundıığu yazılmıştı. jandarmaca ya 
pılan tahkikat neticesinde bu çocu· 
ğun ecelile öldüiü anlaşılmış ve 
gömülmesine izin verilmiştir. 

Bir kaçakçı yakalandı 

Ceyhanın Sirkeli köyünde oh•ran 
ve kaçakçılık suç~ndan yakalanmış 
iken kaçmağa muvaffak olan Hasan 
oğlu çolak Hü;eyin de yakalanmış ' 
ve Adliyeye teslim edilmiştir. 

Şemsiye ile başından 
yaralamış 

.Sucuzade mahallesinde oturan 
Malatyalı Mustafa adında biri~inin 

Ömer oğlu Mehmet adlı birisini şem 
siye ile başından yaralJdığı iddia il 

ve şikayet edılmesi üzerine suçlu 
yakalanmış ve hık kında kanuni mu

~ımız gibi bu sene sergi açılmıyacak 
okullarda müsamereler verilmiyecek, 
yalnız Halkevinde ve okullarda haf 
tanın mevzuu ve mahiyeti üzerinde 
konferanslar verilecek, vitrin müsa
bakaları yapılarak kazananlara ma 
dalyalar verilecektir. 

Vali muavini bugün 
şehrimizden gidiyor 

Balikesir vali muavinliğine tayin 
edildi~ini yazdığımız vilayetimiz va· 
li muavini Emin Refik Kırış bu sa· 
bahki trenle yeni vazifesi başına gi · 
decektir. 

Yerine tayin edildiğini yazdığı · 

mız Malatya vilayeti vali muavini 
Kudret kontoğlunun da yarın şeh· 

rimize ıelece~İ haber alınmıştır. 

Yastığının altından 

parasını aşırmışlar 

Hasan oğlu Mehmet adında bi 
risi yatıp kalkmakta olduğu bir 
han odasındaki yastığının altından 

on lira parasının Hüseyin oğlu Ali 
adında birisi tarafından çalındığını 
şikayet etmesi üzerine suçlu yaka· 
lanmış ve tahkikata başlanmıştır . 

------- -
-- 1 

Radyomuzun bu-
1 

günkü müzik 1 
neşriyatı 

Ankara: 10 (Telefonla )- Rad
yomuz yarın müzik neşriyatına baş 
layacaktır . 

Pazar 111121938 : 12,30 Müzik 
( Küçük Orkestra ) 1- Juani ta -
entermezo- ( Jo• j Bulanje ) , 2 -
Hümoresk-( Dvorak ) , 3- Pomm 
rşe-Polka-( Şütz) , 4 - fnteııati
onale süit - ( Çaykovski ) , 5 -
Standşen - ( Fişer ) , 13,00 saat 
ayarı ve haberler , 13, 10 Müzik 
( Türkçe şarkılar - Pi ) , 13,40 
konuşma (ev kadını saati) , 13,55, 14 
Müzik (karışık proğram- Pi), 17,'~0 
Müzik (Cazband-PI) , 18,00 plak 
seçimi- Skeç - yazan - ( Ekrem 
R•şit ) , 18,30 Saat ayarı ve ha. 
berlı:r, 18,40 Müzik ( Yayla türkü
leri), 19,10 Konuşma ( Çocuk 
saati ) , 19,25 Müzik ( Serenatlar), 
19.-15 Kons~rirı takdimi, 20,00 Mü
zik ( Radyo Orkestrası-Şef: Has~n 
Ferit Alnar ) . 

1 - Sakin deniz ve mesut seya· 
hat - Uvertür - ( Men:lelson ) , 
2- Bitmemiş senfoni -Si minör -
( Şubert ) , 3 ·- Norveç dansları 
( Grirg), 21,00 Saat ayarı ve A
rapça söylev, 21,15 Müzik (ince 
saz faslı) , 22, 15 Müzık (Varycte
PI ) , 22.45,23 Son haberler ve ya 

C- Devlet iktisadi, siyasi, istik· ! porolası: 

lal kaybetti, :milleti soyup sogana I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'=~~~~:~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çevircnl~r, üstelik bir de ona şu a· - - -

ırnki proğram . amele yapılmıştır. Durmuf TUrkmeno jlu 

dı taktılar: 

- Hasta adam!. 
Hatta Sevrde (hasta adam ) ı 

oldü sanarak parçalamağa yeltendi 
ler! Fakat gerçekttn (nasta adam) 

-Acaba hastamıydı? Bütün ci-
han: · 

-Eveti dediği bir zamandd bü· ı' 
yük baş· Türkun aziz önderi 

-Hayır!.. diyor ve 19 Mayıs 1919 
dan Lozan'a kadar bütün ulusu aziz 
Başbuğu ile beraber bu cevabı tek· 
rarlar ve sözünü dinletmek. milli is 

A 
• Atatürk, kahramanlığı 
ni cihan harbinde cephe 
de göstermiştir. Gelibolu 
onun askeri faaliyetinin 

sahası olmuştur. Onunla anlaşmak 
için Mareşal Liman Von Sanders 

haylı müşkü•at karşısında kalmıştır. 
Ancak Liman von Sanden, Ata
türk'ün askeri sahadaki dehasını 

takdir etmiş ve onun hakkında "Ha· · 
rikulade bir zabit, unvanını kullan-
mı~lır. 

•• 
ATATURK 

• 
----------------- Alman gazetelerinde -- ---------------

Mücadell". Atalüık'ün tabiatinde 

mevcut idi. O, ekseriyetle a!kerleri 

nin önünde vüıüdü. l 9 uncu fırka 

bu kumandanı için ateşten yılmaz 

dı. Atatürk, soğukkanlılığını katiyen 

kaybetmetdi, Sandcrs, Anafartalar 

gibi •n mühim oepheyi ona vermişti. 
Türkiyenin !stil la• harbinde Mus

tafa Kemal Başkumandanlık vazi 
fesini ifa etmiştir. lzmiri tekrar fet· 
heden OJur. l~tiklil harbi malum 
mütareke ile hitama ermiştir. Niha 
yet itilaf devletleriyle Lausanne 

muahedesi imzalanmıştır . An,ak 
bu muahede, itilaf devletleri ricalin 
arzu ettiklerinden pek başka şckildf' 
olmuştur. istiklal harbi neticesinde 
Türkiyenin milli hudutlarını çiz,n 
Atatürk olmuştur .• 

Berllner - Bör•ön 

lngilterede 
askerlik 

münakaşası 

Büyük Bıritanyada mecburi 1~ 
kerlik usulü yerine bir,, Milli ser' ı 
ihdası kararlaşmıştı. Milli serY'

5

1 
arzu eden herkes kaydedilecek ;, 

1 bunlar milli müdafaa için icab1

1
\ 'a 

·ı·h 1 ~a yalnız as\cer olarak değil, sı a 
rikalarında vesairede çalışauak~rli l~ı 

Bu hususta hazırlanan kanu ~ 
··ıı 

yıhas nın Avam kamarasında 1110
1 

1 

keresine başlannıı~tır. Hüku nel P~ 
mına h12ır bulunan nazırlard3.n rı' /b 
Anderson Milli servis usul_ünU'd I~ ,a 
den mecburi hizm~te tercıh e k 
ğini anlatmıştır. 

Muhalefet namına söz alan » 
m•bu51ardan Greenvordi naıırı\ı 
kurıu şiddetle tenkid etmiş bu uı 
memleketi sahte bir emniyet hı' 
içinde bıraktığını söylemiştir· · 

Mebu!, partisinin bilhass• 
1
" 

"d b • h" t ı··nii k• lıı e mec urı ızm • usu u 
etmiyec•ğini söylemiştir. H• 

Muhalif liberal Sır PeraY ı11 
hava baskınlarına karşı bir sal ~ 
politikası mevcut o!mamasınd3" 
kayct etmiş ve Tahliye planı~; 
geciktirilmesinden dolayı ıcessu. 
ni bildirmiştir. . 

· ri;t 
MJhafııkar gıırub ıçe Ji ıı . 

mec\ıu•i milli hiırı·l'tin hırareNı ~1 

rafları olan e;ki 0.JTiirıyonlar 
1111

1 ~ aıı 
B. ATiery. Hükuıı ·ti reali;t 01~ 1 koı 
makla muaheze eylcınış ve. J 
Milli servis usulünün müees;ır 

00 
sı için Daha barış zamanında ,dr 

1 . b . · · ka, n ç 
1 ıs1ı 

kii011 kti 

sansız o maşı ıca eltıgını 

demiştir ki : 

"Sir John Andensonun ıe 
11 

ıı' ~t, . 
h .. k. . .. d f "h•ı"yeçla tın u umetın mu a aa ı • ıııı'' . 
selesinin halline başla pp baŞh t tıJ Yı 

"t 1 
cağı günü hayati bit işe a_ı 

1
• 

lü kararı tehire matuf bır rdl ~( 
Tthlıkc nıüdhişlir: AlmanY'. goı 
gün "Kuvvete davet. esenferl. ır 

1 1 ., •• 
yoruz. Fransızlara karşı ta.> b~ı 
hürlcrirıi görüyoruz. Yanı ııı 
bunlar .ıiçlıir şey ifade etm·~30 ı 

Muhafazakar mebusları~ ~ 
ki Kenya valisi E.JWard Gııg~il 
bu• i rescil lüzumunu kayd~lB· A 
müteakiben muhalefet lidtrı 
lee söz alarak demiştir. ki: 0~ 

"Hükü'llet. te .liflerini aı 1~ 1 
timadsızlıkla karşılarsak lıal ,ı ~ 

d""tsO memelidir. Mıll e t teced u .. 01 
met·edecektir. Fakat kendısı b'ı 
mad edilmesini istemek onuıı 
dır. ı~ - c 1 

Ne millete" ne de bu nıe .
0 

~ 
mad gösterilmiyor. Hüküm~ı~irİ 
gi politikayı takib ettiği bı 
yor.,, r~ 

Hükumet adına cevap v~ı;n 
A 'lderson. tevdi edilen ~c eti ı 
mahalli makamlarııı ınesulıı i" 
bir suretle artlırnııyacağııtl 
mişlir. . Je 

Müzakere., mulıalefclın k 1 

dd . ı~ı~ 
vdakatile mü etsız " /J 
d ·ı . ı· b .. ııır e ı mış ve mec ıs ııguıı 

üzere dağılmıştır, 

Şeker kamışıo 
d~ 

Kağıt 
pY 

Sovyetler Birliği lli 111 
, ıı. ~ 

"k h'}r 'I sine mensup bir tetkı 51od 

zakistan'd3 iki nehri havı3Y' 
Türkınenistand.ı AmuJe;Je ı 
kenarların:la, vahşi bi~ ha ~8plı 
yabani Şeker kamışı ıle 
yiik arazi keşfetmiştir. ııi•tı1 

Bu nebatta yüzde 50 0!~~ 
lııl I'' sullüloz bulunduğu tes ~o 

ve bunların kağıt imalinJe 
bileceği aıılaşılınıştır. ,, f ~ı 

. ~.,.:e ~ 
H ılen, bu yal:>anı ·r klı ~J na 

farının sıkış tırıl m ısı ve J~'' 
. . . j k"k t a;ıılııı ıı~ 

rı u ı 'rı n : tel ı a Y n • 
K k T .. rkıll ~1 1 aza istan ve u ~3) . 

yabani Şeker ka111şınd 3" 1 ,ıi'1 : 
li için konbine fabrik..Jar 
diden kararla~lırılnııştır· 



MEKTUB 
oda t 1 ageya oku-
f3~ 101a bilmiyen 
ıar ~d 

gozune sakaldı. 
------- Yazan .... "' .. • Ceketi yerine koy-

Mih .Zoşçenko l du; ve kocasını li .1nd1. Hatta 
n ısrn· . b"I . • ını ı e ~ beklemiye başladı. 
. ı· 
ll 1nı becere-
n' 

....... _ ...... _ •• .. .. • Akşam olup ta ko· 

B :alhuk· k b · b" d e 
1 

' ı ocası asıt ır a am 
l~İ ·a beı-aber oldukça ınesul 

bıkj işgal ediyordu. Köyden 
. 0 ancak beş serıe olmuştu. Fa-
1~ ı be · · d !d k · 
0 

. Ş sene ıçm e o u ça ıyı 
11 

01 ~~ti. Yazı okumad:rn mada 
ıJS .s lr çok şeyler Je öğrenmişti .. 
al'• 

canını sıkan nokta karısının 

~ cahilliği id;, Bazan karısına: 
ı:lag.~yacığım. Derdi, h:ç ol 

ksoyadınızı yazmalı öğrense · 
adar iyi oluı? Aak bizim soy 
llckadar kolay yazılıyor, iki 

•ıı trıürekep bir kelime: Kunç 

~~Uki s~n buka'Jar kolay bir 
ı· ·C!r.!mıyl)rsunl. Buau aklıma 
ıkçe bay.ığı utanıyorum. 

. 0 ~lageya kocasının bu sözlerine 
"l~ 15

1
• 11 ,~z, adam sen de .. demek ister 
1 ııı· 

t.Jaı y.ı sallar ve: 

11111 ~,itzı okuma öğrenip ne olacak 
otı.1'ı ı<o!aviç? Der idi. Artık yaşım 

Ç:ı ., 
• 0ı 1 etleC:li .. Bu yaştan sonra 
1' 0~ aznıayı elim varmaz. Bırak ta 

J1 !J~ıı l "v • 1 .de' a .. ınaya R'eç er ogren5ın. 
} 11 çok meşgul bir adam·k 
·fir' ~tı~ıle uzun boylu konuşmıya 

lı ..., a1ktı ınü~ait değildi. Karısının 
rı "' ıı c · 

" ıY , tınden sonra ekseriya cevap 
ııııı' ~ ~. Yine işine dalar1ı. 
e' ına v AI N'k 1 . ·~d tagmrn van ı o ayevıç 
l~ hl hın evirıe geldiği zaman be 
d8,01ıı 'l1e alfabe g~tirdi. Kitabı ka 
. g 1lı 

ıeı ~ atarak: 
ıı0, 1~ ı:lgevacığım deJi. işte sana 
bıloıı ~. s·ll!ere gÖ 'e y.tpılmış, kendi 

t : alfabe Öİreten bir kitap 
~o ıı1 ~rn, Ben de imkan buldukça 

gg·~ , rııeşğul olurum. 
ı11ı. ·•a() K A ı:>eya yavaşça gzldü. itabı 
0. t: -

Beık· b. .. ki ~ Y ı ır gun çoctı · arı 'llJZın 
ÇL~ e arilrdıye dolabın iç.ine koydu. 

rre ~ ~.ı~adan birkaç gün son; a 
·~ı 1 ~dke~.a koc~sının c~ketini tamir 
sırıe ıı l . . ı . . . k k 

~ · şını oıtırıp ce et asma 
1 h~ 'ld~n kulağına bir kagıt hışır 

cası geldiği zaman 
Pdageye hiç renk vermedi. Bilakis 
oldukça şen ~;ir sesle onunla konuş· 
maya başlar!ı Laf arasında, yazı oku 
ma öğrenıniye hazır olduğunu bile 
ima tarikile söyledi. İvan Nikolayev
·ç bu kararından pek sevindi 

- Mükemmel, dedi. Bizzat ben 
sana ders veriıim, 

Pelağeya da: 
- Olur, hemen başlıyauiliriz 

dedi. Ve kocasının, düzgiin kesilmiş 
küçük bıyıklarına dikkatle baktı. 

Pelagaya iki ay muntazamaa 
ders aldı. yorulmadan, bıkmadan 
evvela bütijn harfleri öğrendi, Ke. 
lime teşki'ine başladı. Ufak tefek 
cümleler okulfo. Her gün de mabut 

, mektuLu konsolun gezünden çıkara· 
rak içindekileri öğı enmiye çalıştı. 
Fakat el yazılarını bir tüdü sökemi 
yordu. 

Anc<ık. üçüncü ayın sonunda 
muradına erdi. Bir gün, kocası işi. 
ne gittikten sonra mahut mektubu 
yine konsolun gözünden çıkardı. Ü· 

nu hecdiye hecdıye okumıya baş· 

!adı. Mektubu güçlükle söktü. 

Hala esans kokan mektubun 
çincle şunlar yazıyordu: 

"Muhterem Kuçkin arkadaş! 

Vadettiğim alfabe kitabını gön-
• deıiyorum. Bu kitap sayesinde ka
rınızın iki üç ayda yazı okuma Öğ· 
renrceğirıi umııyorum. Onu bu işe 

mecbur edeceğinizi vadetlinizi Ca
hil bir insan olmanın nekadar ayıp 

olduğunu ona anlatmıya çalışınız! 
Bunu kendinize muhakak bir İş 

edinniz. İ van Nıkolayeviç. 
Cehaletle mücadele komitesi 

namına: "Mariya Blokino .. 
Pelageya mektubu iki defa o · 

kudu. İçinde, sebebini hndisininin de 
bilmediği bir at.lı duydu ve ağlamı
ya başladı. 

n 1• Bunu cepte unutulmuş ka 1 
~etti. Elini soktu. Cebinden ı v OD ·0up çıktı. Zarf temiz ve kü 1 

Ribbentrop 
ı., stiindeki >azılar sık ve ince 1 

,e~ ı·(ltıpLan hafıf bir e,sans koku· 
~lifle' :~Otrlrı. ı 
ıiı~ ~geva bunu görür görmez 

ıe . ııf 1 . . 
1111' ~· e ::albıne bır Gıçak saplan 

1 

1

1 o:u~. Demek kocam bPnİ 
;r,, diye düşündü. Demek baş 
~ı~lar!a, okuma yazma bilen 
~ a nıektuplaşıyor, ve benim 
'valtı bir cahille aiay P:diyor!.. 
~Zarf d baktı. içindeki mek· 

' qtdı. 

d~ !1dı. açtı. Fakat' okuma yaz- ' 
~~~Jıği için lıir tek kelime bile 
'~':Okuma yazma öğrenmedi . 
htında ilk defa olarak mü. 

p.kJd~ ~ldu Kendi kes Jine: ,, Va-
.eti• •bana ait bir mektup olmamak 
Y51rıd' ıJr: ben bunun içinde neler 

,8 rıl ~·Uzunu herhalde bilmeliyim .. 
Yel ıdb k ····J Je ) e u me tup yuzun en 
~8pl1 har~tıru değisebilir'_. Bundan · 

\ol!;k de tekrar köye dönmem 
·~ l..,, 
,~aye ağlamıya başladı. Ko 

1r
1 
) 1 Znı rn!arJ ~ d ·ğiştiğini, 

ı ~, ibtimım ettiğini, ellerini 
~~111 t~1kadığmı hatırladı. Zavallı , 

ef 1ı ~, 

Pariste Fransa ile anlaşmayı 
imzalıyan, Almanya Hariciye Nazırı 
Von Ril>beııtrop kimdir ? 

Hariciye mesleğine mensu,, ol 
madan Hariciye Nazırı olan ~u zat, 
gençliğinde askerlik etmiş , müta
rekeden sonra Henckel markalı 

şampanya fabrikasının ajanı olmuş 

tur. H.enckel'in kızı kendisine aşık 
olarak onunla evlenmiştir. Bu genç, 
zengin, yakışıklı iş adamı Hitlerin 
en yakın arkadaşlariyle tanışmış 

ve o vasıta ile Hitlerin milliyetçi 
ceryanına :>jatılııııs, Hitlerle büyük 
Alman endüstrisi arasında rabıta 

vazifesini görerek, ilk zamanlar na 
zi paı isine epeyce para bulmuştur. 

i Halta, buna mükafateıı, ilk iş olarak 
nazi hükumeti şampınya üzerinden 
vergiyi kald'rmış. Sonyadan Hitlerin 
emniyetini kazanan Ribbentorp, Hit 
!erin siyasi müıuessili olarak Lond 
raya gitmiş, nihayet Hariciye Nazırı 
olmuştur. 

Sovyetlerde 
Köyler için 300 Seyyar 

Tiyatro 

! Irkların dimağları 
üzerinde hiçbir 

fark yoktur 
Moskova : 10 (Tass) - Son 

dört sene zarfında, Sovyetler birli
ğindt', kolkhozlar ve sovkhozlar i 
çin 300 seyyar tiyatro tesis olun 
muştur. Bu tiyatrolar, röportuarların 
daki piyesleri, Sovyetler Birliği mil 
letlerinin 30 lisanında oynamakta· 
dır. 

Rt'pertuarlar, Şehir tiyatraları 
repertuarından pek az farklıdır. 

Encümle bu seyyar tiyatroların oy 
nadığı eserler arasında, Ü.>trovski~ 

V. M. Behterev dımağ Enstitüsü, 
kurulalı 29 sene olmuş ve bu müd. 
det zarf mda Enstitü, ilim alanlanlarm 
da büyük şöhret knanmıştır. Bu 20 
sene içinde, bu Enstitü dahilinde, 
400, den fazla ilmi rapoı yazılmış
tır. 

''O " "B " Ş k . ' nın rman ı ve ora sı, e spır 

H3len bu Eo!ititüde, insan haya 
tının mümküa olduğu kadar uzatıl· 
ması, ölen uzuvları o faaliyetinin yeni 
den tesisedilmesi gibi çok en· 
teresan ve aktüel meseleler tetkik 
olunmaktadır. 

in "Y olagetirilmiş Kadın"ı, Goldo
ni'nin "İki baya hizmet eden uşak'ı 
Gcrki'nin "Jeleznova"sı, Moliyer'in 
"Zoraki tabib''i ve buna mümasil 
diğer piyes ve komediler vardır ki 
bunlar köylü halk arasında büyük 
rağhete mazhar olmaktadır. Bu 
seyyar tiyalroların her oyununda 
onbinlerce seyirci bulunmaktadir. 

Enstitü, muhtelif milletlere ve 
muhtelif ırklara mensup adamların 
dımağlarından mürekkep çok zen~in 
bir kolleksiyona maliktir. Bu kollek 
siyon üzerinde yapılan çok ince tet. 
kikler, muhtelif ırklara mensup insan 

• 

-Gerisi dördüncü sahifede-

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Sayın müşterilerin<"; Zalimlerin düşmanı, Zayıfların hamisi, Krallara boyun 
eğdiren ( BORJIY A ) Ailesinin en meşhur siması İtalya 

hrihinin eşsiz kahramanı 

( Sezar Borjiya ) 
Türkçe sözlü tarihi muazzam şaheseri sunmakla bahtiyardır 

\LA VE OLARAK : 

( En ) • 
yenı dünya habarleri 

Pazar 2,30 da iki film 
Korkusuz adam Harry Bor 

Sezar Borjiya Türkçe sözlü 
Sinema 8,45 de başlar .. Kişe her zaman açıktır . Telefon : 212 

1 

__ , ______ ...... ____________________ _ 

Kelimenin Tam manasile Büyük, Heyecanlı ve Çok Güzel 
Bir Film Seyretmek isterseniz 

Sinemasında 
BU AKŞAM 

Gösterilmege başlanacak olan ve Sinemanın en çok sevilen 
iki mühim siması 

MADELEİN CARROLLE, ROBERT DONAT 
Tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

F ranzızca ~özlü 

,-
139 Numaralı 

, 
Casus ı 

Emsalsız ve Fevkalade Süper Filmi Görünüz. 

AYRICA: 

Umumi istek üzerine A l'ATÜRK'ün Cenaze Töreni filmi 
ve Heyecanlı Güzel bir Kovboy 

• 

Beyaz Athlar intikamı 
Pek Yakında: 

Şahane il 
iiılııiiiiiiiiiiiiiili .. li ... lliiiiiııllilllim 

Tango 

Baş Rolde, [ P O L A N E G R i ] 

2,30 da 
(1) 39 Numaralı Casus J~li ıJJı ~ ·rıt m~ktuba bakıyor, hem _ _,,,.. ________ _ 

~t~ ~ ö\~lıyordu . M!ktubun için· Babalar : (2) ATA TÜRK'ün Cenaze Töreni 
"der doğan çocuğa bir kuınba · 

1 ~·,t'~ 1~1l'ın1ayı hallctme.)ine imkan 
~8~'\~ J }r<lu: Kendisi okuyup anla ra., Ve her kumbaraya hergün (3) Hazreti Süleymanın HaLİneleri [ TÜRKÇE] 

·~ı' ' bct-"kasına göstermeyi de tG;l b ,.. 
~ lllmadı. 
~et mektubu konsolun bir 

bir az para çünkü Kumbara: en ( 4) Beyaz Atlılar fntikaını 

1 sigorta l 10044 

--....--z~~=~~~~ft!!e'!"O·'-------------------.-----.-------------

Büyük muvaffakıyet, emsalsiz iki muazzam film birden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1- Büyük, küçük bila istisnl herk!sin m ~m1u 1iyetle seyredecekleri ve 
tekrar tekrar görmeğe koşacakları Alman s;nem ~cılığının harikası ünlü 

Macar bestekarı ( FRANZ LIST ) in eserleri , Aşkı , maceraları .. 
Baştan nihayete kadar muzik kaynağı 

( Macar Raspodisi ) 
OYNAYANLAR : 

PAUL HôRBlGE.R - KARIN HARDI - iDA WÜST 
2- Dünya sinemacılığının en büyük Yıldızı (LORRETTA YUNG) un 

1 < 
0

T ;~i~~;ii°" ş:~iti:~:;:"") ı 
Fırsatı kaçırmayınız. Bu iki misilsiz büyük eseri muhakkak görünüz 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istiyebilirsiniz 

11 -Birinci kanun- Pazar gündüz 
2,30 matinede 

Birbirinden güzel iki şaheser birden 
1- Devlet Kuşu ( Altı büyük Yıldızın en kudretli v~rimleri) 
2- Tehlikeli macera ( LORETTA YUNG - D:>N AMEJ) 

Telefon Asri 250 
10049 

-------------------------------------------------------

Adana Baro reisliğinden: 

Aşağıda yazılı ruznamenin müzakeresi için mumi heyetin toplanmasına 
idare meclisince karar nrildiğindrn Adana Barosuna kayıtlı avukatların 
19 - 12-938 günü saat 15 de ticaret oiasına gelmeleri ilan olunur. 

Ruzname: 
1-Yeni bütceyi tasdik 
2- Avukatların bürolarının evsafını tayin 
3- Mesleki teklifleri müzakere. 10050 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cemiyetler Kanunu 
l\ııııun 1\'u: 3512 /\.abul tıırihi: 281611938 

ı\'e§ri tarihi: 1·11711938 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Umumi heyetler ıe idare lıeyetleri 

- Dünden artan -

Madde 20 - Umumi heyetin içtim~ı, ilin olunan ve Hükumete bil· 
dirilen gün ve saatte ve muayyen yerde yapıltr. 

içtima geri blrakıldığı takd,rde en az üç gün evvel aza yeniden çağ 
rılır ve geri bırakılma sebeblerile yeni içtimarn tarihi ve yeri ruzname 
ile bcrabı>r:iki gazete ile ilan olunur ve Hükumete bildirilir. 

Uınumi heyet içtimaının birden ziyade geri bırakılması caiz değil · 

dir. 
Madde 21 - Uınumi heyette yalnız ruznameye koJan maddeler 

müzakere olunur. Ancak mevcud azanın en az yirmide biri tarafından 
müzakeresi istenen maddelerin ruznameye konması mecburidir. Karar· 
lar mevcud azanın ekseriyetile verilir. Her azanın yalnız '·ir reyi var· 

dır. 
Madde 22 - Aşağıda yazılı hususlara umumi heyet tarafından ka-

rar verilir: • 

A) Ana nizamnamenin tadili, 
B) Hesapların tedkiki, 
C) Bütçenin tasdiki, 
D) Cemiyetin feshi. 
Madde 23 - Umumi heyet içtimaı reis veya varsa vekili, yoksa ida. 

re heyeti reisi taı afından açılarak içtima nisabı anlaşılmak üzere yokla· 
ma yapıldıktan sonra aza arasından bir reis ile reis vekili ve lüzumu 
kadar katib st"çilir. 

lç.tima bu suretle seçilen reis veya reis vekili tarafından idare oJunur. 
Zabıt ve yazı işlerini de katibler idare eder. 

Madde 24 - Umumi heyetin müzakere zabıtları reisi ve reis vekil
leri ve katibler tarafından imzalanarak Hklanır. 
· Umumi heyet kararları da ayrıca karar halinde yazılarak aynı suretle 

imza edilip saklanır. 
Madde 25 - Umumi heyet içtimaında idare heyetine seçile~k aza. 

nın hüviyetlerile ana nizamnamede yapılacak değişikliklerin bir hafta 
içinde o yer in @n büyük mülkiye amirine bildirilmesi mecburidir. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
. . 

PAMUK ve KOZA 
-KiLO-FIA Ti 

CiNSi En az 
1 

f.n çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. S Kilo - 8,87= 
-=~ 

Koza 8,25 1 

Piyasa parlağı • 32,62 --ı- 35 
Piyasa temizi • :ı2 1 

-ıancı. 1 
-iane il. 1 

-Ekspres 1 
- -

-Klevland 37 1 4t --
YAPAGI 

Beyaz 1- l 1 
-- Si)·ah -- ----

ç!C iT -Ekspres -1 
- -~-..-------

iane -
Yerli "Yemlik. 4 ·/5 

--
- "Tohumluk. ~ 

- --
• - HU BU BAT 

-Bufday Kıbrıs 1 3,75 
1 

--1 
Yerli - 3,32 

-- -
" - --Mentane ı- -
• 

Arpa 1 
- Fasulya ,_ 

Yulaf --
1 

Delice 1 
-

Kuş yemi 1 
Keten tohumn 

1 

- -

Mercimek 
Susam • 16.50 1 

u N 
_Dört_~ıldız Salih 

~ üç • • :c z Dört yıldız Doğruluk .. 
~ -= üç " n . 
ö c 
~~ Simit 

" ~ > Dört yıldız Cumhuriyet " >N o-
r-- üç 

" " 
Simit 

" -
Liverpol Telgrafları 

Santim 1 
Kambiyo ve Para 

9 I 12 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene 

Hazır 
1 

5 04 -y;;;ı 

ı--2. Kanun Va. 4 65 
Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -3-31 
Mart 4 65 Sterlin (İngiliz ) -- -5-89 " ----
Hind hazır 4 l__QQ_ Dolar ( Amerika )-- !261 09" 
Nev~ork 8 21 -Frank ( i~;Çre)-- 00 00 

, . 
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan' Çin \C Cavadan coğıudan dogıuya müessese na

mırıa getirı!tn ın n i:ı lı l<p. ı. 2e \t kt ~u·~ Çô} ';;ıdrn ukuf ve ilina ile 
}'apılon haımı:nlardır. Her znl.c gC:ıe c'cğişın ovn ;;ıalı trrtiplni vardır. 
Muhtelıf cirs ve lü>iıldi:ktt ~ulu u rahtlır içrıiıinde sdılır. Ambalaj. 

ıaıınd,ki A1bayrak - Mustafa Nezih çayı 
etıketi nefası l ve halisi}etin:n trnıirıatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eştker ticaıelhrnrsi ve ıyı cıns mal salan 
bökkaliyelerde satılır. 

Urrumi dfrofaıı ; f,tanlul Tal mi~cnü !\'o. 74 ( Kuıukahveci hanı 
ahında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . C. 

• 

K 
A 

,. 

lt\llU1M11~A1~A 
CA J l-<UQTAQ.I~ 

• • 

ı 
j 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 NC • 

1 
Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

ôıcdenbcrl sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık· 
!arından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnundurlar. 

Çünkü; iNCi kolonyalan Paristen hususi olarak cclbedilen esanslarla 
mal edilmektedir. 

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

kolonyası'nın 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlıgından şikayeti olanlara 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satı, Yeri: 
19 - 30 Oem;ırnh Bankası kar•• eıra81nda No: 13 

9988 rF e ır ll'iı aı il: ~ rııı c ı 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/Ağus
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Genişlık Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

6 90 
" 

36 • 700 
" • 

5 85 
" 

36 • 697 
• • 

) 90 • 36 • 728 
" • 

Arslanlı • 2 90 • 36 .729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa" rikamız teslimi bedeli peşin tedi,elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan peı akrnde sevki yat ve satışlara "/o 2 

zamyapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bnin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen sipari~ler sırasile gönderilir, 
5 - Sipariş kabulu ve se•ki fabıikanıızın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

nalına müstenittir. 1 10053 

--------------~-----,~------------------------------~. 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hasta hanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat eczahanesi karşısında hcrgün sabahlt:>in saat 12-8, öğleden sonra 

İ l 2-- 6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

------~----------------------------~,-------------------. 
SABA Dünyayı 939 model 

radyolariyle Dinleyiniz 

Fevkalade Yüksek 

itina Kalite 
Senelerce ıakibejiJ~n SABA şöhretli. 1938-1939 senesi mevsi-ninde 

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

Saba ra<lyolanııcla kullanıl.n madde Cİ'1Sİ sayesinde Lir dünya 
rağbetı kazanmaya muvaffak olmuştur . 

HALiHAZIRDA TAKRiBEN SAllLii,N VE Sl\ YlSl BİR 
MiL YONU GEÇEN SABA AHiZELER! SAHiPLERiNi 

SON DERECE MEMNUN El MfŞTIR 

Sizde memnun olursanız bir Saba radyosu evinizi şenlendirir 
ve size daima neşe getirir. 

9490 

Satış yeri - Hükıhıet caddesinde 

Ömer Başeğmez 
Ticncthanesi Telefon - 168 

48 90 

, Irkların dimağları 
Üzerinde 

Üçüncü sahifeden artan -

nların dimağları arasında her hangi 
bir anatomik fark olmadığını göster 
mi~t · r. 

insan beyninin, yaşa gön', inki· 
şafını gösteren bir atlas hazırlanmış
tır. yakınlarda baskıya verilecektir. 

Enstitüde elektrik narkozu saha 
sında da rnteresan tecrübeler yapıl
mış ve hayvanlar üzerinde mütena
vip cereyanın tesirlerini tesbi t ede
cek tecrübelere büyük bir mevki 
ayrılmıştı'. Elektrik cereyanı vası 

tasıylc, zelıirlenmi~ bazı uzuvlar,sinir 
ler, murdar :lik ve dimağ, teneffüs 
cihazları ve kalp, yeniden hayata ia 
de oluo111uştur. 

Enstitünün ps:koloji ~ubcsi ise, 
insanın karakteri, azmi ve tampera 
manı üzcriı~cte tetkiklere başlanmış 
lır, 

Ankara radyo neşriyatı 
[ile 200 ila 2000 metredeki] 
büıün dünya neşriyatını 

MIKA RADYO 

ile 
<linleyiniz! 

35 Lira 
En ucuz, en temiz 'e en güzel 

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

MORA~~ Rıza Salih Saray 
No: l 1 A, Behekli kilise sokaj!-ı 

24-30 996~ 

Ru gece nöbetçi eczane 
Hükümet civarında 

İstikamet eczahanedir 

Adana belediye R 
isliğinden : __ 

1 IJlU' 1- Belediye memur ve I~ 

demini için kışlık elbise yapl~~aı 
üzere dJirede mahfuz ve ıııu 

s 

'ıt 
muhtelif cinsten beş nümune u 

1 
455 metre 60 santim kumaş tik 
eksiltme ile alınacaktır. 

2- Alınacak kumaşlar10

40 1 al 
hammrn bedeli 1475 lira 
ruşlur. O 

3- Muvakkat teminat t 1
1 'ha 1 

52 kuruş olup bu teminat 1 

nünden bir gün evvel belediye 
hascbesiııde veriltcck irsahf~ 

Jac• ' Adana mal sandığına yatırı 
4 - ihale. 26 - 12-938 1'\ 

tesi güııü saat on beşte Adan• 
lediyesi daimi encümeninde yı 
caktır . 

Ş .. 01on 
5 - artnameyi ve nu ı"'1ı 

görmek istiycnler her gün b:,ıı 
yazı işlrri müdürlüğüne ıııu 
edebilirler. ıı 

6- lst~kliler ihale gün v;, 
tında mal sandığına yatırııııŞ b· I 

ır 

lan teminat makbuzlaıiyle •
1 

belediye daimi encümenine (11
1
°1.- ~ ': 

•rı 
atları ilan olunur . 10052 ~nd 

ı\, 

l
. e b . •d· 

Cebelibereket As 1Y lıtia 
ku k mahkemesindell: t:~~ 

No: 444 ,~ ~•nı, 
0,mmiyenin Cuınhuıiyrt (il 

"ğff 
lesiode oturan en.ekli 0 pı 
Yusuf Ziya Güngör , karısı Cı 

h" e Mehmet kızı Fatma aley ın bk 
liberrket Asliye Hukuk m3 

sine açtığı boşanma davası 5 
u 

da: Kanunu medeninin 129 Jı 
maddesi mucibince boşanrnıcı 
ve 142 inci maddesi mucib

10
,, 

Fatmanın bir sene müddetlı0 ·f - d · 'I 7-l memesıne aır verı en 
tarih ve 35 -119 sayılı kar•' W ı 

F 'h bt bure a!mamn ikametga 1 Jıl 
madığından tebliğat icra e ııııf 
miştir Hukuk ıısulü muahk~ f11 

kanununun 141 inci madde~)! ~. 
bince keyfiyet ilan olunur.! ı b· 

ı, 1 

ıg 

ı, 
1 •. 

ıın 

Dr. Muzaffer Lokma'1 
iç 

~ .. 
'lıı,, 
ı,, 

hastalıkları mütehassısı ;1
u l .,. 

l Hergün 
başlamıştır. 

p~ nn 
muayenehanesinde hastalarını ktı 'it 

.KUmbaraı 
~ 

biri' 1 

• 
-.. 

·-

TlıRXl)'l! 

ııRAAiBJlNK~İ 

.. ,J "JO 
Umumi neşriyat n111 

.. 

Mdcid Güçfıl ~ 
Ad T .. k .... pıal~' ana ur sozu 

·~ 

1 

i> 

• 


