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rıktirme ve yerli 
1 

o~ allar haftası 

lı . . . . ·ı· k ·ı ı Um urıvetınıızın UL· mı -
!etine ;şıln.dığı faziletlerin\ 
en mUhimlerindc n biride hiç 

• 1 
1
l pnra biriktirme \'C .rerli mal- 1 

J ~apma ve kullanma hususunda- J 
1 terbiyedir. ı 

tr sene hı.sarruf haftası adı altın 
tluladığımız nl dönUmU lıu faıi- 1 

s~nıboli.k bir~ tczabllrllnden başka 1 

~~·dt•ğildir. Hl~r sene aynı hafta 1 

e l'urk milletine. biriktirmenin 1 
r_li ll\all:ı.rı k ulbnm:rnın milll e • 1 
ıdeki ehemmin~{İn hatırlatılması 

01
dn devam edilmesinin millet i

ltıutlnk surette elzem ve zaruri 
~ 111tlaı1 ileri gelmcktt:dir. ! 
Qra l' 'lti ·ı ı· ı· ltrı t rme ı e yer ı ma ı 

~Cüffihurresimizin ! 
Zonğuldak tetkikleri 

inönü demir 
fabrika arını 

ve çelik 
gezdiler 

CÜ:v1HUR REiSi BÜYÜK TEZAHÜR,·.T 
iÇiNDE ZONGULDATAN AYRILDILAR 

1 
Zonguldak: 12 (Anadolu ajansmln hususi muhabiri bll· 

diri yor) - ReisfcUmhurumuz ismet (nönU bugUn demir ve 
çelik fabrlkalarmda tetkikler yapmışlar ve izahat almış

lardır. RelslcUmhurumuz memurin Kolonislnl de ziyaret 
etmlflerdlr. Cilmhurrelsl saat 11de hususr trenlerlle yol· 
larma devam etmlşlerdlr. CUmhurreisirnlze Zonguldakll· 
lar çok bUyUk tezahUrat yapmışlardır. t ve.kullanmanın birblrile mUna ti nedir? Niçin bir milletin 1 ~----....---. . ........ -....-...._.... ...... .......,.,.....,......,..,..... ....... ,............,........,........,..,.,..,.,...,.....,..,......,.. 

tıda bukadıır ehemmiyetleri var-1------
l Ar~ık mutlak bir hakikat olarnk 

1 

l 
edılcbiliı·ki bir millet ekonomik 

~1· h ıı:ıe sahip olmadıkça ne siyas1 
alinin ehemmiyeti vardır nede 

')tiklalin hnkas; mumkundur. 
1tıınnlı tarihiuin hiçbir devrinde 
en satvetli ve kudretle zaman l 
a hile, bu hakikah kavrayıp L 

te hedef olarak gOsterecek hiçbir tt .. 
/\adamı belirmemiş ve anoak bu 
lumızın kurduğu milli Ttırk elim ' 

Seli d . d d. k" b' ·ı t' evrın e ır ı paı·a ırı t ırme 

t~rll mallar yapma ve knllanma j 
1~·le milli istiklalimizin ta.marn 1 
~1 Turk milletine anlatılmış ve 

i!_.bu .ven! hedefe doğru sevk edil 

~ara biriktirme ve Yerli mal vap • 
~ . . 
~ kullanmanın birbirlerinin mU· 
1 tııidir. Biri olmayınca digeride 
~. 

YENi 
Danzig 
Memel 

MESELELER 
koridoru ve 
işi ta7.elendi 

Okrayna istiklali mücadelesi 
Praıt : 12 ( Rddyo )- Orla Av

rupada yeni yeni meseleler doğmak. 
tadır . Bunlardan başlıcasi yukatt 
Slevya, Danzig koridoru , Memel işi 

ile Okrayna istiklali mücadelesidir . 
Bu mevzular dahilinde hemen 

büllin gazeteler hararetli neşriyat 

\'er!i malı yapmak için milli se· ' yapmaktadırlar. Bilhassa Azet gaze
tesi •• Okraynanın istiklali mücade-

Keıa Fransız matbuatı da Ok
rayna meselesiyle yakından meşgul 
olmak tadır. Birçok gazeteler , müs
takbel Rüte1ya mıntakasının parça
lanmak tehlikesinde oldu~unu kayıt 
etmekte ve Alman istilasına karşı 
d.ıkika kaçırmadan mukavemete ça
lışılmasını taysiye etmektedirler. 

Sudet meselesinin halli ile Al-
lesi başlamıştır,. serlevhalı yazısında manyanın arzularının - bilhassa orta 

Galeyanda 

Mussolini şantajla 

Fransa Matbuatı ,, 
bizi korkutamaz,, 

''Tunus bizim bir uzvumuzdur 
onun için icabında çarpışırız,, 
Paris : 12 (Radyo) - Paris malbuatı İtalyanın Tunu

sa göz koymasından dolayı büyük bir asabiyet göstermek· 
tedir. 

Matbuat ezcümle şunlan demektedir: 
- Tunus mukaddes şeylerimiz arasındadır. Fransa 

onu müdafaa için tek bir vücut halinde çarpışmaktan hiç 

bir zaman kaçınmıyacaktır. Bunu tereddütsüz söyJiyoruz. 
Ve İtalyanlar Fransızları iyi tanırlar herhalde! Tunus Fran· 
sanın bir uzvu demek tir. Mussolini bizi şantajla korkuta
maz. Fransa her türlü ihtimale karşı hazırdır. 

Duçe iyi bilmelidir Ki İngiliz-Fransız dostluğu kendisi 
için çok korkunç akibetler tevlit edebilir. 

Bir köprümüz 
daha açıldı 

1H iTLER YENi BiR 
\NUTUK VERiYOR 

Ankara: 13 (Telefonla) Afiyon j --· -· ---------
·Burdur Yolu üze.rinde Kırgöz de ı 

resi üzerinde büyük bir köprümüz ı "Mücadelem adlı kitaptaki Fransa 
daha ikmal edilmiştir. Bu köprünün " 
açılma töreni dün yapılmıştır. ya aid kısımda tadilat yapılacak 

1 y 1 • • 
ıl uğos av seçımı .F .. h .. l k ' h k d k. d .. i u rer, mu~tem e e er ak ın a ı üşüncesını ta-
Muhalif parti kazanamadı mamen açıga vuracak ve Fransız Alman deki lerasyonunuda nutuklatekit edecektir 

Belgrad: 12 (Radyo) Mebus st-çi ı korumak 1-ezımdır. l\\illfsenavii 
llıak icinde ~illi sermayeye ihti

. \'llrdır mılli !':crmn \'C ise milletin 
'L· . 

Almanyanın yeni emellerinden bah- Avnıpada - son buldu~-..ı sanılmış ' 
mine neticelenmiş nazariyle bakılabi ı 
lir. Hükuınet 310 mebus kazanm,ş 

1 

muhalifler ise ancak 70 mebusluk ı 

Paris: 12 (Radyo)- Jour gazete
sinin Londradan alarak verdiği bir 

~· 1rikfümesilc hasıl olur. Görulu-
1 llıillet para birıktirme:ı:se milli 
~i~ kurulamaz pa~·a nasıl birikir? 
,t'.~rdc toplamr ne :;urctle milli 

~11 rı kurulmasında amil olur. 
a aı·a ~biriktirmek her vntnmlaşın 
~n~ıuın temamını _Yl'mcmeşiyle ye 'ı 
~jıtıın1 kena:ı.a koyma"i)·le mum-
~ tır. 1 

ilt·ıı biriktirerek milli sermayenin 
~llnııısına çalışmak millet içi~ ne 

fnydalı i~e bunda da çok ileri 

~k vl' istihlak• haddinden aşağı 
ı l"t-lt ve çefin nıahrumiyc1lere 

1~00ı·nk para birilttirnıl'k o nis· 1 
~l llıillC'tİn umumi ııırnf:ıatlıırı içiu 

1dır 1 
ıı . 

setrnekte ve Karpatlar Okraynasın· ise de hadiseler,bu fıkrin çok yanlış 
daki hadiseleri tPşrih etmektedir. olduğunu göstermektedir. Berlin hü-

1 kazanabilm:şlerdir. 
Kaıpatl;ır Okrayn 1 sının Şark mm . kum eti yavaş , yavaş , bu işleri de 

takasında bir haftadanberi bir Sov· \ yapacaktır. Ve bunu Memeldeki Cer. 1 

yel diploma!ırıın da tetkikler yap- ' maniım şeflerine bırakmıştır . Tıpkı Romanya- Almanya 
makta oldıığu bildirilmek!edir. Çekoslovakyada olduğu gibi ! 1 

- ----------- - - --. iktisad anlaşması 
1 

Suriyede karışıklıklar 
Gene isyanlar çıktı' Şanı 
hükumeti fena vaziyette! 

1 

Bükreş: 12 (Radyo) - Almanya 
Romanya arasında ekonomik vadi 
de birkaç anlaşma imza edilmiştir. 
Bu 'suretle Romanın mahsulatının 
yüzde otuzbeşi Almanyaya ihraç edi. 

lecektir. 

t 0.rıının hadizatindc bir kı~ nıeti l 
Ur p , . . ) 1 r · aranın nıczı\'elı ınsnn arın ı 

1 !Jınlanııın bir ölç~hll, ve b iı· alı~ 
ıılcli, vasıtası olmasındnn ibaret
~ lt· l <· , td , tt ilı çc Y<ini clıl~n ele 
lılı. ' . . . . ) . 

\:n ın .. nııl:ıra n·foh gctıı ır. Lır 

ı 
1 Tasarruf hatfası 

11 k:ınıp lrn!Jıkç ıı d a ~in~aaların 
1 

\'t- L .. 1 kdi o lur. lldi , :ul: lıuh 
li0: r.ıi t. içtimai ' sİ\•asi h · ı .. t alıl · l:.ı 

llıt 1 c ı l I '. 1 ) Uııya.ln :wııı :ı ıı zn ııın ıı 
1 l~ı · .. n ikt i~•Hii lnılı ·a :ıb, ın lı :ı~· 

p 1 c ı · iıı clt•n lıiı •i , pn ı ·:ı nııı lt· d:ı.
l:r<'k norm ıı l nu:if{sİnİ !!Örııı .. k. 
ht c:ha~gi ıkti ... ndl. İç l i'nı :ı?. si

fı\ikoj olık h ..ı.di o:eni ıı t n hli l ı: -;İ 
t~ bıı ~nnul \:tzi•: diıı i lıııak:ı r ak. 
~ı,. . . 

h·ılcle mun\ v1,;n '..: d e rd e "iz-.. .. .. .., ;;, 

ı 1 \·e t kılıp lrnlııı.:ısınuıın ba ~ -
~~l Şe." olınadı gı.nı pek maruf eko- 1 
(.) eı· iddi~ etmektedirler. 
f:llıek ki prraıun fn,ydalı bir rol 

l\a. flbilınesi ve mili din umumi re

~ .Ynr<lım eJLbilmesi için her va-
~•tı. iç{imai vnziyct.inin icabatma. 
~ O.inncının uir kısmını harcadık· 
.. ~ bu suretle milli alı .. vcrisin va-
"'IJ. , r ) v 

Şamdan bir görllnli!,' 

Şam: 12 (Hususi muhabirimizden 
Buraca çıkan Arap gazetelerinin yaz
dığına göre, Lazkiye mınlakasındaki 
asayişsizlik öyle alelade! şekavet hadi-

t lııı refahın inki;.afınn .vardım ------------~---

selerinden ibaret değildir. Süleyman 
Mürşit isminde bir :alevi mebus, başı
na topladığı müsellah adamlariyle da· 
ğa çıkmış, köyleri basarak yolları 
kesmeğe başlamıştır. 

~tı ~onra. bir kısmını ele birik
ı l' \· <t~ııııdır. 
iltıj İstihlak kudretinden az har
ı hıtsis bir vatanda-;: milletin 
ll'ıeııfoatlerine a \'kırı hareket 

l{)lur . Biriktirilenv paralar ne-

ı ~Planır ve ncre<lc kullanılır ·~ t 
1~~1\ınnlarda para çömleklerde , 

ıJıQrda. biriktirilir ve bu paranın 
1 ııı l!te ne de biriktirenlere fay- 1 

1 
tıı·du. Para. biriktirenlerin, pa.-

t~ı nınhafo:za ettirmek ve.Ya iş
i .. \'nııi pnralarımlan istifade et· 
.Çın ııc resmi ne de hu5us'i kim
ıt1tııntları yok i<li 

Bu suı•ctle biriken paralar fayda 
yerine zarar tevlit edeı•di . Çunku 
tcd;.wul ebnck-;izin bir yerde tıkılıp 
kalan paranın umum] zal'adarıoı yu· 
karıda izah etmiştik. 

iste mil1ete bu itimadı a.ncak 
Cumhuri.n:t huHı.nıcti bnhşetmiş ve 
biriken paralar karlı olarak milll 
Bankalara vey a demiryollar gibi dev
letin imar i ş lerine yatırılmıştır. 

J f ulfısa bugUn Turk milleti para. 

biriktirmeyi ve bundan hem kendi
sinin hem de butt.ın milletin fayda
lanma~ını bir fazilet olarak kabul 

- Gerisi ikinci sahifede -

Süleyman Miirşil, Lazkiyeden üze· 
rinc gönderilen 70 kişilik bir jandar· 
ına kudveti ile de çarpışarak bunları 
esir etmeğe muvaffak olmuştur. Fakat 
silahlarını aldıktan sonra jandarmaları 
serbest bırakmamıştır. Bu hadise üze 
rine Lazkiye mıntakasında yollar ke· 
sildiği gibi köylerde de emniyet ve 
asayişten eser kalmamıştır. Süleyman 
Mürşidin takibine gönderilmek isteni
len jandarma takviye kuvvetleri yolla
ları tutup otomobillerin seyrisef erine 
nrnni olmaktan başka birşey yapamı· 

yarlar. Bu yüzden Halep - Lazkiye 
sosclcrı üzerir.dc münakalat durmuş* • 

t 
1 

Dün sabah şehrimizde de 
başladı b!.iyü!der:m!Z'! J 

telgr ;flar çekiidi j 

9 uncu cıı tııı ma ve yeCli nıal!ar 
h ıftası dün şehrimizde d~ nüşlanıış 

tır. Haf ta 19 - 1 2- 938 paz;- ı tesi 

ğününe kadar dt vam edecektir. Bu 

müna~ebetl~ dün oıt"ktep~erde ve 

halkeviıı.ie bu konular üzerine kon· 
1 feranslar vrriimiş ve büyüklerimize 

telgraflar çeki!miştir. 

Yurddaş : 

Doğan çocuğuna l üfus tezke
resi çıkartır gibi , Bankada bir ta
sarruf hesabı açtır . Çocuğuna bü 
yük iyilik etmiş olursun ________________ ._ __________ .... 

tur. 
Hükumet tarafından kendisiyle ko

nuşınağa ve ne isl.:!diğini anlarnağa 

memur edilen murahhasları kabul 
eden mebus Süleyman Mürşit silahla
rını bırakmak için birçok mutalebatta 
bulunmuştur. Bunlar arasında Lazkiye
nin istiklaliyle Şamlı memurların azli 
talebi varmış. 

Lazkiyeliler, Süleyman Mürşide 
"Halaskar,, adını vernıi~lerdir. 

Hltler 

habere göre, Hitler Rayiştağda mü 
cadelem isimli esrende Fransaya dair 

yazdıklarının bazı yerlerini değiştire· 
ceğini haber vererek ve Fransız-Al-

man beyannamesindeki ahkamı ken· 
disi de tekit edecektir. 

Bundan başka aynı habere göre 
Alman devlet reisi Fransa ve lngilte 

re ile müsavat esası üzerinden, hava 
silahlarını tahdide hazır olduğunu da 
bildirecek tir. 

Hitler bu nutkunda bülün eski 
Alman müstemJekderi hakkındaki ta• 
lehini de kati şekilde ilan edecektir. 

gahudiler yurdu için 
çizilen geni plô.n 

Yahudilerin cenubi Amerika ya 
sevk edilmesi teklif ediliyor 

FÜHRER, MÜSTEMLEKELER HAKKINDAKI DÜŞÜNCESiNi 
TEMAMEN AÇlliA VURACAK VE FRANSIZ • ALMAN 
DEKLARE::.YONUNU TEKiT EDECEK 

Berlin : 12 (Radyo) - Yolken 1 
Vatarland gazetesi, Felemenkte bu-

lunan nasyonal sosyalist cereyanlar 
lideri Mussert'in bir planını neşretmiş. 

tir. Alman gazeteleri, bu pianın te
ferrüatına giıişmiyerek ve fikirlerde 

taraftarlık yapan bir l:san kullanma
dan, sade Yahudi meselesinin ilk defa 
olarak enlernasyodal. şekilde hallini 
gösteren bir hareket olduğu fikrinde 
müşterektir. 

Bay Musserl Felemenk hükumetin
den Yahudi meselesinin halli için A\'·ı 

rupa devletlerinin mesfıliyeti üzerine 
almış politika adamlarını bir kongre· 
ye davet etmesini talebetmektedir, 

Mussert, tekliflerini şu noktalar· 
dan ileri sürüyor: 

Bir Yahudi istatistiğine nazaran 

1930 senesinde 10,000 Felemenk seke
nesine 70, Almanyada 90, büyük 
Britanya ve Belçikada 70, Fransad a 

60, Yahudi isabet etmektedir. Bu 
memleketler son hadiselerin göster-

di~i veçhile yeni Yahudileri kabul 
iktidarında de~ildir. Müstemlekeleri 

çok bulunan İngiltere, Fransa, Fele· 
menk ve Portekiz gibi devletlerin ce

nubi Amerikada bulunan müstemle· 
kelerinin ayıracağı blr parça ile Fi-

listinden 20 daf'a büyük bir Yahudi 
arazisi meydana getirmek kabildir. 

Bu iklim mütedil, araıisi münbittir. 

rı 

Bay Mussert planının esas hatla· 
bu şekildedir. Bay Mussert, Yahu-

dilerin bu mıntakaya .iskanı için hü· 
kümetlerin birer mikdar yardım tek· 
lifini de ileri sürmektedir. 
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Sevgiyi ölçen ilet 
--------~~~~-------

Medeniyetin hususi işlere 
·bukadar karışması doğruınu 

Biıkaç sene evvel Amerikalı 
Doktor Marston yalanı meydana çı I 
karan aleti keşfederek zabıtıa ve ad
liye teşkilatının işini teshil etmişti. 

Ayni alim bu kerre de sevgi ve 
heyecanı ölçen makineyi keşfetmeye I 
muvaffak olmuştur. ., 

f ı.._ keşfiyle şüplıesiz insaniyete 
bir hizmet etmiş olan alim acab bu 
seferde insanlara bir iyilik ppmış 

sa yılabilir mi? 
Bir insanı sevip sevmediğiniz 

hakkında ~üpht>nİz varsa derhal Dok 
tor MMston'un makinesiyle hakikati 
öğrenf' hillrsiniz. 

Doktor Marston'un keşf ı>tmiş ol
duğu bu makine vasıtasiyle sevginizi 
nefretinizi ve herhangi bir kimse ile 
anlaşıp anlaşamıyacağınızı kolayca 
ani ıya bilirsiniz. 

Bir tek kelime ile Doktor Mars. 
ton 'un icadı ha~ iki b·r kalp baı omei 

1 
residir. 

Doktor Mar5tot y11ptığı tetkikler j 
ve tecrüb"ln sor.unda heyacanın en 
vazih bir şekilde baldııkısmıuda 
hissedılmfkte olduğu kanaatine \'ar· 
mıştır. 

Hissivatinı ölçtürn ek istiyen ada 
mın hac-ağının baldır kısmına hususi 1 
terlibatı haiz hir bandaj sarılarak ı 
kordonlar vaflfasiyle di~er uçları 

Doktor Marston tarafınd:ın hazırlıtn· 
mış ve kentlisinin icfare ettiği küçük 
mııkinf'sine raptediyor .. Bnndan son 
rıı ffcrüfıeyi grçirrn ulamın işi ycl
nızca istPdiği birisiyle fpüşll'ektir. 1 

Gnrk Doktor Mar~ton <Terd.se 
ma~in,.cfr mevrut hir r'edr k~ör \u- ! 
ku:\ gPl<'n harekttleri daimi hir $e

kifde kontrol P-fmektedirlrr. Ôpüsiir 
lt'ı krn <'u, u1;>n he fc;: n sl'\'~i, w ya 
i~tebi1lik f,;ıldır<fr n çıkır makinPre 
gi(en ı nrclrnlar vasıt;ısivle l:uc;usı 

lir fertiht sawsincJ,,. ~a§'ıt üzerine 
tir sm H· ç·71rf'ktf'C'lir fftf" \ u va· 
fi9."in şr k';n,, ?;;,,. Triişlii~iirıii7 adam 
~; H r ~:ki 1 in•ip f ı r 11 ('!< ii 'm iiş ofu 

yor. 
Sn:di§ir

0

7 ~" lıHgİ hir irı.s12n· 

d~n l-t'thsr<1fıkrn de ayri şrkilde 
hay<ıt'nız ölçiilebilir. 

Eldt" edilen gr;:fik devamlı ve 
daimi yiiksrklikler gnstPrİrse sf'vgi 
nizin çok ktwvet]i oldu2u m,. ydana 
çıkar, şayet grafik mu:ıvvPn bvisler 
çizmiş im kalbiniz hiikmünü vrrmis
tir .. Ortada sevgi yoktur. 

Bıı tndibelere istinad• n insan 
il men de se\·gi5İni daimi hir kontro · 
la tahi tutmak im', anını bulac?.ktır. 

Doktor·Marstonun bu heşfiyle 

şüphesiz ki mesut nrtic,,.Jer elde f"t 
mek muayyrn ve ehemmiyetsiz bir 
seh<'p için hayatında yanılmak~a ol 
duğunu zanneden kimselere hakikatı 
ilnırn göstnmek mümkün olacaktır 

Doktor Marston şimrliye kadar 
yapmış olduğu tecrühelerd~ muvaf 
fak olmuştur,' 

Doktor, kocasını sevrnedi~ine 
kani olan bir kadın iiz 0 rinde de tec 
rübe yapmış ve iyi bir netrce elde 
etıııiştir. 

Kocasırıın kendisine hiçbir heye· 
can yermedi~ini iddia eden bu ka 
dını tecrübe için giizel ve sevim 
li bir öpüştürmüş, kadın hiçhir sev 
gi izhar etmediği halde elıie edilen 
grafık kadıııın biiyük heyecanlar 
duyabil<'ceğini göstermıştir. 

Bunun üzr.rine Doktor Marstan 
karı kocayı da öpüştürerek '<adının 
hevt canını ölçmüş ve çok daha gü 
zel Lir neticeye varmıştır. 

Bu şekilde kocasına karşı sevgi 
si olduğunu kuvvetle öğrenen kadın 
ilmin söylediğini son sözle aile }U 

vasına yenidt:n bağlanmı~tır. 

Doktor Marston diğer bir tecrÜ· 
heyi de genç bir kız üzerinde yap 
ınıştır , 

Nişanlı olc~n l u g. nç kız başka 
bir erk~ği sevdiğiııi zannediyor ve 
ne yrıpaca..,ını dii~ün iyormuş . 

Mrselenin ilmen halli için Doktor 
Mc.ırston'a nıür ca, t etmiş .. Doktor 
kızın bnldırın<J makineyi 
bağladıkt n sonra evvela niş~nlı
sındaıı bahsettirmiş , sonra da sev
mt kte olduğunu zannettiği genç 
hakkında sıı:.ıller sormuş ve ni~an 

lı ırıdan hahc;ettiği zaman duyduğu 

heyt>canın d ha yüksek olduğunu 

teshit dmiş . 
Doktor l u ıun üzerine kızın sev

diğini ıannettiği g •nç ÜZPrinde de 
ayni tecrübeyi ya· mış , fakat elde 
ettiği grafik'e göre bu gencin kal 
binin bomboş olduğu anlaşılmıştır. 

Doktor M<ırslon araya giren , bu 
iiçüncü şahsın hiçbir rolü olamıya

cağını ilmt>n tesbit ellikten sonra 
nişanlılara ayrılman.alarmı tavsiye 
etmiş ve IJtJ sayede seviştiklerini , 
bir kere de iimen anlamış olan genç. 
nişanlılar kıymetli alime teşc kkürl l 
e J rek sıı;tdete ka\uşrnuşlardır. 

Doktor Marston'un bu icadı me· 
deniyr.tiıı çok ileri bir adımı hr. ı 

Medf'niyetin lı~rgün yeni bir ha 
kikat öğretmesini candan arzu eder· 
ken diğer taraftan ~a,yete_r ~ deiİZ. ı 

Medeniyf'l lıurnsıyellerımıze bu \ 
kadar karışmasın . 

Biriktirme ve yerli J 

malı haftası l 
- Birinci sahifeden aı lan 

dıııi-; olunuvor . Buna delil mi ister-• ~ 

siniz ? İşte milli Bankalardaki on 
mil\ onlnrcıı liralık tas-ıırruf hc-;:ıp· 

lar;urn nıUstenidi ol:.rn çocuk kum

barnlan .. 
Bıı kndaı· kısa uir zamnndn bu 

kaılnr az.im, derin. psikolojik bir ta· 
lıav,·ııT lıiçbir mil!din {arilıindc vu

kun. gc>lıııcıniş ,·c: uncak Turk Cum
huriyetinin ~ nrnHıgı milli terbiye 
hu mucİzC'~ i dogurmııştur . 

Cumhuriyet hükumetinin U} an 
dır-tığı umumi ilimauı say,.sinde Lö 
tün l u biriken paraların Lüyük bir 
kısmı milli bar kalara akmakta ve 
orada to ı !anmaktadır. Eğer bu pa 

ralar eski devirlerde olduğu gilıi 

çömlekler i~ inde atıl knimış olsaydı 
hakiki milli bir frlaket kaı şısında 
kalmış olurduk. Çiinkü mübadele 
vasıtası ohrck nPm1ekı•He elden ele 
dolaşan ~iitün milll paramız ikiyliz 
milyon liradan az oldnğu halde 
muhtelif şt>kılleı le tasarruf paraları 
l ıu paranııı yarıc:ıııa yakındır, Bina 
en leyh bu kadar miihim yekunlu 
çömlekler için..Je sımsıkı hapis edil 

7 uin Meri transatlantiği 
: <1 Nevyork limanına gı:"ldi

ği zarııan polisler gGver 
tede şehri seyretme~ te 

o!aıı bir erkeğe doğru ilcriiyerek si 
!ahlarını göğsüne dayıyorlar: 

- Eller yukarı!. 

Adam rn~ukkanlılıkla ellerini 
yukarı kaldırıyor .. Yolcular bu bek
lenmez vakanın karşısında şaşırıp 

kalmışlardır. Fakat haber Lir şimşek 
süratil~ vapuru dolaştığı zaın::ın halk 
biribirini ezerek tevkif olunan ada
mı gnı mck iç.in hadisenin vukua gel· 

eliği güv 'rtr.y e koşuyorlar. 

Tevkif olunan adamın ismi Vil 
liam Bu'<lendir. Amerikanın en şch
retfi İş adamı olarak tanınan bu zat 
Filipin şimendiferleri i.İlerinde Ame 
rika piyasasında çok mühim bir rol 
oynaın.:k ta'1ır. 

Bu iş adamı büyük bir milyar . 
dt:r gibi Amerika Sinema alemine 
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İlkokullar 
Öğretmenleri için yeni 

bir kurs açıhyor 

Şehrimiz ilk okul öğretmenlP-ti 

için yakında resim, eJişi ve müzik 

Ktırslan açılae~ktır. rlurıuo için kül 
tür dirt ktörlüğürıce şimdiden lazım· 

gelen hazırlıklar yapılrnağa başlan
mı~tır' 

Zehirli gazlar hakkında 
konferanslar 

Zehirli gazlardan korunnma lıak· 
kında lıugün Gazi ve Namıkkemal 

ilk o'rnllarında son sınıf talebelerine 
birer konferans verilecektir. 

Eski 5 kuruşluklar I 
Ay başından itibaren ban-

i kalarca değiştirmeğe 
başlanacak 

1-1 939 tarihinden itibaren kal 
dırılac<:k olan eski bronz beş ve 
2,5 ku:uşluklarla nikel bir kuruş· 

Iukların bir sene müddetle yani 
] 1 940 tarihine kadar mal sandık· 
lariyle clirnhuriyet, merkez ve ziraat 
bankaları tarafından kabul edilece
ği maliye vekaletinden defterdarlığa 
bir telc:grafla bildirilmi~tir, 

Vedad Güçlü 

Kulağından ameliyat olmak üze 
re bir müdc!ettenbeıi lstanbulda bu 

---
1 

lunmakta olan belediye reis muavini 

nıiş olsaydı ortalıkta alış veı iş vası 

tac;ı olmaktan başka kıymeti olma 
dığım yukarıda söylediğimiz para 
ortadan yok olur ve mi!lı-tin iktisadi 
lıcıyatı büyük sıkınhlara diiçar 
olurdu. 

Çok şükür ki milll Türk banka 

arkadaşımız Vedad Güçlü; tamamen 
iyileşmiş ve evvelki gün akşam tre· 
niy\e şdu j mize dönmüş ve dün. va 
zifesine haşlamıştır. 

Vali muavini dün geldi 

brı ve moriero Türk ekonomisi cüın- I ilimiz vali muavinliğine tayin 
huriy.et karıunlarinı·n· zımma.n ve ke \ edildiğiııi yazdığımız Malatya vila 
faletı altında hu bırıken mıllet pa· yetimiz vali muavini Kudret Kont 
ralarını emniyet le umum mi ilde oğlu dün sabah şehrimiıe gelmiş 
f yda getirecek işierde tedavül et· v.ızifesine başlamı~tır. 
tirrnesini biliyor hem para sahipleri ! • • 
fay.Jalanıyor lıem de umum milli Fazl'\ derecede ıçnuşler 
Türk ekonomisi yaşıyaLiliyor inkişaf 

edelıiliyor. 1 Durmuş oğlu Kara Musa ile 
İste milll bankalaıımızın hifvası· 1 Durmuş oğlu Ali adında iki kiş"niıı 

t:j veya bilavasıta milll Türk sana gürültü çıkrıracak derecede serhoş 
yiini yani yerli mallar yapan Türk olt!ukları göriilerek yakalanmış ve 
müesseselerini kurabilmekte ve hu· hakla<ında kanuni takibat yapılmış· 
susi miitr-şebbiislere yardım edebil t 

mekleki muvaff akiyet sırlarının anah 
ır, 

tarla,ı, bu paraları ~iriklirip milli ~ ~ . 
bankalara yalıran mrlyonlarca ano · ~ .. ~~~~~~Joll--
nim Türk vatandaşlarının ellerinde ~~~ '"""'-''A.A..11_.oııe ___ _ 

rlir. Yine bu milyoni:ırca Türk vatan ..1 

daşlarınm yerli malı kullannnsıyledır.1 
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ki ~i~iktiril~nAmil.~i pRralar ile vücu.da ! --
getırılen mıllı muesseseler yaşıyabı· Gök yüzü kapalı. Hava hafif rüı 
liyor. BinaeMleyh yerli mıılmı almak garlı. En çok sıcak 18 derece. Ge-
her Tiirk vatandaşının bilvasıta his celeı i en az sıcr.ık 7 derece. 
sedar yani tarakki ve inkişafında 
bizzat me lfaattar oldu}u kendi mü 
essesinin ileril('mesine yine kendisi 
nin yardım etmesi demektir. 

Ne mutlu Tiiık milletine ki, 
Ciimhuriyetimizin serin ve emin göl. 
gesi altında para biriktirme ve yerli 
mallar yapma ve bıllanma fazileti· 
ni, miıli hedt>flı ri mf"yanına almış 

bu hedefinde haşkalan için bukadar 
ça~ uk erişilnıt>sİ muhal rn yüksek 
zirvele·irıe çıkmak üz~re bulunuyor. 

Fazlı ~to 

(Bir ana faciası) 

nın 

Olga Thchekov 

kudretli sanatile yaratılmış 
kudretli ve hissi bir dram 

PEK 

Tan 
YAKINDA 

sinemasında 
10056 

ayanı 
Bir İskancla!!a alakadar mı? / 

de trsir etmiş ve rn giizide 1·~ir yıl 

dız olan Lorett Yung ile arkadaşlık 

etmiye başlamıştır. 

Polisler tarafınrian tevkif olun
duğunu gören Vilian Bukner hiç ol 
nıazsa Los Anjdo~a telgraf çekıne 
siııe mijsaade edilmesini rica etmiş 
tir 

Sinema Yıldızlarına karşı biir 

met ve muhabbet besliyen Amerika 
polisi, mevkufun bu arzusunu yeri-

ne getirnıe.'line izin vermişler ve Vi
liam da Loretta Yunga foci vaziyeti· 

nı biidiı mek imkanını bulmuştur. 

Ilüyük bir iş adamı olan Vilia 

mm Löyle 3ııi olarak tevkifi bütün 

muhitinde derin bir heyecan uyan 

dırmış, sebeLi hakkında her tarafta 
tiir:ü şayi:..lar, dedikodular çıkmış· 
tır. H~rkes bu meselenin mahkeme 
ye aksini ve neticf"sinin ne· olurıaca 

ğmı h yecl'lnla beklemektedirler. 
Mesele nedir? 

Hab:.-r verildiğine göre, yaman 

biı iş adamı olan Vi!iam, çok gü 
z,.I be~ kadın tedarik ederek bun 
lan V dŞİngto11da beş ayan azasma 

musallat etmiş ve kadmların nüfuzu 
sayesinde Filipin demiryollarında 
hükumetin kontrol ve teminatmı ka
bul eden bir kanun yaptırmıştır. 

Filipin adaları şinenr!iferferi Gü
yük bir kar getirmediğinden aksio 

nı>rler yavaş ya~aş azalmağa başla· 
mış ve nihayet mikdarları sıfıra düş· 

Birinci orta okulda dün 
verilen konferans 

ransız - Alman btr; 
mesi hakkında te. •I 
bulunan yarı resıJlı s 

. ga 
mation politique Polonaıs,, 

diyorki: . 
"Bu hadise. beyannanıefllll 

zasiyle neticelenen faaliyeti ta 
. 1 P 1 .. k ~ eti tar mış o an o onya rıu um 

dan hayretle karşılanmamıştır· 
ya efkarı umumiyesi, beye~ıı• 
akidler tarafından evvelce ııJl'b 
iti'afları ihlal etmediğini ta5

'\ 
. . .. d d . . rnounı uçuncu ma ~sıoı me .

111
di 

karşılamıştır. Bu mad :Je, ş~ t 

riyette olan metinlerle tarıf ifil 

Fransa Polonya münasebetle' 

Dokuzuncu tasarruf haftası mü· 
nasebetiyle umum okul talebesi okul 
bahçesinde toplanmışlar ve direktör 
Bay Sabri Güzel tarafından kendi 
Jetine yerli mallara r<ığbelio milli 
varlığı koruduğu ta artufun her me 
deni camia için lüzumlu ve zaruı i 
olduğu hakkında bir konferans ve 
rilmıştir. Takarrür ettirildiği veçhile 
de her öğretmen kendi derslerinde 
muayyen saatler ayırarak bu mevzu 
etrafında konferanslar vermeğe baş 
lamışlardı_r. 

• ınan altına almaktadır. ,, hun 
·ık 

Birbirlerini döğmüşler 

Ali oğlu Abdullah, Mehme_t oğ 
lu Ahmet Ömer oğlu Ahmet, Ömer 
oğlu Halil Ali oğlu Halil, Mehmet 
oğlu Ahmet ve kardeşi Ömer eski 
bir hzsumet yiizünden kavg J ede· 
rek hirbirlerini dövup yar.ıladık!a · 

1 

nndan yakalanmış ve haklarında 

muamele yapılmıştır. 

Komşularını döğınüş\er 

Hanbey oğlu Ramazan ile Mus 
tafa kızı Ayşe bir kavg~ neticesin · 

Bu gazete Polonyaoın 1.k' ~ilpı 
olarak Almanya ile birlikte~~ ~e~ 
Jı itilaflar yolunu açmı~ oıdug"' · tık 
dettikten sonra Paris beyaııP~ ftu 
nin bazı noktalarda 1934 tadı ~ta 
looya - Almanya paktındarı Şta 
ri gitmiş olduğunu ve batı Yı 

be t 
da da Polonya · Almanya te S~Yı 
mesi kadar derin olmadığırıı tııı 1 rıf 
ettirmekte ve şöyle devaOl e 

dır: sif 
"P . b ·n;n te arı.;; eyannamesı · 

11 
sını ölçmek ve bilhassa beY3 

deki ahkamın yalnız Av.uP3 es 
fac:ıllerini mi yoksa dünya ~ 
leriı in heyeti umumiyesin~. 11111t 
ettiğini tayin etmek güçtur.I rİll 
tatbik tarzının kat'i hükı'.i~ eb• 
daha büyük bir ehemmiyet• 

de komşularından Abdullah kızı 
Fatmayı dövdükleri iddia ve şika-

· cağına şüphe yoktur. k 
. ·ıafı e 

yet edilmesi üzerine suçlular yaka 
lanmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Erzinde bir cinayet 

Erzin nahiyesinde oturan kök
süıılii lı...rahim kızı kırkbeş yaşlarında 

z~ynebi bıçakla göbünden, baca . 
~ırhfan ' ve sol elinJen yaralıyan 

Gökstınun Acıelma köyünden olup 

çalışmak üzere Erzine gelmiş olan 
Mf'hınet oğlu Mahmudun yakalanıp 

adliyeye teslim edildiği vilayete bil
dirilmiştir. 

Seyhan·· Osmaniye uray 
Başkanlığından : 

Osmaniye kasabasının elektrik le ' 

sisatı için bir kaç defa ilan edil.liği 

Polonya ,•'\lmanya ıtı jr 

ya çetin olan imtihanlar g~Ç 
Fransız Alman itilafının l 8 

ile paris ""arasında yeni bir /fl1-
devresi açmasını ümid ede·'ı·fı 

'tı 3 olursa oh.un Polonya bu 1 
111

11 

panın istikrarı için yeni vr 
bir vesıka olarnk karşılıyor· fr' 

Polonya . Almanya ve sik 
b ve 

Almanya anlaşmalarını 11 eb ~ 
..03s sa 

nın Polony;ı Fransa mu. P' ~ok 
ııi t.ınzim eden ı~:ı.ahe~~r ·; tef' n 1 

!eriyle tearuz P.ttıgı şekıld 
1 

.. ıeŞ 
·· r ıı meği istihaf eılen hr-r tu ·ıer 
trCI 

büs, heyecan arıyan gaze ıık 
ya açık bir vaziyeti karıştır:fl 
raşan politikacılar taeaf 101 15~ 
va atılan bir yalım olarak te 

dil melidir. j~l 
Polonyanın tezi bilh:ı 55~ tır 

"ki şu ara~ında imza edılen 1 ı 
. . ~ ı avrıY1 

itılafları, daıma umumı ı ~ t 

1 l • ,.. ·ı 0 Jar9 
eden en esas ı :>1r amı . 'fcC 
masını istıhdaf etınc-ktedır· reıl 
b ·ı .. ·ı~fl l l·a dev u gı ıı ıtı a arın Jaş • e~e 

h. "t 'h bir bar ~ alev ıoe mu eveccı . . ) 
. . ı~Lk· _ı·ı esınrfl hiyt ttınde te aK · ı eoı rn 

halde talip çıkmadığından pazarlıkla 
parça parça verileceğ'indt:n talir' o

lanların bir haftaya kadar Osmani
ye BeleJi~·e encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur, 

ı oduğunıı göstermiştir .. ,,. 
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müştür. 

Viliam evvela bu aksionların 
hepsini toplamış ve Filipin adaları 
demiryollarının yeniden çok kazanç 
lemin edeceğine gerek kanun ve 

gerekse propaganda vasıtasile efka 
rıuınumiyeyi inandırdıktan sonra 
yüksek bir fiyatla satışa çıkarmıştır. 

Vaşington ayan nıeclisi azaları 

na yolladığı kadınlar vasıtasile te· 
sir edip hükumetin de demiryolu 
kazancı üzerinde teminatını kazan 
dıktan sonra artık muvaffak cima· 
masma bir st·bep kalmamıştır. 

Fakat iş arkadaşlarına lazım o
lan parayı vermediğinden Viliamın 

yavaş yavaş lıütün hilel~ri meydana 
çıkmı~tır. 

Şimdi bütüıı Amerikan efkarıu. 
mumiyesi Lu muazzam dolandırıcı

lığıa muhakemesini beklemektedir 

Bakalım Viiiam bu açıkgözlük· 
lerinin cevabını nasıl verecek? 

---- _ __,.,,, 
1 ' ____________ _...= 

f"' •• 

Türlri.söıtl 
ete Gündelik siy:ısi gaı. 

Abone şartlar• --
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayhk 
l Aylık 

·" ı~ıll s 
ı -Dış mernlcket.e ııı• 

oslB 
bedeli değişmez yalnız P 

1 
zammedilir. 111° 

2 - ilanlar ıçın ıdar 
e}'e 

caat edilmelidir. 

·---
~ 

---------·--~-R_,,,., ~e ~~ . cı~ a 
Bu gece nöbetçı e ~ 

Yeni otel civarındil dif 
Tahsin eczahaı1e 



Satılık Koca 
işinizi yaparım. Ha 
zır elimin altında 

çok iyi bir adam 
da var :ı 

-Fakat buldu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
rattarını bizim kararlaıımızı 

eden. kendileri tayin ediyor
lfatta ihtikar yapmasını bile be 

tlar. Vakıa bu zamanda ihtikar 
nın oldukça güç olduğunu 

İtiraf ederim Fakat gelgele 
ııun d.ı orijindal bir yolunu bu 

hpıyorlar .. 
n bu hikayemde böyle orjinal 
•kardan b hsedeceğim. 
anlatacağını hikaye, tamamen I 

• geçmiş bir vakadır. Geçenler 
alı bir akrabam geldi. Bu 
bana o anlattı. Bende size 

Yırn, dinleyin; 

ğunuz adam belki 
münev\er değildir, belkide bir ha 
maldır. 

- Ne münasebet hamal olsun ... 
Herif misk gibi bir Elektör-mo

ntördür. 
Dişci kadının bu işe aklı biraz 

yatmış: 

-Siz beni bu Elektör Montör 
ile tanıştırınız. Demiş size pe-şin ola. 
rak on ru~le veriyoıum. 

Dişçi kadın sütçü kadınla bu nok 
tada mut .. bık kalarak ayrılmışla": 

Halbuki, hakikatte. sütçü kadın 

yalan söylemiş ... Elinin altında kendi 
kocacınban mada, başka koca yok· 
muş. Fakat pa:anm çok!uğu onun 
gözünü karatmış .. , Bu parayı, ne su 

feropolda diş doktoru Lir ka 
~-'~ı~. Kadının kocası yokmuş ... 
lrıı sızin anlıyacağınız kadın 
p Evlenmek için can atıyor-
aıtat gelgdelim bir türlü ara 
ayı bulamı)'ormuş,. 

1 retle olursa olsun ele geçirnıiye karar 
vermiş . Eve ielir g 1 nez kocasına 
hitaben: 

diş doktoru, alacağı koca-· 
de kendisi gibi münevver 
ı istiyormuş .. Halbuki hepi • 

ırsiniz ki, bu zamanda bizde, 
1 rnünevver bir koca Lulmak 

güç bir iştir. Memlekette 
\ıer yok değildir; fakat bekar 
er lmlmak güçtiir. Münevver 
Sersi evli ev bark sahilli kim 

ISt ... işte bizim Sinferopollü 
toıu bu şeraitte yaşıyan bir 
Kadının koca ı geçen sene 

den ölmüştü. T bii kadın ilk 
r bu işe f zla ehemmiyet 

· ~-·-- ı, Amasyanm bardığı, biri 
biri daha diyip geçrnişti. 

kat ·nadan biraz zaman geçin 
b"ç te zannı<>ttiği gibi olma

tarıı n ış .. işte, ancak bu za· 
~asının ö Ü Ü y, nmıya, ko 

)'as tutmıya, b 1 mış. Ka
Ocası v rem 1 öldüğü içın 
k n f sine I} i akmıya karar 

li,.r gün süt a mıya başlamış 
tiren "Ütçü de b'r kadınmış, 
z man git za an bizim diş 

hla sütı;ü k dm ahbab olmuş 
ti y loız ahb p ta değil. içli 
c olmuşlar ... 

l i ind li i b im sütçü 

~ 1 ıı "ikür iyi para kazanı 
dcrn ş. Param v r, mobılem 

~isıl hiç~Jir se-yim eksik değil 
rrıde şöyle böyle p•k yaşlı 

lb .. , Fakat gelgelelim koca 
:Urdenberi ken1ime bir. tür 

11'1ci koc1 bu amadım... Ne· 
razetelere ilan verecc·ğim 

çij kadın dışçinin bu son fik. 
~z etmiş: 
~ a~elerlerden ~ ir hayır gel

llıış, Daha ameli bir çare 
tk , .. t azım ... 
~eti Haklısın! Gazetelerden 
J:' çıkmıyacağını bende bili 
~· akat bu vaziyetten o kadar 
ı, her tedbiri aklımdan ge: · 
ı.ıecbur o1dum, 

i bu iş için para bile vermi 

.. kadın para lafını işitince 
t 
'~ormuş: 
~ 1f için gözünden kaç para 

dırı· 
'-b··. 

ıı, bulunacak koçava göre 
lbiktarı değişir demia. 
tt bulunacak koca münevver 

o'ursa gözümü kırpmadan 
e .. .. Vcrırım ... 

(\. kadın itiraz etmiş: 
~~ ruble azdır .. , Eıli rubleyi 

çıkarırsanız ben sizin 

-Nıkolaşa, demiş, sana iyi bir 
havadıs getirdim Zahmetsiıce elli 
ruble kazanmanın imkanını bnldum ... 

Sütçü kadın oturm ış, kocasına 

işin bütün tafsilatını anlatmış. Şayet 
kocasını dişçi kadın3 elinin altındaki 
adanı diye tanıttırırsa Luıı lan ne kay 
b'!dermiş? ... Elli rubleyi kldıktan 

sonra kocası pekala )İne kendisine 
dönebilirmiş!. 

Hatta ddha ıleriye giderek ko 
casına demiş ki : 

-Hatta dişçi kadın nikah olmak 
hususunda hile ısrar etse, bundan 
da bir şey çıkmaz! . Bir de nikah kı· 
yıversiıı!. şimdi n:kahın n .. kıymeti 
var? Bugün nikah olur iki gün son 
ı a da bozarsın ... Sırtında yumurta 
küfesi, yok yal. 

Sütçü kadının kocası, burma hı. 
yıklı. yakışıklı, güzel bir adammış. 
Üstelik t hergelenin biri imiş. Ka · 
rı ın ın bu teklifiııe hemen rnzı olmuş. 

Pekala, d miş. Böyle beleşten 
gelen elli rubleyi kim almaz? Bir 
çok adamlar v rdır ki, biitün bir ay 
çalıştıkları lıalde bu parayı ellerine 
geçiremiyorlar. Nıkahlanmak işine 
gelince, bu da bana vız gelir. Bugün 
nikahlanır. beş gün sonra ayrılırız .. 

Aradan iki gıin geçtıkten sonra 
sutçü kadın, kocasını, "Elinin altın· 
daki adam,, olar k dişçi kadına tak 
dim eder. Dişçi kadın. sütçü Ladı 
mu kocasım p k beğenir. Hemen 
geri kalan kıı k rubleyi de sütçü ka 
dına verir. 

iş buraya k dar gavet ıyi cere· 
yan eder. Fakat l undan sonra ayna. 
sızlaşır ... Sü çü kadının kocası, mu 
vakkatcn dişçinin evine taşınır . . A
cele olarak ta dişçi kadınla nikah 
lanır ... 

- Aradan üç gün, beşgüo, niha 
yet onbeş gün geçer ... Sütçü kadın 
kocasının geri dönmediğini görünce 
birgün onu tenhada kıstırır: 

- Nasıl Jer, daha dönmiye ni 
yetin yok mu? 

Elektör · Montör büyük biı so. 
ğukkan!ılıkla, hatta birılz da sırıta 
rak şu cevabı verir: 

- Hayır, dönmiye niyetim yok, 
der. Ben yerimden memnunum .. Be. 
nim burası daha hoşuma gidiyor. 

Sütçü kadın bu sözleri işitince 
feryadı basar; Kocasını iyice bir ıs 
latır. Meseleyi öğrenen dişi kadın 
bu işi kahkaha ile güler: 

- Ortada cebir falan olmadığı 
na göre bence hiçbir mesele yok 
tur, der. Tabii bundan sonra sütçü 
kadır ı eve de sokmazlar. Bu suret
le kadıncağız bir ihtikar yüzünden 
elli rublenin hatırı için kocasını ken 

-di eliyle başk.ısma vermiş olur. 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

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

dikkatle seyredilecek bir tarzda vücude getirilmiş 

r , 

J Ölümle Karşıkarşıya 1 
------------------------Çok Güzel ve Hareketli Filmi takdim ediyor 

Baş Rollerde: 
BETTY COPSON ve BOB LIVN \JSTON 
___ ________...._ ~ --~-- - - _-.__.. - - - ~ 

AYRICA: 

Umumum takdirini kazanmış olan mevsimin güzel 
filmi (3'1 NUMARALI CASUS ) ve AT A·ı ÜRK'ün 

Cenaze Töreni. 

1 

3 -

Büyük muvaffakıyet, emsalsiz iki muazzam film birden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1- Büyük, küçük bili istisna herkesin m ~mnu ıiyetle seyredecekleri ve 
tekrar tekrar görmeğe koşacakları Alman sinemacılığının harikası ünlü 

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

( Macar Rapsodisi) 
OYNAYANLAR : 

PAUL HORBIGER - KARIN HARDI - IDA WÜST 
2- Dünya sinemacılığının en büyük Yıldızı (LORRETTA YUNG) un 

DON AMEJLE yarattıkları en büyük Aşklar, en heyecanL 
maceraiar şaheseri 

(Tehlikeli Macera) 
Fırsatı kaçırmayınız. Bu iki misilsiz büyük eseri muhakkak görünüz 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınızı istiyebilirsiniz 
Telefon Asri 250 

10049 
Pek Yakında: Pek Yakında ------·------------.._,----~-----------------------------· 

S I N E M A N 1 N En Büyük Şahsiyeti D E H A K A R 

[POLA NEGRI] 
Hiçbir zaman unutulamıyacak 

---------·---
Şahane Tango 

Müessir ve Fevkalade Şaheserde Görünecektir 

10059 

~-----·-----------------------------------------------
Aynaroz Kadısı 

Türkçe Sözlü Şarkılı 
Oynıyanfar : 

Hazım, Vasfi, l Galip, Muammer, lJehzat, 
Sevkiye, Halide, Mahmut 

Pek yakında Alsaray Sinemasında 
10057 

Asri sinemada 
C. H. P. ,l\lidede Ocağı çıkarına,Halkevimizin gösteril komitesi tarafından 

Fermanlı deli hazretleri 
15 / 16- l 2 - 938 tarihlerinde saat 20,30 da verileceğinden sayın 

halkımızın bu piyesi görmelerini tavsiye ederiz 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Saygıdtğer müşterilerine sinemanın iki büyük yıldızının en gezci 

eserlerini sunar I 
(Loretta Young ve Franchet T one) nun 

1 

Bir kadın yalanı ı 
Nefis bir mevzu His. Aşk, Macera Filmi 

ILA VE OLARAK : 
İki kısım renkli silli scnf oni 

GELECEK PROGRAM : 

(Aynaroz kadını) 
Türkçe sözlü şaheser 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA . PEK YAKINDA 

Asri sinemada 
Tamamile rnemleketimizde, ait olduğu sahneler Milo adasında filme alınan 

Müsahip zade Celalin ölmez eseri 
Türk sanatkarlarının en kudretli verimleri 

( Aynaroz 1Kadısı ) 
Türkçe sözlü, şarkılı, Türk musikili büyük şaheser 

BAŞ ROLLERDE : 

Hazım - Vasfi Rıza 
Behzat-1.Galip-Emin Beliğ-Halide-Mahmut-Şevket 
Bıı büyük proğram ve eser için biletler bir iki güne kadar izdihama 
mahal kalmamak için satışa çıkarılacaktır . Fazla tafsilat her vakıt açık 

bulunan sinemamız kişesinden alınabilir . Localarınızı telefonla 
temin edebilirsiniz 

Telefon Asri 250 10057 

Yeni çıkan kanun ve ııizamlar 

Cemiyetl,er Kanunu 
J\arum t\o: 3512 Kabul tarihi: 28 6 1938 

1\e§ri tarihi: 1 J 71 ]()38 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

umumi lıeyeıler ve idare /ıc) etleri 

- Dünden artan -

Madde 26 - Cemiyetlerin merkez idare heyetleri üç zattan az ola
maz. Bu heyetler resmi ve hususi işlerde cemiyeti temsil eder. İdare he
yeti kendi azasından bir veya bir kaçına temsil salahiyeti verebilir. 

idare heyeti her yıl o yıl içindeki muameleleri, ve gelecek yıla aid 
bütçeyi umumi heyetin tasdikıne arzetmeğe mecburdur. 

Ancak ana nizamnamesine göre umumi heyeti bir kaç yılda bir top
lanan cemiyetlerde idare heyetleri, yukarı fıkrada yazılı mecburiyeti ge
çen ve gele~ek içtima devresine aid olmak üzere ifa ederler. 

Madde 27 - Bir cemiyetin kendi kendine feshine karar verebilme
si için ana nizamnamesine göre toplanacak olan umumi heyet azalarının 
tn az üçte ikisinin huzuru şarttır. 

Bu suretle ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ikinci defa içtima için 
yirminci maddeye göre aza davet edilir. Bu davet üzerine toplanacak a· 
zarım saylSI ne olursa olsun feshi keyfiyetinin müzakeresi caizdir. 

Ancak bu suretle yapılan içtima ve müzakere sonunda fesih hakkın
da verilecek kararın da mevcu<l azanın üçte iki rey,le ittihaz olunması 
şarttır, 

Cemiyetin feshi hakkında miizakere ve karar vermek üzere toplana
cak umumi heyetlerde 31 inci maddede ya1Jlı Hükumet komiserinin ha
zır bulunması şarttır. Fesih hakkında umumi heyetçe verilecek kararla. 
rın mahallin en biiyük mülkiye amiri veya dördüncü maddede yazılan 
cemiyetlerde Dahiliye V t-kaleti tarafından tasdik olunması lazımdır. 

Fesih kararı yukarıki fıkrada yazılı makamlarca tasdik edilmeyen 
cemiyetlerin idaresi bu kanuna gÖrl! yeni bir idare heyeti kuruluncaya 
kadar Hükumet komiserinin nezareti altıncla bulundurulur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

'liftiş ve murakabe 

M1ddc 28 - Cemiyetlerin muameleleri, defterleri ve hesapları ma· 
halli hükumet tarafmdan her zaman teftiş ve tedkik edilebilir. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Bo sası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------- --~---------

CiNSi 

Koza 

KiLO FIATI 

En az 
K. S. 
8,25 
~2,50 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Piyasa par'ağı • 
Piyasa terr jzj - .. ----• 30 

-Iane 1.-- -- -- -----
-iane" il. ------- ---• -------
-Eksprc_s ____ _ 

-Klevland 

Beyaz 
-Si vah·------

- Ekspres 
iane ---

Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk" 

Buğday Kıbrıs 

Yerli _ .. _ 
.. 

Arpa 
Fa"sulya 
- Yulaf 

Delice 

Men tane 

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

YAPAGI 

1- 1-
ÇIGIT - ı----~-

4 

HUBUBAT 
3,75 

- 3-32 ___ ,ı----~1 

----1-·--
_ı---

16.50 1 

UN 
DörtYi'fdız Salih ___ ---

•-----• 
üç .. " __..,...;:.._-....,-----

- Dört yıldız Doğruluk 

üç " 
Simit " 
Dört yıldız Ct: mlıuriyet 

üç " " 
Simit 

Liv •rpol Telgrafları 

.<aot•m 1 
Kı.mbiyo vr Para 

12 I 12 I 1938 iş Baukasıııdan alınmıştır. 
!'ene 

Haz.ır 

1 ~ p~ 
f,ıret 

-
ı--=-2. Ktinun Va. 

Reıyişmark 

Frank ( Fransız ) -3-30 
Mart 

" 
4 65 Steı !in ( ingiliı ) -- -5- -86 

1 4 j 00 Hind hcı11r Dolar ( Amerika ) - !25 _I 57 
l\'e\-york 8 21 Frank ( İsviçre)- -- GO 00 

Beklenilen ş ,, Geldi 
Soba lan 

ş 

k 
ucuz 

s 
a 
... 
g 
ı 
a 
m 
•• v 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

teş 
Marl(a soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

aşeg ez 
Ticarethanesi nden ala bilirsiniz 

Hükumet caddesi telefe 168 Tel. Baştğmez 

9490 49-90 

'----------=-..,__..,_,._~--.-----------~-==-...... ---._._,.....__ .... ~Q ..... -------· 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8-938 ta ihli res ui g<tzt tede neşrettiği yeni 

bez fiatları esasları dahi!ind,. fabrikamızın İmal etmekte olduğu kaLut 
bezini aşağıdaki fiatla sataccığımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 

No. Genişliği i op m. Top Fi. 
çif çi bezi 2 90 36 729 

1-Satışlarımız peşin ve fabrika te'limidir. 20 toptan aşağı verilen 
sıparişlere yiiıde 2 zam yapılır. 

2-Kahul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönderilir. 
1 10054 

------------------------------------------------------
En Kısa Zamanda 

En Büyük Şöhreti Yalnız 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

Ôtedenbei. sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık
lann<lan şikayetçi olan zevk erbabı INCl kolonyalarından pek memnundurlar. 

Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hususi olarak celbedilen esanslarla 

mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik İnci Limon kolonyası'nın 
Bir damlası insana ta1e bir hayat Bahşeder. 

r a'binden, Ciğerlerinden ve gö~üs darlığından şikayeti olanlara 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satıf Yeri: 
20 - 30 Osmenh Bankası kar,ı sırasmda No: 13 

9988 lF e ır !hl a '{Ç; 6 a1l cç: ı 

\ 
ı 

1 
,. 

.,.._..._. __________________________ _.. ....... w __ ..... _____________ _ 

Albayral< - Mustafa Nezih çayı 
H.rıcfü.trn, Se} fın, Çn u (.,,.a<1an <'o~ıııctn <1og•u>a n üe.:!ııst· na. 

mıı cı gıtiı i <n ıı n ii ı td q::. tdc H ı dut ÇLı) l;ı c!ııı 'd ııf w itiPa ile 
)BJ•ll.·ıı lc•ıncn 1 eııcır. Hıı ~t\if gr1< c(ği~ııı ıtnntlı tırt'phıi \nıdır. 
~/ul.ttlıf , ·1S\< ii';il i\..Jı ~tıı." ıddlır ;çtıi~in~t ~;fı . r Anhılai· 

ı~ıınd,ki Albayıak - Mustafa Nezih çayı 
el kP-ti r d: ~' t H l.cılı: l) ı 1 ı n tı ıı ıı; lil ır. 

.A danFc'a : A!ı f<in ~ ı 1 f'Ş« ı ı ı ı"c. ıı ıl. r' d \'e ıp cıns n rıl salcın 
hc.kknli} el..-rıll" satıl:r. 

Uııumi d<rolcııı; l:ı.ılıi 'ı•l n :iıı r o. ~4 (Kuıulahveci harı 
o hında ) 

Bahçekapı Dördüncü ' ~ ~.f lrnm k"rşısında No. 71 

Telgraf adı esi : ALBA YRAK - İst;ınbu1 . C. 

DO TO 
-----------

Ziya Rifat rfümgören 

,. 

-Kumb 

. . 

DO o 
İsn1ail Keınal Satır 

Kızılay civarında 
Müslüm 

İskan dairesi 
a parhmanında 

Hastalarını hergürı sabahtan akşama kadar kabul eder . ~ - t6 

:-..------------------·-------------------_,.--..... ----
---·~=-------........ ..ar .......... -----=• ......... 

Ankara radyo neşriyn tı 

[lıe 200 ila 2000 metredeki] 
bü.ün diinya ncşriy<ıtını 

Adana 
Riyasetiden: 

Ml~A RADYO 

iıc 
rlinleyiniıl 

1 - Asfalt dört yol ağtıfl 
kurukoprüye kadar olan korı e 

J şosasının tamiri aç k olarak 
t meye konulmuştur. 

35 Lira 1 

En ucm, en temiz 'e en güıel 
(5 lamba kudretind e 3 adet çi:t va 
zifeli laınbalar'a ınücehhe1) Radyo· 

dıır. 

MÜRACAAT: Uızn • 'altlı Sııray 
No7"i'l A-: Behekli kilise sokağı 

25-30 9964 

--------------------:ar:!!' 

Adana Sulh ikinci hukuk 
Hakimliğinden: 

No: 

Aslan Vanlı olup A !ananın 

Ya~camii orfalarmdan birinde mu 
kim iken eceliyle vefot eden h cı 
oğlu 75 y;ışında M ıradııı terekesi 
hakkın ia def tC'r l• lu 1m:ıkta odu 
ğ•ı:ı Jan rniilcvcHa.1ın .• ! cak1ıları) I • 
bo c1.ı 1 <ırı 111 t ıri'11 ıla ı 1 n itil-,ar ·ı 

bir a;' z ııfı ı 1 ı 11'11<' ıPye ıniir. c1 

ati,- n'N·a', ve brçl ı mı ka d tti· ı,ı"'· 
!eri VI'! ımra.:i :ılnrı v 11 s ı ke~ t ı i\ ı 

t.;ı rilı:n irn ı tı'"ıar '.ı ijç ny iç'n 1e ı u 

sıf .tlarını isbat ctn 'lerı lüzu•ııiı , k· 
l)i takdirde rniitevı-ffn) i nr ş::ıl <>n 
ve nt:dt! leıtk :ne iz<tf ·t!c tJkiı C· 

demiyec'!kleri kan•ınu meJeni~ il 
534,569 ve 561 ir.ci ma<l ld(! ine 
tevfikan ilan olunur. 

10059 

Satılık Arsa ve Demirci 
Dükkanı 

Ceyhanın Kunakoğlu mahalle· 

2-Keşif be leli 677,54
5

?5 
3 -Muvakkat teminatı " 

radır. fi 

4 -ihalesi birinci kanurııı, 
t . .. - t 11 b"• cı p:ıı.ar esı gunu saa o 

1 d. .. . d pı'ııC e ıye cncumenın e ya r sq' 
5--Şartname, keşif ve , 

j"'ğll!I 
rakı u ledi> e frn miidüı ll 1 ı • 

lstiyc:nler orada görebİ 1~ 
6-Ta'ipleriıı ihale gn~ı.1 1 

yen saatte muvakkat teıııırı 
birlıkte belediye encümenine 

cantları ilan olunur. 
8-13 17 -21 

Devlet demiryoHar.•. 
5
d 

işletme nıüdüı lüğ1111 

ı tll 
1- F.paşa Malatya ıı:ı 

de km. 58 w 89 700 \ 

k•, mu ,a 

k ııı 2(l17 

İ •Ci İ t ı. . ı 1 ı 

3 İ\fo lı ili il il d 
li a 1 r. 

ı -
( 1303) 1 ( a ) kuıuŞ 1 ~ 
temin.ıt ma' l U7U veya bil~ 

b 1 4 ·· ·· nıı~ e t u ıı rnrıunun uncu ı fİ 

fikı:ın münakasaya girfl~e l 

kanuni bu'unmadığına dB•f r/ • 
'ğı 

name, kanunun tayin ~tt• 11 ı 
birlıkte münakasa günü 

511~ 
kadar tek lif ınektuplarıo• 
reisliğine verilmiş ol nas•· 1e \e 

5- Buişe aid şartoııl'I 1111 

kavele proj si, fenııi ş,rt~ ~ 3 

krokiler H; pr--şa; Ank8.r';,e f 
Adana işletme vrzııt.ltt rı 

1 111' 
Narlı, D. bakır istas}~~ Jt 

sinde ve çarşıya. yakın bır yerde ve 

makinist Mt'hmet ustaya ait ikf".1 

, paraya çevrilen biri 406 ve değeri 
1 388 metre murabbaında iki arsa i 

le yeri 172 metre murabbaı olan i 
Her gün hastaların• Abidinpaşa caddesinde 125 nu- i 

ki bab demirci dükkarıı satılıktır. 

lilere 88 kuruş muka1>ıh11 1 
cektir. 

7-10-13-}6 

1 

maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis 

ve tedavi eder 
'"81!1'--~98..,.7_7____ 23 - 26 g. a. 

isteklilerin Adana'da Macar Zi· 
raat Makineleri Şirketine müı acaat 
etmeleri. 

8-10- 13 10039 

-- .Jıl 

U 
• • t ıııtl 

mumı ııeşrıya •• IJ 
Macid G,Jç -' 

tb' 
A<lana Türksözü tı19 


