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CUMHURREiSiMiZ 
NKARAYA DÖNDÜ 
ismet 
büyük 

lnönü dün 
tezahüratla 

Ankarada 
karşılandı 

~ka•a · t · ( H • h b' · · d ) .. • Is • _ .. us.~sı mu a ırımız en - Cumhur- ı ıaml~nmıştır. Başvekil Celal Bayar , Dahiliye Vekili ve 
ınet lnonu bugun saat ondokuz beşte hususi trenle Partı Genel Sekreteri Rdik Saydam , Ankara Vali ve 

~llıl)nu. İnebolu, Zouguldak ve havalisinde yaptıkları Belediye Reisi Kalacık. is.~a:yonunda .Reisi.cümhura mü
. Seyahatinden Ankaraya dönmüşlerdir.Ve istasyonda laki olmuşlardır. ismet lnonu trenden ıner ınmer doğruca 
·k Millet M ı · · R · · G 1 K B k V kabul salonuna teşrif etmişler ve burada kendilerini kar-ec ısı ~ısı ene urmay aş anı e- ş Ja ııl il · · k k ·ı 'f , Me • . . ' '_ ya arın e ermı sı ara ı tı otta bulunmt·şlardır . Bü-

buslar, Vekaletler ılerı gelenleri tarafından se- yuk Şef doğruca köşklerine teşrif buyurmuşlardır . 

EMEL - LiTV ANY A, ı •nı"' 
LMANY A NUFUSU j- . 

1 
f nönü ve köylü 

tnel Almanların Litvanyada ekseriyet ı 
~anmasını Almanlar pilebisit sayıyor 

MEMEL STATÜSÜNE iMZA KOYAN DEVLET
LER BUGÜNLERDE ALMrı N HARiCiYE NEZ· 
O 1 N DE TEŞEBBÜSLERDE BULU NACAKLARDI R 

Nevzad Güven 

(E)} irkaç gündenberi , Cüm· 
~ hurreisimiz kasaba,kasaba, 

jtfı 
oııg~ ~ . 
, e \~~ra : 13 ( Royter )- Ingiliz hariciyesi nezdinde toşebbüslerde bu· 

!anacağını beyan etmiştir. 

köy köy dolaşarak halkla, 
köylü ile başbaşa veriyor , dertle
şiyor ve konuşuyor . Bu çeşit ha 
rekat, ismet lnönü için yeni birşey 
değildir. Biz onu , hep böyle gör
meğe alıştık . 

ılı Bay Çemberlayn Avam 

;asının bugünkü toplantısında 
llıeselesinden uzun uzadıya 

tıtı• . 
~ ıştır . Başvekil , büyük dev. 
• Meme) statüsü dahi linde teş

bfştl <ı~aiy~ davet edilece~ini, Memel 

1 
c~~ rıe ımza koyan bu devletlerin 

11 
., ?amanda , bugünlerde Alman 
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Not: Meme! Almanları Litvan
yadaki seçimde ekseriyet kazanmış
lardır . Berlin matbuatı baştanbaşa 
bu mevzu ile doludur. Alman gaze
teleri bu neticenin Litvanyada bir 
plebisit demek olduğunu yazmakta 
ve memnuniyetlerini bütün açıklığiyle 
izhar etm.!ktedirler . 

DUşUriJ .en bir Japon tayyaresi 

şarktaki vaziyet 

Onu. harp meydanında " Mille
tin makus taliini yendikten ., sonra 
daha zor bir savaşın başında da 
gördük. Memleketin büyük dertle· 
riyle amansız bir mücadeleye girİ· 
şen lnönü, yurdun ve milletin ileri 
hareketlerinde , inkişaf ve medeni-
yet savaşlarında da Ebedi Şefin 
daima gözbebeği ve Başkumandanı 
oldu. Ve bu ikinci savaşta kazan-
dı'1ı muvaffakıyetler onun adını , 
harp meydanlarında başının üze. 
rinde halelenen zaferlerden daha 
çok süsledi . 

ismet lnönü on yıllık başvekil
liği esnasında, Türk milletinin ihti
yaçlarını, dertlerini, kabiliyetlerini 
sahip olduğu derin ve objektif gö
rüş , nadir bulunur bir etori hassası 
ile yakından ve mükemmel bir su. 
rette göımüş ve çarel~r i ni düşün · 

müştür. O, bütün bu hükümlerine 
varcıbiıme k ıç ıo dol a mba çlı 1ı e uzun 
olan kl asi k yoll a rı te rk e 1miş, doğ 

ruda n doğn.ıya halkla, rnill t tl e ko· 
nuşma k, t emas etmc:ık gibi yepyeni 
bır metodla çalışmıştır, Bugün de, 
devlet reisi aıfatiyle onu ayni şe
kilde çalışmağa başlamış görüyoruz. 

Memlekeıt davalarının halli yo
lunda enerj ik bir takip fikri. ismet 
lnönünün bOyük muvaffakiyet sırla-

1 h l 
rından biri olmuştnr. Nitekim, milli 

Japon ar Sa 1& e as- bünyemizde, gövdemizi teşkil eden 
köylünün refahını büyük bir dava 
halinde daha çok evvelce takibe 

tiyle işe bu noktadan başlamış bulu· ker Çıkaramıyor. başlamış olan lnönü, milli şef sıfa. 

11
1•1 nuyor. 
k~ Köylüyü giydirmek, köylüye ye· 

:ırı irf l'r.. l dirmek, köylünün maddi ve manevi 
dde' ··•er ·ı• :::-a ve ngı·ıtere ı· ıe Japonyanın hayatında sür'atlı bir yekinme yap-
ıe~ibe' K mak Atatürk inkilabının daima belli 

j( ,, tlrası fena halde· açılmakta '· başlı düşünce ve ülkülerinden biri 
.;t o ' muştur. ismet lnönünün devlet 

ifı ı ~ ' reisi sıfatiyle yaptığı ilk memleket 
ııııt ' -1\ seyahatine bu meselenin mevzu 
~oıO '• ~lJhay: 13 (Radyo) - Çin menbalarmdan alman haberlere teşkil etmesi ise bu davanın çok 

1 ltt kuvvetlerinin harekatı lnkifaf etmektedir. Çin Kuv- yakında halledileceğini bize müjde· 
· t \e ~Un Şoşov clvarmda taarruzlara devam etmı,ıerdlr. !emektedir. 

t

rJl 1ıııe ~ - Çenglng şehri ateşler için· Kemalizmin mukaddes prensip· 
tıı ~18 1 t L d ·d· de bulunuyor. Japon kuvvetle terinden birisi de .. Köylünün efen· 

rıı; ~ on raya gı ıyor rl dUnkU çarpışmalarda 1000 diliği., dir. Türk milletinin, milletler 

1 1ı(e01 - keder ölU vermı,t1r. Çlnlller i arasında efendi ve üstün bir millet 
ıırırı " 'd 3 top, 8 mltrelyöz almıflardır. olabilmesi jçin evvela kendi efen-
J~ ~ "ı ta : 13 ( Royter ) - Haber Japonlarda mukabil taarruzlara : disinin iyi giyinir, iyi yer, iyi yaşar 

ı 1t"' c tıa _ ve iyi düşünür bir insan olması ıa-
~ R'Ore, Alman devlet ban- geçmişlerdir fakat bütün bu taarruz- zımdır. Şimdiye kadar bu ülkü uğ· 
~IJ,... "d" .. d kt Ş h Jar ak ·m kalmaktadır. Çok kanlı bir b k h 1 1 k B 

·~ .. ~ mu uru o or a t . . runda üyü anı a er yaptı . un ~ 
11llard L d 1 k muh~rebe c_t!re?.an .edıyor. Çın ~ayya 1 dan sonra ise, yakın bir zamanda 

~r a on raya ge ece tir. relerı . Nankın ~z~rınde uçarak ıapo~ bu idealin tamamiyle gerçekleşmiş 
ıı Şahtın bu seyahati , İngiliz asker~. ~ed efle~ını bo~ba~dı.man etmış ~alduğunu göreceğimize dair olan 

\ ~mum müdürünü hususi ve muhını zayıat verdırmıştır. Japon inanlarımız daha kuvvetlenmiş bu· 
~Yarcttir. - Gerisi ikinci sahifede -

1 
lunuyor. 

Cevdet Kerim 
İncedayı 

Şehrinıizde 

Partimiz Merkez Heyeti azala
rından lstanbul Mebusu Cevdet 
Kerim lncedayı VilAyetimiz Parti 
il Kongresinde bulunmak ve Parti 
işlerini tAkib etmek üzere Dünkü 
trenle Şehrimize gelmistir. Değer
li Mebusumuzun bir müddet Ada
nada kalacağı tahmin olunmakda· 
dır. 

Hoş geldiniz deriz. 

ıHindistanda 
1 Atatürk'ün 
matemi? 

B. Gandi bir 
nutuk söyledi 

Atatürk dünyJnı11 en büyük kah 
ramanıdır. yer yüzünde hürriyet aşık· 
ları ilhamlarını büyük ölünün ruhun
dan alacaklardır. 

1 

·HER YIL HINDİSTANDA 
1 MATEM TUTULACAK 

1 

Oandl 

(Benares - Teşrinisani - ) 
Şa ı kın en büyük kahramanı Ata 

türkün h a sl cı lı gı haberi Hindislana va 
sıl o!ıın ~a bütün ınii s' üman hinllile:ri 
büyük bir rl.lıtap k apladı. Hindisla · 
nın bülün ca milcı i cemaatle dolup 
t.:\Şt ı. 

Gaıetcler tebliğle ri büyük başlık 
larla neşrediyorlaidı . Teşrinis ninin 
onuncu günü Atatürkün öldüğü rad
yoda işidildiği zaman bütün Hindis
tan ağfadı, 

Hindistanın bütün milli fırkeılan 
mektepleri tatil yaptı. Hindin en meş 
hur hatipleri meydanlard :ı toplanan 
halka Atatürkten bahsetti. 

Atatürk içten, gönülden yadolun
du. Ben şimdiye kadar Hindistanda 
böyle muhteşem bir mıı.nzara gör
medim. O gün bütün gazeteler kara 
çerçeveli sütunlar içinde Atatürkün 
ölümü haberini yaııp Çanakkale,de 
Sakaryada, Dunılupmardaki kahra
manlıklarını deıbettiler. 

Hint büyüklerinden Mahatna Gan 
di söylediği hitabede şöyle dedi: 

"-Gazi Atatürkün ölümü Türkiye 
için büyük bir ziyadır . Türkiye mille
tini taziye ediymum .,. 

Hint meçlisinde Vatani fırkası rei 
si Bu!adisay şöyle dedi: 

-Atatürk dünyanın en büyük 
kahramanıdır. Yeryünde hürriyet aşık 
larının herbiri bütün ilhamlarını bü
yük ölünün ruhundan alacaklardır. 

Hindistanın büyük şairesi Saroci· 
ni Naydo dedi ki : 

.. Büyük kahraman artık dünya 

ya gözlerini yumdu. Fakat hürriyet 
talihlerinin, istıklal aşıklarının kalp· 
lerinde Büyük Atatürkün hatırası 

ilelebet yaşıyacaktır. 

- Gerisi ikioei aahifede -

1 Suriyeliler Aldatılıyor 1 

Suriye - Fransa yeni 
paktının ana hatları! 
Bu anlaşmaya göre, 

men müstakil bir 
Suriye tema
şekil alıyor 

HATAY 
Elmukattam gazetesinin Paris 

muhabiri, Suriye başvekili Cemil Mar
damla Fransa hariciye nazırı Bonne 
arasında imzalanmış olan yeni anlaş

manın ana hatları hakkında malumat 
vermektedir. Verilen malumat şudur: 

1 - Suriye Hatay anlaşmasını 

tanımamıştır. Suriye bu suretle serbest 
kalacak ve isterse Türkiye ile yeni 
bir müzakere kapısı açacaktır. Çünkü 
Suriye hükumeti, Fransanın nam ve 
hesabına aktdemiş olduğu · beynelmilel 
muahedeleri tanımamaktadır. Hatay 
meselesi muahedenin aktinden sonra 
bitirilmiş olduğu için Suriyeyi takyit 
etmiyor. 

Anlaşmasını Suriye 
asla tanıyaınazmış ! 

4 - Şimdiki ali komiser yakında 
sefir ünvanını alacakbr. 

5 - Bazı şirketlerin istediği imti
yazlar, muahadenin tastiki ile alakadar 
olmıyacaktır. Şirketler Suriye hükü
meti ile uyuşup anlaşacaklardır. 

6 - Fransa siyasetinin Suriye
deki şekil ve tarzı ile alakası olmıya
caktır. Bazı kimselerin Fransız tarafın
dan ileri sürülmüş bir şart olarak gös
terdikleri muhafızlıklar kanunu eski
denberi cari olan nizamnameden iba
rettir. Ve aynı zamanda Suriyenin 
hali hazırdaki vaziyetiyle geçirdiği in· 
kilap devresinin icababndandır. 

2 - Manda idaresinin elinde ka
lan selahiyetler Suriye idaresine inti
kal edecektir. 

3 - Muahedenin tastiki tarihi ta
yin ve tesbit olunacaktır. 

Zaten muahedenin metninde de 
işaret edilmiş olduğu veçhile bazı 

mıntakalara dahili istikJale benzer hak
' lar verilmiştir. 

Almanya Yahudileri için kurulan 

"Herşeyden uzak rejimi,, 
Bütün manasiyle tatbik ediliyor 

Berlin : 13 - 4 Senelik planın 

tatbik ve icrası kendisine havale e
dilmiş olan Feldmarşal Göring'in em
rine Levfıkan iktisad Nazın vasitasile 
24 İkinci Teşrind e ilan edilen yeni 
bir Nızamnameile Yahudilerin lktisa
diyatla meşgul olmaları men edilmiş
tir. Verilen emrin hulasasi Yahudi 
sermayelerin sarfiyatı Alman İklisa

diyalının ihtiyacatile mütenasib bir şe 
kilde bulunnıasındiln ibaretdir. 

Alman İktisad Nazırı bu yeni ni· 
zamnameyi 3 İkinci Teşrinden itiba· 
ren mevki icraya vaz etmiştir. Her 
şeyden evvel bu nizamname bilhassa 
Yahudi dükkanların kap;ı tılması ve 
yahud bunun Ariş ellerine geçmesi
ne hasr ediyor. 

Hükumet Şefleri veya diğer Al-

Filistin de 
çok kanlı 
çarpışmalar 

ARAPLAR FiLiSTiN 

ALI KOMiSERiNE 

MÜRACAAT EDE· 

REK BAZ! VAZiYETi 

PROTESTO ETTi 

Kudüs : 13 (Royter)- Müslüman 
rüesa fngiliz fevkalade komiserine 
bir telgraf çekerek İngiliz polisinin 

man memleketlerinde bulunan aynı 
dereceye yakın memmurlar, Yahudi 
dükkan sahibinden muayyen bir za
man zarfında dükkanını satması ve 
yah udda bir başkasına devrini, iste
meğe salahiyetleri vardtr. 

Yahudi dükkan sahibi kendi ih· 
liyariyle haber vermediği takdirde 
onun yerine başka bir kimse ikame 
etdirilerek mustekim bir 1 üccar gibi, 
ticaretin inkişafına memur t.dilir. 
Daha bir takim şartlardan biriside 
Yahudilerin ic;tikbalde erazi ve ya 
mülk sahibi olmasına müsaade ed ilme 
mekdetir. 

Yahudilerin mülk iyelin i Liqid irle 
meşgul olan Resmi' makam, Yahudi
lerin malik bırlundu~u çiftlik ve em
vali gayri menkule veya şehirde bu· 
lunan evlerinide tasfiyeye selahiyat
dardır. 

Bu suretle devlet halkın entres

sesine teşkil eden erazi veya mülk· 
leri bizzat üzerine almak suretiyle 
bulunsun ve yahud büyük şehirlerin 
inşa programiyle alakadar teahhüd. 
lerin ifa edilmesi olsun büyük bir 

hizmeti dokunmuş olacaktır. 

Diğer mühim şartlardan birisi 
Yahudiler kiymetli tahvilatını Ban · 
ka'ya depo etmesi, ve böyle !::ıir es· 
hamın bulundırmasını arzu etdikle· 

rinde iktisad Nezaretinin müsadesine 

bağlıdır . 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Araplara karşı çok fena davranmak ••••••• .. -••••• 
ta olduğunu bildirmiş ve bu vaıiye 
ti protesto etmiştir. 

Ali komiserlik bu protestoya 
henüz hiç bir suretle cevapta bulun 
mamıştır. 

Yeni çıkarılan bir emirname ile 
askeri kumandanlara sahil protosto· 
su kontrol selahiyeti verilmiştir. 

İngiliz kuvvetleriyle Arap çete. 
leri arasında şiddetli çarpışmalar ol· 
maktadır. 31 kişi tevkif edilmiştir. 
Birçok kişiler ölmüştür. 

BlUJ GCN 
iç Sahlfelerlmlzde 

Nerdesin sen 1. 
( Hikô.)·e) 

• 
Ankara röportajı 

• 



............. il ........... ......_. ....... 

i Ankara röportajları t ...................................................... Ş~hüır lhlab~1rD~1rü 
Çemberlaynı 

Roma seyaha 

ANKARA ATIŞ 
POLi GONUNDA 

'I '1 "-----------··---------=--• #İngiliz başvekili buse 
'"\ J C H hat esnasında hiç bit 

1 
• • partisi 1 . 1 ağı ! aşma ımza amıyac d' 

1 • A dün avamda söyle 
1 

Artırma haftası 
f 
Dünde okullarda talebe-

Bundan üç se
ne evvel açılan An 
kara atış poligonu 
faaliyeti hakkında 

gazetelerde hemen 

Türk kadını bir erke ( gibi 
saatlerce Poligonda ateş yapıyor 
Hemde isabetli . Tam 12 ye 1 

lere konferanslar verildi 

Artırma ve yerli mallar haftası 
şehı imiz halk evinde akşam saat 17 
de kur umun Adana şubesi başkanı 

Asfaltın temiLliği .• 

Asfalt cadd~ son günlerde 
pek bakımsız bir halde bulu 
nuyor. Boru ferşiyatı dolayısiy· 

le bozulan yaya kısımlardaki 
bütiiıı topraklar son yağmur
larla eriyip yolun üzerine ya· 
yılmıştır. Asfalt caddenin güzel 
yıkanıp süprülmesi çok lüzum· 
lu Jur. 

1 Vılayet kongresi yarın L 

parti binasında toplanıyor SEYAHATiM. MUSOLONIYI ~1 I Si BiR ZIY ARET f EN IBAfl 

1 C H Londra: 13 (Royter) ..- 8. 
. . partisi vilayet kongresi kil Bay Çenıberlayn bugün 1 

hiçbir yazı görül o:..-----
medi. Bu pek eski Türk sporuna 
karşı gösterilen alakasızlığı yerinde 
bulmıyarak atış yerine kad 'r gittim. 
Cördüklerimi ve i~ittiklerimi i~te 

yazıyorum: 

Atış poligonu Ankara istasyon 
caddesi üzerinde ve bütün spor 
sahalarına yakın olan bir mevkide 
dir. Ankaralı avcıların ve atıcıların 
her türlü ihtiyaçlarına cevap veı mPk 
te olan j'oligon memlekette atıc lık 
sporuna karşı olan alakayı her gün 
biraz daha arttırmaktadır. 

Bu alaka o derece ilerlemiştir ki 
birçok Ankaralı kadınlar bile bura 
da saatlerce atış yapmaktan usan 
mazlar. 

Cumaı lesi ve pı zar günleı i at 
yarışlarına ve futbol maçlarına giden 
bütün sporcular buraya uğramadan 
geçmezler. Bu tatil günlırinde ı;oli 

gon sabahın saat s .. kizindeo akşa
mın yiımisine kadar n ütemadiyen 
dolup boşalma.tadır. 

Poligon küçük fakat oru çerçe 
veliyen bahçesi fevkalade güzel. 
Esmer Ankara ta~lariyle kuıulwuş 
kameıiyeleıin üzeri sarmaşıklaıla süs 
lenmiş, rn nadide çic;•kleıle çevıil
miş ortada tÜ) ükçe bir havuz var. 

Atış yerin" küçük bir antrrdeıı 
giriliyor. O ı t2da tÜ}Ükçe bir salon 
ve bu salonun oıtasında bir baştan 
diğer başa kadar uzanan groişçe 

bir masa duıuyor. Atış yapmak için 
sıra bekliyenler lu•ada biraz istira· 
hat ediyorlar. Kaışılıklı iki taraf du 
varlardaıtüfekleri . kuışunları ve av 
malzemelerini ihtiva eden vitıinlcr 

duruyor. 
En bnş t ı,ki vitrinde Flober t tü 

fekleri duıuyor. Acemi a:ıcılar bil· 
hassa bu tüf.-kle 'atış yapmayı ter 
cih ediyorlar. Çünkü en kol.ıy atış 

ve hedefe İsa bet bununla oluyormuş. 

Bunun yanında barabellunı, Smitb 
Va.son ta~ ancaları duruvor. Biröz 
ileride çifteler. Arzu eden bu silah 
larm hepsiyle de atış yapabiliyor. 
Atış yapılan yere daracık hir kapı 
dan girdik. Altı muhtelif erdtn a· 
tış yapılıyor. Duvarda bir levha du 
ıuyor: 

"Silah daima hedefe müteveccih 
olmalıdır.,,, 

Büyük bir kalabalık elli metre 
den hedefe atış yapıyorlar Hedt f 
kağıtları muttasıl atış yerinin en son 
noktasır.a kadar •gönderilnıekte ve 
boş kalaıı yerler derhal dolmaktadır 
Mürhis bir barut kokusu, insanın ci· 
ğerlerine kadar tesir ediyor. Bu sert 
koku ve gürültü arasında atıcıların 
sesi geliyoı: 

- isabet vaki o!du mu ? 
Düı binle hedefe gözünü dikmiş 

olan arkadaşı cevap veriyor: 
- Tam on ikiden 

' 
- Gördün mü atıcıyı? 

lim .. 
-Al bakalım, stni de bir göre 

Beri tarafta duvarııı dibinde bir 
memur duruyor. Kadınlı erkekli bir 
çok kimseler ellerinde cüzdanları 
C'n kuruşa altı kurşun alıyorlar. Kur 
şun alan atış yapılan yere giderek 
sıra bekliyor, hiç durmadan 40 50 
kurşunu birdrn •·arfedenler var. 

Yanında duran bayana arkadaş· 

Ferlbe Tezaşan -----·' 
ve atıcılık teşkilatı ajanı Bay Cemil 
avcı atıcılığrn tekni\: cihetlerini öğ
retirler. Bun Jan başka her hafta 
pazar günü s<tb"hlaıı aızu eden aı

kadaşlar muallim!eıimiz le beraber 
.Sarıkışlaya gideriz. Orada atış sipar 
lrri de var. 1 DO, 150, 200 met -,.den 
acemi atış sınıfının bütün vazifderi 
ni muvaffakiyetle rapıyoruz. 

lstin:ıtlı veya istinatsız heı atışta 
bütün kurşunlar en aşağı hedef ka· 
~ıllaı mm siy< h dairesi içine is~bet 

etmektedir. Kadınlar da erkekler 
kadar a1 ni derecede muvaffa k ol'Tla 
ktadırlar. 

Atrş po'igonunda ve Sarıkışlada 
ki faaliyeti ~e el-le ettiğimiz netice
leri birkaç cümle ile ifade etmeğe 

imkan yoktur. E~rr Hr gün ıfade 
fırsat l:,ulurda beraber gezersek bu 
muvoffakiyetimizin lıizzat şahidi olur 
sunuz, ded i. 

Akşam olrruş, hava yavaş yavaş 
kaı ar n·~ğa başlamıştı. 

Arkadaşım ilave etli : 
- Geç vakit burada atış yapmak 

mümkün almıyor. Çünkü poligonun 
eltktıik lambalzrı şehrin caddeleıin 

de yanan lambalara beıabrr yanar. 
Gündüzleri burada lamba yak· 

mak imkanı yoktur. 
Bu sözlerden bir şey anlıyamıya. 

rak yüzüne baktım: 
- Nasıl olur? 

işte böyle, Sözlerine de 
vamla: 

- Müracaat ettik. Bugün ıçın 

buna imkan olmadığını söylediler. 
"lşarı ahire değ;n,, beklememizi söy 
lediler. işte en büyük derdımiz bu 
elektrikle beraber bir de akşamları 
atış yapabilmek için hedtfleri gös 
!erecek projektörlne ihtiyaç 
var. Eğer bu iki imkansızlık da or· 
tada ,ı kalkacak o'ursa poligon her 
bakımdan mükf'mınel bir aticılık 

m~kt~bi vazifesini görecek. 

Bundan birkaç gün evvel spor 
teşkilati general Cemil Tahir umu· 
mi kfü;p Bay Cemal ile beraber 
polıgonu teftiş etmiş, poligondaki 
faaliydten ve neticelerinden ınem 

nun olarak ayrılmış VP. bv projek· 
tör eksikliğini de hemen ortadan 
kaldıracağını vaded erek ayrılmış. 

Bu kadar azası ve heveskarı olan 
bu atış yerinin böy'e bir noksanı 
hakikaten göze batacak derecede 
miihim. Çok yakın bir zamauda ala 
kadar makamııı sporculaı mıızm bu 
arzulaıı ~ada cevap vereceklerine 
kaniiz 

Sırnsı ge~mişken diğer bir nok 
taya daha temas etmeden geçenıi 
yeceğim: Ankaradan başka yalnız 

lzınirde böyle bir atış yerinin m v · 
cud olduğunu iıitiyoruz. 

Fundan başka fstanlıul Edirne 
Balıkesir, Samsun gibi büyük vila 
yetleıimizde de bu poligona benzer 
şeyler kurmak için hazırlıklar yapıl 
maktadır. Her sene burnlarda atıcı 
lıkta birinci olanların konkurlara 
işt ı rak etmek üzere Avrupa) a gön 
derilecekleri de söylenmektedir. Bu 
yapılmakta olan eaz•rlıkların biran 
evvel ikma lıni alakadar makamdan 
diler~ekle bıitün atış me raklılaımırı 
büyük bir arzusuna tercüman oldu 
ğıımuz kanaatindeyiz. 

, ve ticaret mektebi müdürü Nadirin 
bir nutkiie a çı lnııştır. ogün ber okul 
da ol foğu gi~i ticaret okulunda e
velki gün ve dün de öğretmenler 
tarafından haft~nın manası hakkında 
çok d ğerli konferanslar verilmiştir. 

;.. __________ -
Ye.ıi bir yol yaptırılacak ' Ziraat okulunda 

Türkocağı mlhallesinden s~1de 
muvazi olarak depoyıı giden yola 
şimdilik yaya kaldırımı yaptırılarak 
çakılla dolduruimak suretiyle hal ka 
bi r geçit temin edilmesine kara< 
verilrr.iş ve bu iş eksiltmeye konul 
muştur . 

Bir amele merdi 
venden düştü 

teda. i edilmek üzere 
yatırıldığı kastanede öldü 

' 

-----
Meşhur Virjina tütünleri 
yetiştirilmeğe başlandı 

Şehrimiz Ziraat okulunda ilk 
defa olarak bu sene yetiştirilen 
Amerikanın meşhur Virjina tütün
leri dün Vilayetimiz Ziraat Müdürü 

Nuri v.! İnhisarlar Başmüdürü Muhtar 
tarafından tetkik edilmiş ve pek 
nefis bir tarzda yetiştirildikleri 
memnuniyetle görülmiiştür . Sıcak 
havada, gölgede, dumanlı hara re! te 
yetiştirilmekte olan bu tütünler tek· 
siı ettirilerek dış piyasasına ihraç 

edilecektir . 

Şehrimiz Malatya bez ve iplik I 
fabrikasının İnşaat kısmında çalış· 1 

makta olan Salih oğlu Mustafa adın 
da biris: merdivenden düşmüş ve 
agır suretle yaralanmıştır. Mustafa 
hemen memleket hastahanesine kal 

Bir kadının 
ser hoşluğu 

Dün saat 15,30 da genel evlere 
giden sokaktan eski Orozdibağa 
doğru bir kadının polis tarafından 
zorla karakola götürüldüğü gö 

dırılmış ve yapılan tedaviye rağmen 
kurtulamıyarak ölmüştür. Müddei· 
umumilik ve zabıta bu kazanın ne 
rnrctlc vuku buJduğu hakkında tah 
kikat yapmaktadır. 

Yakalanan et kaçakçıları 

Habip oğlu Tangüler , Ali oğlu 

Kelleci Mehmet, Mecit karısı Ser · ı 

ver , Ali o_ğlu Ramazanın kanara 
harici hayvan kestikleri görülerek 
haklarında zabıtlar tutulmuştur . 

ı rülmüştür . Bir ayağında çorap ve 
digeri çıplak buluoan orta boylu 
ve sıskac• olan bu kadın avazı çık
tığı kadar bağırıyor , gitmemekte 
ısnr ederek kendini yere atarak 

Mütareke abidesi ! 
l\llüdanyada inşa 1 

Edilecektir 

Bir Müsabaka yapılacak 

lstanbul : 13 (Tt leforıla) - Mu
danyada, istıklal sava şını müteakip 
Cuır hurr~isimiz (o zamanki garp 
cephesi ku .ııandanı) ismet lııönü ile 
itilaf d evletle<İ kuvvetleri kuman
danları arn,ınd2 mütar~k~namenin 
imza edildiği ve şimdi "Miitan ke 
müzesi,, olan 1 iı.anın önünde bir 
meydan aç ılmıştır. 

Bu moydana Tıı· kün ilk kuruluş 
ve kuruluş fermanını teşkil ed-n bu 
miitarekenamenin imzasıl't C•ıılandı 

racak bir abide rekzine kar Jr veril 
miştir. Bunun içın güzel sanlllar a 
kademisine müracaat edilmiş ve a
kademi buraya rekzedilecek abide 
ye ait esasları h~zırlamıştır. 

debeleniyor v.ı etrafına küçüklü bü· 
yüklü bir seyirci kütlesi topla 
yordu . Nihayet karakola getirilen 
bu kadının genelev kadınlarından 
Y ıldıı olduğu ve son derece ser hoş 
bulunduğu halde etrafa tecavüze 
b•şla lığından yakalandığı anlaşıl· 

mıştır. 

Bıı gibi müteaddit sabıkası olan 
kadının başına su dökülmüş ve 
burnuna Amonyak koklatılmak su
retiyle güçhal ile ayıltılmasına ça 
lışılmıştır . 

Kadın hakkında zabıt tutulmak 
suretiyle kanuni rr.uamele ya ılmış· 

tır . 

Öldürmekmi isten1işler? 

Hıdıılı kö)ünde oturan Rıfat 
adında bir şahısa katil maksadile 
tabanca çektiği iddia ve şikayet e· 
dilmış olan köprii sokağı malıallesin 
Jeıı S.ılih oğlu Lalif ve Süleyman 
oğlu Ahmet jandarma tarafından 
yakahnınış ve her iki suçlu hakknda 
da kanuni takibat yapılmıştır. 

Tehdit etmiş 

merkezden gden emir mucibince kamarasında, ltalyaya yapacı~1 

yarın kaza delegelerinin huzuıiyle 
toplanacaktır. Kazalardaki delege yahattan bahsetmiştir. ~~· 

Başvekil bu mesele ha 
lerden ekserisi şehrimize gelmişler şöyle demişlir: 
dir. I ~ - " talyaya yapacağ'ıJ!l ıi 

Mektupçu yarın yeni 
vazifesine gidiyor 

Sivas Mektupçuluğuna tayin edil 
diğini yazdığımız Vilayetimiz Mek· 
tupçusu Agah Akkan, yarın akşam 
ki trenle ve Malatya yoliyle vazi· 
fesi başına gidecektir. 

Belediyede tayin ve na- 1 

killer yapılma~a başlandı 

hat, Musoliniyi hususi surette 0 ~ ,~ o 
retten ibardtir. Avam kaıııal .· ~ 
görüşmeden hiç bir ımlaşııı 8 1 

lamıyacağım ,, 

Adli müzaheret 
hür oları kurulaca~ 

Ankara : 13 (Telefonla) · 
liye mahkemesi bulunan beı.) 
idare meclisi tarafından taY'

0 

I >' Ot nacak bir avukatın nezare ~ 
rakab~si altında birer adli rııuı d le 
rat bürosu teşkil olunacak!t1•

1 
~:~ 

Haber aldığımıza göre Temizlik roların kurulmasında o ınalı\i / 
işleri amiri Ferit mezarlık amirli- az beş avukat veya dava ve 0u 
ğine, ve yerine Belediye zabıtası bulunması şarttır. ' 

konıiferlerinden Mahmut Kuru ve- 1 , ~n 
kaleten ve mezarlık amiri Esat H• d• d Atat i. d 
da fen memurluğuna tayin edilmiş· 1 ın ıstan a a 
1 d

. • el 
er ır. kün mateIJll İdi 

İmha edilen kokmuş 
balıklar 

Düh balıkhanede Belediye te· 
babeti tarafından yapılan muayene 
de iki yüz kilo kadar balığın kok· 
muş olduğu görülerek imha edilmiş 
ve bunları satan hakkında ııabıl tu 
tulınuşlur. 

Kozanda bir 
katile ceza 

l iş 
( Birinci sahifeden artan Sa~ 

d i1 ta, e 
Vatani fıı kası reisleri~ r ba 

basbusda öunları söyledı. Ji. 8eı 
Atatürk büyük bir a.s~e;i. s,ld 
Büyük siyasi bir şahsıre: , ijcil 

yük bir inkilıipçı idi, "Ke~ 8 ~•k ıı 
asrın büyük bir sıması id1

• ı~ ·ısa 
At til k 'b' b" "k bir 1 ·ı ııı 

. "!" a .. r glı ı uyu khıll oıı ·~ o 
ıa o umu maz um ve ma -( on 
!erin kalplerinde, ve belki .b~riı ı01~ıı 
lim aleminin kalbinde derın 'iıl'ku 
bıraktı. 10 teşrinisani buodaO 10~ t 
"K l .. "d" b hU ı 1ıer ra ema gunu ur " u r 1 n 1 
Hindistanda matem günü .0 ;ıo ~eşe 

Meşhur hukuk alinılerıo• 0 ınrtıe 
distanın en büyük avukatı 0~ {!tı. 
Sir Tiç Bahardır Sepro ııı {,2 ~n~ 
makalesinde şöyle diyordu: 

1 
~.~~1 

• A .. k.. f t yaıııı . tı tatur un ve a ı J"O· ı 1~ 
lcre de~il, bütün insaniyet :Ji ·b; z 
bü~ük bir hiisrandır. Zafer h~il ~ :k 
tarıh sahıfderinde kııydr 01 t Ş' 

' vataııın en büyük lıala>ldfl cı~ •qall'el 
f t'l G . . b" .. k ·~(I ı t k 

Kozan : 13 ( Hususi ) - Bura 
Ağırcczasırıda sekiz aydanberi de- J 

vam eden Ayşeho _a köyü cinayeti 
son bulmuştur Bugün Hasan oğlu j 
Veliyi öldürmekten suçlu olan Ömer ' 
oğlu Halil onsekiz seneye mahkum 
edilmiştir. Fakat katilin yaşıııın kü 
çük olmasmdan bu cna 6 seneye 
indirilmiştir . 

Köylerde telefon 
Kozan köylerinde nüfus tesisatı

nın ikmali çalışması devam etmek- 1 

tedir. Ayş!hoca, Hacılar, Saman ve I 
Çokak köylerine de telefon -kon-

1 
muştur . 

sı a ı ~ azının uyu · , •n 
U.. d ~ sa 

ç sene evvel Lon ra. ,,ı de . 
ya hükumetinin siyasi şahsı) , ~ .. ğ-ıl !l o· .. ,e 
den birile görüşmüştüın, ' ~~d r., 
d . t' . ı. 
emış ı. . , 3 fı ''ıa 

,,Dünyanın en büyük 51
_} ıJ j L 

• 1 ·ı l'd 1 ·ı .. oııl Şarkı sıyet erı e, ı er ene gorı . 3,j \ 

tuzu n az~r. fikir d erin li~İ, 1
' 111 ~d,.s; 

t. h'.,_ b .. ··kJ"t." hıısıl', ı~ıb; ve ı, a •a" uyu u11 u ... Jv 

Uzak şarktaki 
vaziyet 

Atatiiık hepsinden katkat '
1
: 1 ~ · · . 

Pençap hükume!in ,n .. ıı ~ha b 
1 reisi lskeııd e r Hıyat H ın)off' ·'i bür 
1 "i3üyük Kemalin hes~bı tı ~ bakı 

- Birinci salıifeden artan - 1 malatı hiçbir vakit unutul
019

1 <ıtunde 
insaniyet dünyası ihtirarn v~, · tıırtıiştj 

gemileri karaya asker çıkaramamakta takdir harçlarını Büyük J(~Je 11ııctte 
dır. Dün Japonlar.n bu yolda y>ptık k k O yü ruhuna ebadi olaı a 
lan teşebbü> neticesiz kaldı. 

S 1 ·ı k k k tir .,, ı;rl a ıı e çı ma isteyen alabalık B k . . vt 
bir Japon kolu imha edilmiştir. Çin engale gü ı1metınıo 
çeteleri Kanton cıvarma kadar sokul si ile diğer hükumetlerin ~:r~ 

J t K ·ı· ti · · 1 · d A18 
m~ştur. apon arın anton garnizonu vı aye erın reıs en e 
telaşa düşmüştür. Halk Kantonda ge J şözler şöylediler jJlr1 

celeri soka{ra çıkmaktan men edilmiş· Parlamento reisi A: 
tir. • / mecliste Atatürk hakkıÇ !. 1~1° Bir Çin ricalı ajans~ şu beyanatta cU 1,, 

Hintlilerin hissiyatına ter ., S~ba 
bulund~: . . / r• 

Mudanyı Bel~diyesin<le bu abi 
deye tahsis edilmek üzere 36000 
liralık bir tahsisat mevcut bulun 
maktadır. Bu miktar icap eder.,e 
tezyit edılecektir. 

i, mail oğlu \ Ali Melek kıskançlık 
yiizünden Hurşit oğlu Ali Hezi teh 
dit ettiği iddia ve ş i kayet edilmesi 
üz · ıine suçll' yakalanmış ve tahki 
kata başlanmıştır. 

• 
- Çınde bır tek düşmanımız var cak sözler söyledikten 

500
1atil _' 'f'ahrir 

dır: Japonya! çin milleti birliğini Ja içtimaını bir giin müJJetle 0nt• ~ ha\ıe~ 
ponya asla bozamıyacaktır. Kanton 10 teşrinisani bundaıı 5., ~ 1 ~!lti: Bu 
Japonlaı ın eline 'geçmesine rağmen distanda azametli ve ihtiş.ı;ıalı ~~ 1ki8 a 

farımdan bir atıcı izahat veriyor: :-----------·---

Abidenin ilk model müsabaka 
sına İştirak edeceklerden birinciliği 

kazanana 500, ikinciye :;OO ve üçün. 
cüye 200 lira mükafat verilecektir. 
Bu miktarlara ayıica yüz lira da 
çamur pa ı ası ilave edilecektir. 

görülüy~rki Japon ordusu ayaktadır. 1 olacak, her sene 0 güıı ıı i' /•tç10 ırı 
Vaşıngton: 13 (Radyo) - Siyasi 1 h tır9 ~r y 

mahafilde söylendiğine göre, !ngiltere muhterem adı anılıp a 1 · e a 
-Poligonun birçok ka}ıtlı azala 

rı vardır. Bunlar muntazaman hafta 
nın üç gününde buraya gdiler ve 
burada muallimlerinin nezareti altın
da atış yaparlar, Binbaşı Bay Sırrı 

o 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicami civarında 

Toros eczahanedir 

' 

Müsabaka neticesi akademide 
teşekkül edecek bir jüri tarafından 
tetkik . ve ilan edilecek tir. 

13 K. evvel 938 ile Japonyanın arası daha çok .açıla- ! ~nacaktır. ----- . 1 '~lı kah 
caktır. Eksperler ticari vaziyetin gün c'r· .. ,adak 

Gökyüzü açık' hava hafif rüz· dengüne hafiflemekte olduğunu söylü ' Gene ilave edildiğiııe ~d' J, ~aıııı~ıı 
garlı. En çok src k 19 d G . yorlar. Keza Amerika ilede Japonya 1 rika ve lngiltae pek ya~ını ,ı 

a erece . e h .. b' d h · b'rl-celeri en az sıcak 6 derece nın arası ergun ıraz a a açılmak· yaya karşı mühim tcd ı 
' tadır. Bu gerginlik daha artacaktır. !ardır, 

t 
'k~t k" 

uçı 
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er desin Seni .. 
azh kah. 
venin o 
akşamda 

Yazan _._, ...... çularına çok geç
meden gene serma 
ye çıktı: Tahrirat 

U pek yük 
,-· w-~-~-~GÜ~EwRw w ., 

ÇJ islifa etmi~I Se. 
bebi: Karısı sah 
neyi pek özlemiş 1 ll\'arlak saç 

• ee ee ee e· o· ee e· e· ·o ee 00 • 

ların atrafında başbaşa vermiş J 

bağrı açık delikanlılar ... Bun 
kısımda masa kapmak için, 
•az başlamazdan evvel gel 

r. 

~kalarda, oldukça temiz kiya· 
lb6şteriler görülüyor. Kasa 
ıeogCleri, ileri g~lenleri.. bun 
•rasanda ftnÇ memurlar da 
liitti haftada bir kaymakam 

Sanat aşkı bul Ya beni terk et veya 
but sazda çalışacatım, cnyormuş. 

Bu şayiada asılsız detildi. t3ir 
kaç aiin sonra tahriratçının istifa 
ederek benli Belkısla beraber kasa
badan ayrıldıtı duyuldu. 

• 
iki yıl sonra karlı bir kış gece.i.. 

kasabanın sazlı kahvesi a~zına lca 
dar dolu idi. Hafız ihsanın tiyatrosu 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Saygıdeğer müşterilerine sinemanın iki büyük yıldızının en gezel 

eserlerini sunar 

1 
i 
1 

' 

(Loretta Y oung ve F ranchet T one) nun ! 

Bir kadın yalanı , 

Büyük muvaffakıyet, emsalsiz iki muazzam film birden 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

1- Büyük, küçük bila istisrıa h'!rk .. sirı m'm rmrıiyetle seyredecekleri ve 
tekrar tekrar görmeğe koşacakları Alma'l sinemacılığının harikası ünlü 

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

(Macar Rapsodisi ) 
Nefis bir mevzu His, Aşk, Macera Filmi 

ILA VE OLARAK : ' OYNAYANLAR : 
iki kısım renkli sifli senfoni 

Umumi istek üzerine proğrama ilave olarak 

( Sezar Borjiya ) 
GELECEK 

, . t 

Türkçe sözlü 

PROGRAM: 

tarihi şaheser 

(Aynaroz kadısı) 
Türkçe sözlü şah~ser 

Çarşamba 2,30 da 1-Bir kadın yalanı 2-Sezar Borjiya 

. 
PAUL HÔRBIGER - KARIN HARDI - IDA WÜST 

Çok heyecanlı Çok güzel-Meraklı Aşk , Macera şaheseri 

(intikam ) • 
sesı 

Oynayan : Jorj Obriyen ve Rintinlin taraflarından 

14-birincikanun- çarşamba gündüz 2,30 da 
tenzilatlı halk matinesi 

1- Macar Rapsodisi 2- intikam sesi 
Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localarınm istiyebilirsiniz 

lıuüdürü ile birlikte sazlı kah 
felirdi. Fakat yarım saat an 
ıurdu .• 

gelmişti. Fakat, halk, bu meşhur ti· ~~""!1_ 1111!! ___ ·~~-----

----------------·----·---------------------- 10049 

----------------------..-------- Telefon Asri 250 

lburlar i~inde sazlı kahvenin 
Vaınla müşterisi tahrirat kiti 
Ayni zamanda tıhriratçı vur 
da 1 •• 

• bcr yeni gelen saz heyetinin 
behemehal bir gözde seçer· 

defa da •Benli Belkis" i seç· 

. iı, yeni heyetin bq okuyu 
~i. Çünkü daima sahnede sat 
lfrıl e-diyordu. 
l faaliyete ıeçtiti zaman ıar 

b evvela sol başta oturan ka. 
•ıbyor, 'telki bir :saat IOJL a 
'11' e ge~yardiı. 
da dört kadın vardı. Bunlar 
nün sayısız •yangın•" vardı. 

"-t Belkise relince: Ona kimse
!latarlıyamaz, kimse onun pe. 

otele fidemezdi. COnkil het· 
n • Tabriratçının,, mcfutunu 

du. Onu kaç defa tahriratcı 
likte gece yarısı saı Jatıldık 
tı otelin odasırıda başbıışa 
lcrdi 
en bütün kasaba halkı tah 

Ilı yalanda Benli BeJkisle ev· 
'ni ve Belkisin sahneden çe· 
· i ~öyliyordu. 

L.-:••._....:·"atçı ekseriya sazlı kahve-
~ ı geç gelirdi. Ona arka kö 

' masa a)'rıhrdı. 
*ı•m da henüz gelmem.tti. 
•tecefi mubaldcaktL Kahve 
lcalabalıkb ki, sigara duma 
18bneyi net rörmek müm

ild i O sırada Belkis ,.Ya 
r" i bitirmişti. Fakat yc:ı ine 
• Saza bir ,eyler söyledi. 
bir ara netmeden sonra 

ht~ıya baıfadı: 
desırı sen nazlı cıvanrm .. .. 

ılır hangi Diyarda ... . 

~ b_u şarkı baıtırken, kab. 
b tün başJın geriye döndü. 
•kışlar kö~edeki bir masa 

I Q~e. toplandı: Tahrirat ki· 
llaı4tı, Çünkü, o gelince mut
ttte Belkis bu şarkıya baş 

,. 
lıfi ıratçınm biraz fazla athtı 

: Sahneyi iyice görmek için 
• Oluşturuyor vt:f/' sık sık ö· 

çay bardatından yudumlar 
Bardaktaki konyaktı, 

• 
rb~b itilin k· .,. •• çal 
L ~hrıratçı Belkisle evleniyor. 
~her bir hafta sonra teey· 
.' Bugün nikahları lcıyılmışl 

artılc sahneden çekild~ 
'I raın evine geldi. Karıkoca 

e aylarca kimse, tahrirat 
kıhvede göremedi. 
•ki dedikodularda tema 

ı.ıelmuıtu. 

küçük k~sabomn liskos. I 

yatro grubunun temsillerini seyret
için değil, bu gurup araaında bulu
nan Benli Be-ikisi görmek için sabır 
sızlanıyordu. 

Nihayet kıvrak bir kanto başlar 
b1tlamaz, Benli Belkis sahnede gö 
rülüverdi. 

l~u anda bütün ağızlar harekete 
gelmişti. Yaşa Belkiı, yamansın, 
ıslıklar ve alkışlar .. 

Heışey durduktan sonra, arka, 
masalarda fazlaca kaçumrş bir de 
likanlı da hislerini hayknmalc iste 
dir 

- Ah anam belkisi 
Bu sırada kapının arkasında, 

biletçiye yamaklık eden bir adam 
bakıran delikanlıya doğru hızla yil 
dü. Kızd.tı belliydi. Soluk paltosu· 
nun etetioe t kılıp devrilen san· 
dalyı.yı bile kaldırmamlfb. Y •tı. 
fap~ın geoif kenarları rözlerini 
örtmüıtü. Delikanlının yanma gelince 
onu omuzlıuından sautı: 

- Terbiyeni muJ.afaza eti 
- Sana 11e bel 
Bil~tçi çömezinin bütün kam 

beynine fırlamıştı Sıkılııın dişleri 
arasından homurdandi: 

- Sen kim! O kimbtl 
Bu ~ırada komşu masalardan 

bir hayret yükseldi: 
- Aaa.. Bu bizim tahriratçı 

ya bul.. 
Ba kelimeler, onu 1Uıturmaya 

kafi geldi. Batı öne etik k3prya doğ 
ru yürürken mmldandt: 1 

- Kuabayı terk etmeli! 
Terk edilecek kasaba mı? Yok

sa Belkiı mi idı? Onun eıir muha 
kemesi artık bunları düşünecek va 
ziyette detildi. 

Almanya Yahudi
leri için 

- Birinci sahifeden artan -

Bundan altı ay evvel Yahudi 
servetlerini bir istatistikle tesbit e
dilmek için yapılan bQ tedbirden 
maksad, hayatda mühim iktisad şu 
belerindcki servetin nüsbetlerini da· 
ima kontrol altında bulundurmak 
ve hini hacetde buna karıı tedbir 
almakdan ibaretdir. 

Nıhayet Yahudilerin Alman ta 
bası of ması men edildiği gibi, Altın, 
Platin, Gümüş kiymetli taş ve inci 
gibi eşyaları işte haciz suretiyle ol
suo isterse serbestce satması veya 
satın almasına müsade edilmemek· 
dedir. 

Yahudi ellerinde btalunan bu gi 
bi kıymetli eşya reımi sahlın ma 
hallerde teıbit edilmiş fiatlarla ıa· 
bn alıcıya devir edilir. Her ihtimale 
ratmen fıatl .. nn dü~ürülmesinden bu 
suretle sakına'.u f oluı->r. 

. =---------------------------------------------..... -.....;..: 
PEK ~KINE>A .. PEK YAKINDA .. PEK YAKINDA 

it 

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

Müsahip zade Celalin ölmez es>rİ 
Türk sana~kirlarmın en kudretli verimleri 

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

BAŞ ROLLERDE : 

Kadı Divrikizade Yakup - Hazım 
Molla Bey - Vasfi Rıza 

1*;ER ROLLERDE : 

Behzat-1.Galip-Emin Belli-Halide-Mahmut
Muammer-Şevkiye 

1 

1 

1 

,ı 
l 
1 

Ayrıca : - BEKLENiLMEYEN BÜYÜK BiR SÜRPIRIZ 

DiKKAT: Bu büyük proğram ve e.;erlt.r için fiyatlarda hiçbir zam yok 
tur. izdihama mahal kalmamak için biletler şimdiden sinemamız kişesin · i 

1 

de sablmıktıdır. Localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. i 
Telefon Asri 250 10057 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

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

dikkatle seyredilecek bir tarzda vücude getirilmiş 

r ~ 

f Ölümle Karşıkarşıya 1 
-

Çok Güzel ve Hareketli Fılmi takdi n edi} or 

Baş Rollerde: 
BETTY COPSON ve BOB LIVNGSTON 
..... ~ -.................-- --- ~...........,... ----.......... --. _ _,,.._, ...._... _.. ... 

AYRICA: 

Umumum takdirini kazanmış olan mevsiınin güzel 
filmi (39 NUMARALI CASUS ) ve ATA 1 ÜRK'ün 

Cenaze Töreni. -
Pek Yakında: Pek Yakında 

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

[POLA NEGRI] 
Hiçbir zaman unutulamıyacak 

Şaha~e ~ango J 
Mü ir ve Fevkalade Şaheserde Görünecektir 

Bugün 2. :.0 da Tenzilatlı Matinede iki filim birden 
( 1) 39' Numaralı Casus 
(2) Beya~ Athlar intikamı 

10059 

-------------------------------------------------
Aynaroz Kadısı 

Türkçe Sözlü Şarkılı 
Oynıyanlar : 

Hazım, Vasfi, J Galip, Muammer, Behzat, 
Sevkiye, Halide, Mahmut 

Pek yakında Alsaray Sinemasında 
10057 1 

·--------------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cemiyetler Kanunu 
Kmıım f\u: 3512 Kabul tarihi: 28161 JCJ38 

Neşri tarihi: 141711938 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Tf>fti§ ve mura/.ıabe 

- Dünden artan 

Madde 29 - Zabıta. cemiyetlerin merkez ve müesseselerine mahal. 
lin en büyük mülkiye amirinden verilen ve istenildiği zaman ibraza mec 
bur oldutu yazılı emri hamil olarak her zaman girmeğe 'Salahiyetlidir. 

Madde 30 - Mevzuları itibarile hususi murakabeye tabi tutulmuş 
olan cemiyetler üzerinde aid olduğu makamların murakabesine müteallik 
hükümler bakidir. 

Madde 31 - Cemiyetlerin umumi içtimalarında mahalli hükumet 
lüzum görürse bir Hükumet komiseri bulundurur. 

Madde 32 - Fesih kararlarının tatbikatı Hükumet komiserinin kont
rolü altında yapılır. 

BEŞiNCi f ASIL 
CPza Hiif.ıümferi 

Madde 33 - Dördijpcii \'e Beşinci maddeler hükümlerini yerine ge
tirmeyen cemiyetler mahallin en büyük mülkiye amirinin emrile faaliyet· 
ten men'olunur ve mevcud malları muhafaza altına alır. 

Bu suretle faaliyette bulun nlar hakkında hareketleri daba ağır ce
zayı müstelzim bir suç olmadığı takdirde 1 ürk Ct'za Kanununun 526 u1-
cı maddesi hükmü tatbik eJilmek üzere kanJni takib yapılır. 

Madde 34 -- Ana nizamnamesindeki mevzu ve gayesi haricinde iş· 
lerle meşgul olan cemiyetlerin tesCil vesikaları bu vesikaları veren ma
kamlarca geri alınarak faaliyetten ml"nolunur ve mevcud mallan muha-

faza altına alınır v alakalılar hakkında yukarıki madde hükümleri da. 
iresinde kanuni takib yapılır. 

Madde 35 9, 1 O, 11, 12, 13, 14. 23 ve 25 inci meddeler hüküm-
lerine aykm harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununa göre bu fiilleri 
ayrıca birsuç etm•diği takdide bir seneye kadar h1 fıf hapis veya 
10 Liradan 200 Liraya kadar hafıf para cezasile cezalandırılır. 

Madde 36 - Cemiyetlerin merkezlerinde ve müesseselerinde her 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 f.n çok 

K. s. K. S. Kilo - , ~ 825 =- -8,62 ___ ·-=~ -= 
Koza 

' n,so - ,- 35 Piyasa parlağı ,, . . 
Piyasa temizi - 30 -

it - -Iane 1. - Iane-II. --- Ekspres ---Klevland 39 1 

y A p A GI 
Beyaz 

1 ! 1 
---- Siyah 

ÇlGIT 
-Ekspres ---~-1 1-iane 

Yerli "Yemlik,, _ı -- "Tohumluk,. 1 5 .. --
HUBUBAT 

_!.ıığday Kıbns --1 3,75 ---
n Yerli 3,32 - --Men tane ___ .. 

Arpa 
-Fasulya . 
-Yulc;f 

Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 

1 Mercimek 
Susam 16.50 1 

UN 
Dört yıldız Salih ---· 

.... üç ,, n 
:ö .;: Dört yıldız Doğruluk eti 
..!..t :.= üç ...2 c " .. 
o - Simit =~ " ~ :> Dört yıldız Cumhuriyet =' 

N t> üç ["-. 

" " 
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları 

>aoam 1 
Kambiyo ve Para 

13 / 12 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 
Pene ·-

Hnzır ,_4 ..!!§ [;;;/ 

ı--Rayişmark 
2. Kanun Va. ,_4 __§5 --
Mart .. --
l lind hazır 

Ncvyork 
-~ 

z .. ... 

f de al ve Er ika 
Yazı m aldnelen 

N u rcımı f;ı bı i!rnıı ma 

mu atıdır V" Olİnyar.ırı 

lı.ıiı.ci .. i i• . s~~lcım \ • 

çok kur nı!.lı o'. n 

yazı 1ı,. ıı 1 ı r n t 

dev .. ir vr- l u .. ıı i ıı 11 

ses .. c>rt ·re h • ı .u ıı 

maktadır lnr . 

Adan~ v· ha-.cı!ıs cıctn 

tesı · Hiikiiıııet cadde· 
sinde 

4 65 ----
ı~-ı~ 8 23 

Frank ( Fransıı.) -3-30 
Sterlin ( ingili:r ) ---- -5- Sif 
Dolar_( Amerik~l-=- 125 ı 57 . 
Frank ( İsviçre) 00 00 

Na uman 

Di <iş ve nakış makineleri 

Oii•ıy:ı nı ."1 t>n larırınıış ve bt"ğenilmiş 

rrakıııcl.-ı idir . Fenni tekamül ve 
zcrcıf d bakıınıııdı:ın emsaline kat kıı t 
f.-ııktir . 

Ômer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez 

50 9490 
Telefon - 168 

________________________________ -Pi ________________ ___ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etıııi~ ve Berfin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastnlaı ını A ııdin paşa caddesinde Mustafa Ri 
fat eczahauesi karşısında hr rgürı sa\ı, hlt:)in saat 12-8, öğleden soııro 

t2·- 6 ı• kadar kabul <der . 9598 g. a. 

~----------

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

NC • 
1 

• 
1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık· 
lanndan şikayetçi olan zevk erbabı lNCl kolonyalarından pek memnundurlar. 

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

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

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti olanlara 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satıf Yeri: 
21 - 30 Oemanh Bankaeı karfı •ıra•ında Noc 13 

9988 lF e ır ifil artt B n c ı 

or. Muzaffer -:Okn an 
İç hastalıkları mütehassısı 

ı .. 

Hergiin mnayenehanesinde hasliilar!n, kabule 

başl d mıştır. 

( 

.. ·- -- .... "' 
\ \ - ' .. . '\ 

' ~ + 

":ll. 

TURJCt)'! 

ZIRAAiıiANIASİ 

Asri sinemada 
C. H. P. Alidede Ocağı çıkarına,Halkevimizin gösterit komitesi tar• 

Fermanlı deli hazretle 
Piyesi 15 / 16-12-938 tarihlerinde saat 20,30 da verileceğinden 51 

halkımızın bu piyesi görmelerini tavsiye ederiz 

l _________ 2 __ 3 _____________________ 1o_o_s8 __ _ 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1-Belediye memur ve müstahd~min~~n itfaiye tfradı, ~emi~likd: 
amelesi, odacılar, bahçuvan ve bekçıler ıçın 182 takım eJbısenın 
işi ayrı, ayrı ve şartnameleri mucibince açık eksiltmeye ~onulmuştur· 

2 - Yaptırılacak el'>iselerin kumaşı belediyeden verilecektir. ı.fO u 
3 - Dikme ücreti muhamminesi itfaiye efradı ve şöförlerio ( 

temizlik işleri memur ve amelesinin 277, odacıların 80, Bahçuvan "e 
çilerin elbiseleri için 125 lira olup tamamı 622 liradır. istekliler 
tamamına veya her hangi bir kısmına mahsus olmak üzere elcsiltOI 
girebilirler. 

4-Muvakkat teminat yukarda gösterilen muhammeın 
yüzde yedi buçuğu nisbctindedir, 

Teminatlar ihale gününden bir gün evvel belediye muhasebe 
verilecek irsaliye ile Adana mal sandığına yatırılacaktır. ıed' 

5-lbalc 29-12-938 perşembe günü saat on beşle Adana be 
daimi encümeninde yapılacaktır. . a 

6-Şartnameltri görmek istiyenler her gün belediye yazı işleri 111 

Uiğüne müracaat edebilirler. 
7 Eksiltmeye gireceklerin ihalrı gün ve saatinde mal sandı~ın•c'ı 

mış oldukları teminat makbuzlariyle birlikte"daimi eocümene mür• 
ilan olunur. 10062 14 20 

Albayrak - Mustafa Nezih çaY1 

Hindisten, Seylan , Çin ve Cavadan doğrudan doğruya möesst.';, 
mına getiriltn tn mürıtt"hsp, tııze H ~<kulu çaylıırdım ~vkuf ve .'1" 1 
yapılan haımsnlardır. Htr zcvLe göıe değiştn nuraralı ttrtipftr• 
Muhtrlif cins ve l Ü)ükliıktt- lutu H pahtln ic;eıi~inde satılır. f>.OI 

ıaıınd; ki A lbayrak - Mustafa Nezih Ç8 
tliketi refaset ve halisİ)etinin trnıirıatıdır. 

Adanada : Ali Riza Ktl'eşf'ker ticart'th1:-nl'Si ve İ}'i cins 
bhkka~yelerde satılır. · 

Uu umi dfpola11 ; lstanlul TaJ mise nü No. i4 ( t<uıukabvt'' 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . 

9959 

Ada?a ~~lh ikinci hukuk J Ank;.:;-;~dio oeş~I 
Hakımlıgınden : ı [1le 200 ilA 2000 metrede1'i] 
No: 106 

1 

büıün dünya neşriyatını 
MIKA RADYO 

Adananın lcadiye mahallesinde 

oturmakta iken eceliyle vefat eden ' 
Mehmet km ve Hiiseyin karısı Ze-h 
ranın terekesi hakkında defter tu 
tulmakta olduğundan müteveffiye 

nin alacaklılariyle borçlularının tari 
hi ilandan itibaren bir ay zarfında 
mahkemeye müracaatle alacak ve , 
borçlarına kaydettirmeleri ve miras 
cıları varsa keza ilan tarihinden iti· 
baren Üç ay içinde mirascılık sıfat -

larını isbat etmeleri lüzumu aksi 
takdirde müteveffayi ne şah'it>D ve 
ne de terekeye izafetle tdkip edemi· 
yecekleri ilin olunur. 

10061 

------ eefl 
En ucuz, en temiz v det V 

(5 lamba kudretinde 3 8 ı) ~ • 
ıif eli lam balar:a mücehhe ~c 
dur. 54 
MÜRACAAT: Rı:a Sali!

1
' .. ,, f. 

ı----- ~··" No: 11 A, Bebekli 0 
26-3 

------~ .. d~'~ 
Umumi neşriyat tfl~~ 

Macid GÜÇ~ 
Adana Türksöıü 1118t 


