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ÇiN ORDUSUNDA 
Yüksek rütbeli bir çok zabit, neferler 

tarafından öldürüldü 

kabinesi Çinin 
Çinin temamen 

sulh tekliflerini J apon 
merkezi 

reddederek 

~ıı ~hı}. 10 (Rdyo) 
- Pbtiı fu )ık • rın· 
caJır<n kııuııe· 
ırgırda İt)<n çıklı. 
Ve ısilcı bi ı -çek 
}ilıık ıCtteli 11bit 
leıi öldiiıdiiler. 

Tclıo: 10 (Rrd 
ı o) - Pugi:n yapı

lan ka bine toplı ntısı 
n ct iccs 'r dr , Çin rr.u· 
kavemetin in rnlh td 

liflerinin redde . 
dildiği, ihti ltf:n rn ' h 
ı oli }le h JJ r ı. n Hıı 
sız c~ct ~ u net ice
sinde 'aıı'dı~ ı , e 
Japon hiı ki rr < fn : ıı 
merkezi Çin hkü
metini temamile im
haya karar Hıd ; l!i 
anlaşılmıştır. 

imhasına karar verdi 

ispanyada 
son vaziyet 

H ükiiınetciler 
galebede 

Bars~lona buğday götür
mekte olan bir fransız va 

puru asiler tarafından 
tevkif edildi 

•• 
DUN iSYA· ÇIKTI 
Budapeştede 

'' Tuna memleketleri ,, 
görüşmelerine başlandı 

Viyana : 10 ( Radyo ) - Avus · 

turya Başvekili Şüşnig ile Hariciye 

Vekili Tuna memleketleri toplan· 

tısında bulunmak üzere Peşteye ha 

reket etmişlerdir. 

Peşte : 10 ( Radyo ) - Avus. 

turya Başvekili Şüşinig ile ltalya 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano Ma· 

caristanın Kanitsa istasyonunda par 

lak bir şekilde kar{ılanmışlardır. 
Vekillere Macar Başvekili Da· 

rayni ile Hariciye Nazırı Kanya 

boş geldiniz demişlerdir . Havanın ı 
k-ı.rlı ve vaktın geç olmasına rağmen 
istasyona binlerce kişi toplanmıştı . 

Halk yaşasın ltalya, yaşasın Muso

lini diye bağrışıyordu . 
Vekiller bu sabah Macar meç· 

bul askerini ziyaret ettikten sonra 

Macar Başvekili ve Hariciye Nazı 

rını ziyarete gitmiılerdir . Öğleden 
sonra Avusturya, ltalya, Macaristan 

siyasi görüşmelerine başlanmıştır. 

Halayda particilik 
ve 

• 
Ermeni 

kil yen ı 

Araplardan müteşek
bir fırka kuruluyor 

Lübnandan Lazkiyeye mühim mik
tarda silah ve cephane getirildi 

Antakya : H> [ TÜRKSÖZÜ mu
habirinden ] - Son dakikada aldı

ğım malümata göre: Ali Komiser 
Kont dö Martel ansızın Şama git
miştir . Kont Mart el Başvekil. Cemil 
Mardanı ve kont Strogo ile uzun bir 
mülakat. yapmıştır . 

Şamdan gelen ha beri ere göre, 
Lübnandan Lazkiye mınlıkasına mü
him miktarda si!iih getirildiği ve bu 
kaçakçıl.ğa hükumet memur !arının 
da alet olduğu anlaşılmıştir. 

Bazı Arapça gazeteler Sancak 
intihabatının bir derecesinin~28 Mart 
ve ikinci derecesinin 12 Nisanda ya
pılmasına karar verildiği ve bu iş 

için icabeden kontrol memurlarınin 

tayin edildiğini yazmaktadırlar. 
Sancaktaki Türk hakimiyetinin 

elinde kalmamak için Arap ve Erme
nilerden mürekkep bir cephe almak 
ve yeni bir fırka teşkil etmek 
için gizli çalışmalar devam etmek
tedir. 

Yine öğrenildiğine göre bu par
ti yakında programını resmen ilan 
edecektir. 

Bu iş için Antakyadan )skende-' 
runa, Arap ve ermenilerden müte
şekkil bir heyet gitmistir. 

Parti merkezinin Antakyada ola
cağı söyleniyor. 

Kamutayda 
Tokyo: 10 (Rad 

yo) - Japonytda, 
haıp mi:nascbetiyle 

1 üks maddeleı :n is· 
ti hlakinin en asgari 
hadde indirilmesi 
hakkında karar ve 

Londra 10 (Radyo) Royter bildiri 
yor: ispanyada son günlerde şiddetli 
muharebelere sahne olan Teruet şehri 
nin temanıile hükumet kuvvetleri elin- ------------------------ Ankara 10 (A. A.) - Büyük 

millet meclisinin bu günkü toplan

tısında kulüp kahvehane ve gazino

nalarla kır bahçderinde ve emsalı 
eğlence mahallerinde bulunan beher 

bilardodan ve tavla satranç tahtala 
rının beherinden alınacak O)'Un adet. 

!eri resmi hakkındaki kanun !ayıba 
sının birinci müzakeresi yapılmıştır. 

rilmiştir. Japon Ba•v•klll Prena Konde 
Londra: 10 (Radyo) - Şanğlıay- meleri mutelaasında ittifak etmekte· 

daki lnıriliz baş konsolosu Japon kon- dirler. 

solosuna tahriri bir nota vererek İn- Nankin : 10 (Rodyo) - Çinli ve 
giliz polislerinin Japon asker)e;inin Japoe Budist rahipleri Çinlilerle Ja-
t~arruzuna u~ramasını protesto etmiş- pıınlar arasında bir teşrik i mesai tesi· 
tır. si yrralmıya karar veımişlerdir. 

Londra : 10 (Radyo) _ Burada· Şanghay : 10 (Radyo) - Japon 
ki bütün, gazeteler, uzak şark hadi- hava kuvvetleri bugün Şanghay ve 

Nankini şiddetli bir surette bonıbar-
selerinden bahsederken, lngilere ile dıman et. işlerdir. insanca telefat he· 
Amerikanın elele verip süratle iş gör· nüz tesbit edilmemıştir. 

Suriye başvekilinirı 
beyannamesi 

Aleyhtar/ara hücumlar 
Pariste yeni bir muahede yapılmadı 

ve taahhüdde bulunulmadı 

Şam: 10 (TiirksÖ7Ü Muhabirin· 
den) - Suriye Başvekili Bay Cemil 
Mürdüm, bilhassa muhalifler tarafın· 
dan sabırsızlıkla beklenen beyanna. 
mesini dün neşretti. Bu beyanname, 
vatani kütle merkezinin toplantısında 
okundu. Beyannamenin en ehemmi
yetli kısmında şöyle denilmektedir: 

Cemmaat ve ferdlerin muhafaza 
etmek istedikleri hukuk. kanunu esa
sinin gösteriği esaslar dairesinde te

min edilmiştir; Fransız memurlarının 
sayısı ve vaziyeti tesbit olunacaktır. 

Muhafızlıklar vilayetler kanununun 
tatbiki için hazırlanacaklardır. 

Başvekil, Pariste, mektup teatisi 
suretile teyid ettiği bütün maddele 
rin bundan ibaret olduğu ve bir mu
ahede ve} a taahhüdde bulunmadığını 
söyliyerek bu hususta muhaliflerin 
uçurdukları balonlardan rlol ay ı tees
süflerini bildirmiş ve şiddetli hücum
larda bulunmuştur. 

Nai m Antak lnln istifası 
Suriye hükumeti Hariciye Müste

şarı Naim Antakinin istifa etmiş 0 ). 

duğunu birkaç gün evel yazmıştım. 
Hariciye vekili bu istilayı her ne ka
dar kabul etmemek istemişse de Na. ' 

im Antakiyi iknaa muvaffak ola nı 
mışlır. 

Oene Suriye muahedesi 
Paristen buraya gelen haberlere 

göre, Fransız parlementosu bir haftn
lık Noel tatilini geçirdikten sonra 
ayın on birinde toplantılarına de\"a m 
edecektir. Salahiyettar mahafilin, be· 
yanatına göre, meclis, elindeki bazı 
müstacel işlerin müzakeresini bitirir 
bitirmez Suriye ve Lübnan muahede· 
ierinin tedkikine baş'ayacaktır. Ayın 
on beşinde başlanması muhtemel bu
lunan tedkikalın uzun sürmiyeceği ve 
her iki mulıeden'n de itirazlara raj!men 
last ik olunııcağı iddia olunmaktadır. 

Trablusşamda bir silah 
deposu 

!3ryrut : 9 [ Husus! ] - Trab· 
lusşamcln mühim miktarda silah, cep 

hane dolu lıir depo l:ulunmuştur. 
Bu esla!ıanın har:ç.ten getiriler~k Fi

listiııe göndeıilıııckte olduğu anla· 

şılmııtır. G:zlice tahkikat yapılınek · 

tadır. 

de bulunduğu barselondan bildiri]· 
mektedir. 

Rarselon: 10 (Radyo) Nazırlar top
lantısından sonra Ziraat nazırı gaze· 
tecilere beyımatta buluııdu: T entelin 
te:namen hükümetçiler elinde bulun
duğunu ve kabinenin Madriddeki sivil 
halkında geri çekilmesi için bir karar 
işini : etmek niyetinde bulunduğunu 
söylemiştir 

Paris: 10 (Radyo) Sekiz bin tonluk 
Fransa ismindeki bir Fransız '.vapuru 
ispanya hükümet kuvvetlerine bu~day 
götürmekte-iken asiler ta rafından tu· 
tutmuş ve tevkil edilerek meçhul bir 
semte doğru götürülmüştür. 

Romanya 
Yahudileri 

Bankalardan paralarını 
çekip kaçmağa hazırla

nıyorlar, fakat .. 

Bükrtş : 10 (Radyo) Bugüıı 
A hza r fırk,sı bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantıda , Millet Mccl isi ııin 
feshine d a •r o lan hüku met kararına 
ka rşı mücade 'e edilıne~i müttefıkan 

kabul edilmiştir. Bitaraf ma hafil, Ah 

zar fırkasının a ldığı bu va ziyeti mev 

simsiz telakki e tmektedir ler. 

Bükreş : 10 (Radyo) - Muh

telif fırkalara mensup hü kumet ri 

cali yeni kabineye il tica etmekte· 

el itler. Bu a rada milli Rumen cep· 

hesi erk anından olan Yu van Ç as. 

kaya da yeni kabineye iltica etmiş 
ve yeni kabine kend isini Ziraat Ve· 
killiğine geti rmiştir. 

Peşte : 10 (Radyo) - Yeni ka. 
binenin Yahudilere ka rşı almış ol · 

duğu vaziyet üzerine Yahudile r mal . 

!arını satmıya ve bankalarda mev. 

cut p-ı.ralarını almağa l: aşlanıışlar· 

dır • Böylelikle Romanya yı, ellerin. 

ele mevcut altın ve kağıd paralar 

olduğu halde terketmek istedikleri 

anlaşılmaktadır. Yeni kabine, Ya· 

hudilerin bu şekilde kaçmağa ha· 

zırlanışları karşısında hudııd hırici· ı 

ne çıka r mamaları ve kendilerinın 

bile izinsiz kaçmamaları icin hudud 

memurlarına şiJdetli emirler ver· 

miştir. 

• 

Filistin Arap Komitesi 
bir beyanname neşretti 
Beyaz kitaba itiraz edilmekte,İngiliz 
mandasının nihayet bulması isteniyor 

Emir Abdullah ile temaslar 

Yahudi çeteleri hırsızlığa başladı 

Kudüs : 9 (Radyo)
Yüksek Arap Komitesi .' 
bir beyanname neşret -
miş t ir, Bu beya nnamede, • 
l' eyaz ki tap muhtevası 
hakkında itirazlar olmak. 
la beraber, Arnplara lam 
bir hak verilmesi , İngi· 
liz mtndasına n:hayet 
verilmesi , y, hudi mu-
h aceretinin rnreli küti. 
yede durdurulması ka ,1 

yitli bulunm~ktadır. 
Arap: gazeleleri, Fi- • 

!istin hak kında şunları 
yazıyor: Suriye, Fılistin 

ve Şarki Erdenin bir hü . 
kumet halinde yerleşti 

rilmesi hakkında sôbık 

Mısır Kral Naibi Prens 
Mehmet Ali tarafınden 
gecen sene ortaya alıl

mış ve fakat Arap ef. 
kıirı umumiyesinde bü
yük heyecan uyandı•mış 
olan projenin yeni ba ş
tan mevzuu bahsedil
diği anlaşılmak :adır . 

---~ 

Mısırdan bildirıldi · • 
ğine göre, son günleı de 
Londrnda Filistin mern · 

__ -:J---~ 

lesi tetkik ediliıken 1 u proja'e göz 
önüne alınmıştır. Ş imdi Mısır, Fılistin, 

Şark! Erden ve llerut arasında bu 
hususta muhabere Vd müzakereler 
cereyan etmektedir. 

Elcamia gazetesi de , Emir Ab
dullah ile Doktor Şehbender arasında 
da bu mesele için müzakereler cere

yan ettiğini, Irak Başvekili Nuri Sait 
Paşanın yakında Şarki Erdene gide
rek bu konuşmalara iştirak edece

ğini yazmaktadır. Zaten lngiliz müs· 
temleke nazaretinin gazetelerde inti
şar eden son tebliğinde Filistine ye
ni bir mütehassıslar Komitesinin gön· 

Emir Abdullah 
derileceğinden ve bu Komitenin Fi
lislinin taksimi fikrinin adilane olup 
olmayacaJ!'ını tetkik edeceJ!'inden bah

sedilmesi de İngilizlerin taksim fik
rinden vazgeçmek istediklerini ve or
tada yeni bir proje bulunduJ!'ur.u gös· 
termektedir . 

Kudüs : 10 ( Radyo ) - Şimali 
Filislinde yeniden bir takım hadiseler 

oldu. Asker kıyafetine girmiş olan 
Yahudiler taharriyat icrası bahane· 

sile köylülerin evlerine girmiş ve pa
ralarını çalmak suretile şakavet icra 
etmektedirler. Zabıta bir çok tefki
fat yapmışt•r . 

T rablusgarpta 
tevkifler oldu 

Beyrut: 10 [ TÜR KSORO mu

habirinden ] - Buraya gelen ha. 

b:rlere göre, Mısır, Suriye ve diğer 

Arap memleketlerinden gelip T rab· 

lusgarpta ticaretle meşgul olanlann 
bir çoğu tevkif edilmiştir.-

Bunlardan .bir çoğu ağır hapis· 
!ere mabkıhı edilmiştir. Kendileri 
casuslukla itham edilmektedir. 

Romen hariciye nazırı 

Çekoslovakyaya gitti 

Prag: 10 (Rad}o) Romanya ba 

riciye vekili Miçesko bu gün buıaya 

gelmiş ve büyiik tezahüratla karşı· 

!dnmıştı. 

Çek baş vekili Hodza, hariciye 

nazırı, prağ valisi ve bir çok yüksek 
rütbeli Çek ricalı, Romen, Yugoslav 

elçilik eı kanı ile ataşe militerleri 

istasyonda harır bulunuyorlardı. Ma· 

dam Miçesko ya büketler takdim 
edilmiştir. 

Prag: 10 (Padyo) Romen bari· 

ciye vekili Miçesko şerefine Çekoslo 

vak baş vekili akşam harıciye ve

kaletinde n ükellef bir ziyafet vermiş 

tir. Ziyafet sonlarında vekillel karşı 
lıklı nutuklar teatı etmişlerdir. 

Belgrad 10 (Radyo) Romanya 

hariciye vekili Prag ziyaretinden 

sonra buraya gelecek ve başvekil 

Stiyadinaviçle görüşmeler yapacak· 

fır. Roman hariciye nazırı iki gün 

burada kalacaktır. Yogoslav Roman 

ricalı arasında yapılacak olan goruş • 
mel erde milletler cemiyetinin önü · 

müzdeki top 1 antısında küçük A nla n 

tın ala cağı vaziyetde tetkik edilecek 

tir. 
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Rakı ve tütüiı 
Adanada sigara ve 

içki istihlakı çok fazla 
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1 
Ş e hl ö ır hl aıo e ır o ~ ır o lı 

·- " , 1 

"Ulus,, arkadaşımızın ıstatistiği 
Vilayet fiars 

komitesi 
ihr~catin-

' ' 

rrriurakabesi 1 
Aç mihrace 

Fransızların Hind müstemlekesi 
olan Pondişeri' de geçen gün Devar 

"U I uE,, arkadaş ı mız ı n bu hafta 
çıkard ığı "tütün ve içkin adl ı ilave· 
de çok enteresan istatistikler gör
dük. Buna göre , şehrimiz içki istih
lakinde i kincil i ği almaktadır. 

Hangi •ehlrlerlmlz ılerdedlr, -
Vilayet Hars komitesi · yeni sene . 

seçimini yapmı ş tır. lntıhap neticesin· 
de reisliğe Vali ve parti başkanı 
Tevfik Hadi Baysal, ı eis vekilliğine 
Mehmet Fuad Diplen, sekreterliğe 
Nevzad Güven, muhasipliğe Emin 

Dörtyolda ve Mersinde pekyakı~da 
Kontrol_; Kur~\arı yapılacak 1 

Jnihracesi açlık grevindetr olmüştür. 
Bu Hindli prens Hindistanın en zen 
gin adamıydı. Bundan bir kaç sene 

lspiıto veispirtolu içkilerin esas 
maddeleri olan üzüm, incir, anason 
ve meyvalar; inhisarlar idaresince 
doğrudan doğruya müstahsilden alı
nır: Bu, bizim, bütün iç mübadele 
hayatımıza şümullandırılmasını dile 
diğimiz bir hadisedir: Her yerden 
satıcıdan ve alıcıdan kendisine hisse 
çıkartan mütevassıt, yalnız inhisar 
!arın müşterisi olan mallarda mey· 
danda yoktur: 

inhisarlar doğrudan doğruya 
müstahsilden aldığı bütün maddeler 
de· 1 

En fazla salış yapan şehirler 936 
ve 937 mali senelerinin ilk üç aylık 
satışlarına göre ve nüfus vaziyetle
ri de göz önüne alınarak şunlardır: 

Somada lstanbul birinci, lzmir 
ikinci, Ankara üçüncüdü. 

Rakıda Gazianteb birinci, Ada 
na ikinci, lstanbul üçüncüdür. 

Karıyakta lstanbul birinci, Ada· 
na ikinci Ankara üçüncüdür. 

Likör de, şarap da, vermut ta 
Ankara birinci, lstanbul ikinci, lzmir 
üçüncüdür. 

lspirtoda lstanbul birini, lzmiz 
ikiı ci, Ankara üçüncüdür. 

Yabancı memleketlere sııtı': 

Bir kalite üstünlüğü, 
Bir istihsal bolluğu, Yaban<"ı memleketlere bugün sa· 
En yüksek fiat, satışımız elli altmış bin litre kadar 
En geniş .kredi, muhtelif içkilerdir. Müşteri temin e 
En ideal tip, dılmiş bulunan bazı memleketlerle 

Dav21arını ortaya atmış ve lun devletin umumi surette yapacağı ti-
ları gerçekleştirmiştir. Şu rakamlara cari anlaşmaların müsaadesi nisbe· 
bakınız : 

1 

tinde ve en kısa bir zamanda b;r 

Kuku üzüm, yaş üzüm, hurda in· kaç misline çıkacağı umulmaktadır. 
cir ve anason parası olarak 953 de Hafif dereceli içkiler meselelesi: 
köylüye 125,022; 934 de 375 105· • • 
935 te 344,572; 936 da 641 ,260 li. Alkol derecesi hafif olan içilerin 

Dolana geçmişlerdir. · · .· , 
Kaza heyetine de, Teislii~i(aimn 

Ener, reis vekilliğine "Dok.fbt Salihı 
Serçe, katipliğe Salih Zeki, nıiıh~
sipliğe Vilayet maarif miidüro Ek. 
rem seçilmiŞtir. ' 

Toprak kanuntlha 
dair yanlış haber 

1 :A 
Evvelki gün gelen Leş tarihli 

"Cumhu{İyet" g.ıze!;!ı#nde toprak ka· 
nunu projesi üzerindeki çalışmaların 
bitmek i,i.zere ofduıt'li-ve toprağın, ai 
lenin en büyük evladına intikal et· 
mesi esasinin t~s . 't edildiği yazılı 

yordu. 1 

"Ulus,, gazetesinie alakalı ma 
kamla• nezdinde yaptığı tahkikata 
göre, şimdiki halde böyle verilmiş 
bir karar olmadıtmı ve meselenin 
tetkik m~hiyetinden ileri geçmediği 

anlaşılmıştır. 

Buğday ihracatının murakabesi 
ne dair nizamniiııt:i ti ;ırpa- ihraca 
tınır. murakabesine dair nizamname 
proje~i· ha"zırlarımıŞbt;"'' : , ; 

j Bu nizamname iktisat ve Zira 
at Vekaletleri mütt"hassıslarının iş. 

~tirak ~tilclen Bit .hc~tr ~tarafından 
vücuda getirilmiş ve lstanbulda ve· 
katet memurları tarafından tetkik at 
yapılmıştır. 

Vekalet bugünlerde kat'i proje 
ya liazırlijyarak devlet şurasına s ıw 

ketmek üzeredir. 

Diğer taraftan nizamnamenin 
tatbiki için iktiza eden kontrolörler' n 
yetiştirilmesi hususunda kanunun 
hükümlerine tevfıkan bir kurs açıl

ması icap etmektedir. 

Söylendiğine göre kursun on beş , 

günü istanbulda ve diğer on beş ! 
günü de Mersin ile Dörtyolda ge. : 

Öğretmenlerin 
. toplantıları 

, çe,cektir. lstanbuldaki on 'beş gün 
lük kııl'Sta koırtrolor namzetlerine 
hububat. Mersin. Dörtyoldaki kurs· 
~a da portakal koiıtralörlütii öğre· 
tilecektir, 
_. Bu sene içinde yapak ve tiftiğin 

_de _kontrolü mukarri!r olduğundan 
bu maddelere ait tetlclkatın bir .ao 
evvel yapılmasını Vekalet lazımge.· 
!enlere emretmiştir. En kısa zaman· 
da bitecek olan tetkikatı müteakip 
nizamname projeleri hazırlanacak 
Devlet Şurasına sevkedilecek ve 
1938 senesi haziranına kadar bun. 
ların da kontrolüne başlanacak 
tır. 

Bu suretle kontrole tabi ihra 
cat maddeleri halen kontrol edimek 
te olanlarla beraber sekizi bulmak· 
tadır. Bunlar fındık, yumurta. çe· 
kirdeksiz kuı u üzüm, palamut, lıuğ
dağ, arpa, tiftik ve rortakaldır. 

Köy egitmenleri hakkında 
bir talimatname 

ev~eİ' feci sebebler yüzünden mem
leketi terk etmeğe mecbur olmuş 

tu. 
. 1930 senesind<" Deva,r'ın vaıidat 
o~ kadar çoktu ki prens kendisine 
150 milyon fraıık sarfile bir saray 
inşa ettirmişti, Maatessüf prens bir 
dansöze abayı yaktı. O derecede 
yaktı~i varını yoğunu o kız (uğrvna · 
sarfetti. Hatta borçlara da girdi. ' 
Bununun neticesinde Devar ll)enıle. 
ketinde bir isyan çıktı mihrace, F · ; 
ransızların Pandişeri müstemlekeşi · ı 

ne firar etmeğe mecbur oldu. O va 
kittenberi orada gayet sade bir ha· 
yat sürüyordu. Bundan bir kaç ay 
evvel Devar şurası mihraçedcn dev 
!et paralarını ıiereye sarfettiğini sord~ 
onu hes p vermeğe davet etti. Bu 
davet mihracenin o kadar gururuna 
dokundu ki bir zamanlar milyonlar 
sarfeden prens açlık grevi yapmaga 
başladı. Dostlarının :ve akrabalarını~ 
israrlarına rağmen açlık 'grevinden 
vazgeçmedi ve bir kaç günden ev 
ve! o yüzden öldü. 

Yaşayan ölü 
Şikagoda Mister stones bundan 

bir çok sene evvel ortadan kaybalı~ ra vermiştir. Dört senenin yekunu sarfiyatını arttırmak ve bu sınıfa da. 
1,485,659 liradır. Ve asıl mühim o· hil olan içkileri yüksek alkollü içkiler 

lan taraf, 933 ile 936 arasında köy- yerine koymak mevzuu inhisarlar ida Fırınlar talimatna
mesi -hazırlandı 

ilk k 1 
_, Büyük zirai kalkınmada kendile. yor. Karısı uzun müddet onun avde 

o u programının bir yıllık ı . 

b
'k' d I rine münim vazifeler verilecek olan tini bekledikten sonra nihayet mah 

tat ı ın en a ınan neticeleri ve gö · eğitmenler hakkında Ziraat bakan· kemeye müracaatla koçasının öldü· 
rülen güçlükleri t~bit etmek üzet"e lığı Kültür bakanlıg· ı ile müşterek ğüne dair bir karar çıkarmak istiyor 

lü lehine beş misli birden fark olma. resini senelerdenberi meşgul etmek 

geçen yıl okuttukları sınıflar üzerin 
d ı bir talimatname hazırlamıştır. tali· Mahpeme lazım g~len muameleleri 

en i k okul öğretmenleri dünden Şehrimiz beleı.liyesi, halka sıhhi b matııame ı;ğitmenlerin okuma, çalış· yapıyor, keyfiyeti gazetelerle ilar. 

sıdır. Bu nisbı:t 937 de yedi misline tedir. 
yakın bir yükselme gö.termektedir. Rakı istihsalatmda tamamile dev 
ispirto ve ispirtolu iç~iler satışları, let endüstrisinin tesisi halinderakı 

k 
iti aten het gün saat 1_5,30 da top-e mek yedirmek için fırıncıları sıkı tıııı .. ve ,dijJer işlerine ait _esa,slı hü· ediyor ve nihayet tayin ~ettiği bir 

b
. k . • .. ~ - ... , , lantılat, yapmıya başlaİiıışlardır. k 1 1 ~r ·ontı'Ole•tabi tutan ve 1ırinlaritİ ' üm eri- ihtiva etmektedir. önümüz· ce se gününde ölüm kararını verme· 

devamlı olarak yükselmektedir. Soma, derecelerinin birer mikdar indirilm es 
ispirto, rakı lar, konyaklar, likör ve muvzuu dahi ayrıca ele · a~nacakiır. 

Dun birinci" sınıf öğretmenleri bu sıhhi şeraiti haiz bulunmasını amir ·, · · •• ·dd<i dç)'s tlevr,esinden it.ibaren eğit- ge teşebbüs ediyor. Fakat tam o 
maksatl,e Gazi okı.ı!uıida i~tim~ et· bir talimatname , ha~ırl;Jm~tır. . 

1 
..ı· n .. d. . . . . ' ıt\en sa· y ıs ı n ı n 1500 ze çıka. esnada bir 'avukat mahkeme salo· 

vermutlar, şaraplar ve muhtelif içki· 
lerin hepsinde bir artış vardır: 934 ---------------

de bütün bu maddderin satış yekunu 
8.259, 140 lira idi. 935 de 8,855,978 
liraya yükselen bu mikdar 936 da 
tam 10,0003,821 lirayı bulmuştur. 

Sıhhi şartlara uymıyan 

iki şalğamcı 
'' maş erµır; ..uı.ıgun e, :ılqncı sı,ıııf ciğ7 r·ııma '•ı·•·•r "f · . "'b'd' y · · 1 d Bu talimatnameye' 'göre , şehir 

1 
· · la k . ' : , ı<a a. aşmış; 5 ı ı ır. enı a ı· nun an içeriye girerek Mister Sto· 

retmen erı töp ıım:a kendı ~rnıfla· 'lı:;' ı: 'e "it. · ı" "lkb h ·d . •. 'b •· K l'f · d 
dahilindeki bütün fırınlar satış ye· ·· h 

1 
L" ı dCaı< g men er ı a ar atı ıtı a· nes ın a ı ornıya a yaşamakta ol· 

ri, ekmek soğutma yeri, hamur yu. 1 ren aa ıyefe geçı ece o an Orta • u~unu haber veriyor. Veriyor '.am· rına aıt usıı-s arı tesuıt• edeceklerdir. f ı· ·· ·ı k I d 

Sıhhat meclisi karaıına aykırı 
iki kişinin şalğam sultığı görülerek 

yakalanmış ve belediye zabıtasına 

ğurma yeri, mahrukat deposu , un Belediye Encümeni An~dolu köy kalkınma mıntakasına ma ölüm 'hakkındaki bütiin muame 
deposu , amele yatma yeri , amele dahıl Ankara, Çankırı ve Eskişehir leleri ikmal etmiş olan mahkeme 

Bira fiatları 
ucuzlayacak 

banyo yeri ve helalar yapılacaktır . Bel~dfye encQıııenf dün öğleden 'vilayeHe!i köylülori~den olacaktır. , avukatın s ö ı 1 c r i n e ehemmiyet 
Bu kısımların asgari genişliklerin sÔnra toplanmış "muhtelif işler üzerin l:.ğıitiİıen~otarak ~tiştirfı"mek ü'ze- vermiyor, Mister StOııes'in öldüğünv 

teslim edilmişlerdir. de bu talimatnamede tayin edilmİ§· de kararlar ittlh~z etmiJtir. re alınacak köy g~çlerinin bilhassa bir kararlar tesbit ediyor. Bayan 
Soy adı :adliyede de tir . ... • r ~,,. • • ... ...... · · egitmeni o(u'i~yao ve'kalkınma harf: Stoııes bu ,kar~r üzerine sigorta şir· 

aranacak .Talimatnamede. bundan başka«lr ı .Zirai as-ayış- ·h~kkJnda ketine daha 'evv~l başlanacak olan ketine müracaatla soo dolarlık prirıı 
Bomonti bira şirketinı'n lnhı'<ar bir çok sıhhi şerait vardır . . y'ılaA eti . ''t l l . köylerden alınmasına diı<kat edile· 'in tediyesini talep ettiği zaman . . , Y. er:ın, mu a ea erı kt' · k t ;ı b h ·· ld 

idaresi le yaptı ğı en ~enelik mukave- 1 Beledıyece hazırlanan bu ·tali- · ce ır! · şır -e • avamın er aS-at 't> ugunu 
le sora ermiştir. Şirket şeneba~ınd2n Bundan sonra, ilam. zabıtname, matnameni tatbiki iÇin fırıncılara • iletiye sürerek parayı v.çr.ıniyo,r. Ma~ . h k ·ı dl Dahiliye vekaleti zirai asayiş ka- Elazıg vaıı·sı' şehrı·mı'zde k t fı d "!" 1 t• tl'tİ bı'ra 1·m. alı'nı· durdurmuştur. 

1 

mu avere evra ı ı e a i evrakta her Haziran 938 b .,1 k' d . emee ara n an o u sayı an, sıgor. '" .. a~ angıcma p. ar ~ :nun proje~i l.ıakkında ... vil.ayetleıden ·· Şir l<tt, } rnidı n bir imtiy
2

z rr ukaH' türlü suçlu, müşteki, şahit ve sair su· müsaade v~riltniştir' . Bu' ta ifıt . , .. .. . . . , • • tarafından berhayat bılinen Mister les.İ akdi için _hiikemete müracaat et 1 retle adı geçenlerin soy adlarının sonra talimatname alıkaıni.na : . m~ ır;;~al~a~~?ıdı!'.l~mu.~t(,l_.Nll~7-et.~er'.~ ', :;_ '.' n ' 1 ·;; 'j ' '} • ' .. ' ',.)tones'e (ya.şay!Jn;ÖIİJ) g:ibf yaşama~ rrıfse de lu ıstfğİ reddedilwiştir. yazılması _ ad.li~e vekaletince alaka yan fııınların işletiYme~in() mlsaıid'e·t:.::n~= atıtın nk <>ki :t"ta~e;ıl:cı~~~ o· F;l~zıg val~si Şefik .Bici oğlu" Eh. iste_mediği için ş.iıİı'di ka'i'arı veren 
Bunun üzerine lrh' 'd . .. darlara bıldırılmiştir. edilmiyecektir, ' ' .. . 1 

• 
8 tıu.T 1 

e. )'CDI aş an zıgi gıt.J!!.~-iiz~!( Agkaradjln şehri- mahkemeyi melçtuplarile bombardu ıs: r ı aresıne mus· .· • 1 • ' · , telkık edılerek•ı;on: ş~lini şlmıştır. mize gelmiştir. man etmege baŞlamıştır. 

~ir_:ıt kısmı memurlarından seçilen r::=-~==-=-~-~~-.:.~.::..:~':"' :-~~-.:.~~~77· "~·~··~··~~-~~· ~7-~_.;:;...i'-~· ..... .::.~~~-==-===~~-------bırd heyet Bomonti bira ,fabrikasına ir Paris röportajına göre ', ... :-. ' • · · · • , 
gi erek bira stokunu ve bira imaline bu sene dünyada neler 1 . 9 3. ~ .. a'·· -• ..... ,.. Polonya komşularından .bir dev· 
mahsus olan diğer maddeleri şirket olacağını şimdiden ha· . let harbetme~ ·meeburiyııtinde kala 

erkanı ile hirlik!e tesbit edilmiştir. l:er veren Bn. (Zaipfel) '· caktır. Şirkete inhisarlar idaresi arasın namındaki kadını en çok Paris hal HlkAye gibi ~· '. 
1

' .·• f.rarısada siyasi fırtınalar olacak 

d 
kı tanır. ' " a yapılan bir anlaşmaya gör•, Bo K k. b ver grevler· çog· alacaksa da ha"d'ıs•_ t ' H b ız, on S<ne sonra te rar u cek h"J' 1 ' kk d d d' a · k er sene u"tu" k ·· h a tse er· na ın a a ıyor d mantı şir eti inhisar r•sm'ını' ve dı'· 11 ve ayrı zu U· 'h · o"urmıyacaktır. ' d ı tıyarı rüyasında görüyor ve ken ki : ı> 

ğn rüsumu \el mek rnretiyle mncut run an evvel bildiren bu kadın, Sa- disine ayni sözler söyleniyor. Hitlerin a;kadaşları harp isti 
stck rralıı ı f<t ı{a ~ hı;c~k. faht lı günü Parisin bü}'ük salonlarından - 1938 yılında, korkunç harp b' 'nd b' k f . 

1938 
Bn. Zaipfel, filhakika her sere in olacaktır. Bı'r mı'llet, y·ryu"zu"nde yorlar. Fakat kendisi, bilakis Fransa· 

yınidtn biıa imal drrf}ecektı'ı . Şı'r · ırı e ır on erans vermış ve ' 1 · d I başında gazetelerle ve gere he kon i e bir uzlaşmaya tarafı ardır. Maaha 
ket lmui ;n.illıı g ı l· i rüı, ıar;p, senesın e ne rr olacağım bildiımiş yaşıyan insanlar şimdiye kadar gör- H' I . tir · feı aı slar vfımtk suıetile 0 sene irin · d" · d d dd za ıt erın arzusu galebe çalacak 
gaıcz )'flJ' ıafrr2kta fırhıt ola· . ' me ığı erece e şi etli bir ıstırap caktır'. Bn. (Zaipfel) in kcnferansı, bin· de vukuage tcek mühim hadisatı da· çekecektir. ve ona muhal, fd edenlerin yıldızla 

1 1 lk t f d d L ı h b rı sönecektir. Şiıktt lrt1 disirr) rnidrn imtİ}aZ erce ıa ara ır. an i nlırmiş. r.a evve a er vermekle şöhret !tal yanın Fransaya karşı olan 
verilrre}ı'rce bı' ıa ı'rralı'"a mahıus tir · kazanmıştır. ğ k · . , Fransanın en büyük düşmanı, ,. so u vazıyetı < u sene fazlalaşa· 
~ütün lesi~alm rıt ı ral ı rrrımrı iste· Bn, (Zaipfel) in doğduğu yer, 1935 senesinde İngiltere kralı caktır. komşularından biridir, Mamafıh; bu 

m'ı•tı' E h 
1 

h .. b' k Crnevrede bir oıman ortasında kiiı'n 8 · · Ed d d düşman, emeline nail olsa bile se ~ r. u usus a eı uz ·r arar ıncı var a gön erdig" ı' bı'r m•k· R·' h 1 f 1 
k 

.. "k b' k k ' usyayı, mu te ı parça ara ay· · · k , d verilmemiştir. uçu ır öş tür. b' k vıncı pe az c evam e ecektir. 

B (z f 1 
tupta, ır aş yüzünden tahtı .. ı terk rılmış görüyorum. Bu memlekt ite, B Z · f 1 1938 d k 

Yalnız 'tesisat kısmı hakkında n. aip e), beş yaşında iken n. aıp e • }I ın a vu ua 1 etmek mecburiyetinde kalac"ğını · b' d'k 1 k h b 

Yapılan bir etüd Ankaraya go"nderı" I bir gece rüyasında beyaz sakal ı bı'r b'Jd' ! yenı ır ı tatörün türemesi mu· ge ece mü im hadiseleri öylece ı ırmiş, talya Başvekili Mussoli· h kk mıştir. ihtiyar görüyor. Bu adam, kızcag" ı· a ak gibi görünüyor. saydıktan sonra konferansını şu 
niye Habeşistan harbinin neticesini 

Piyasada bira bı.terse AnkaraJa zın kulağına eğiliyor ve şu so"zlerı' Japonyanın, Uzak Şarktaki as. cümlelerle bitiriyor : haber varmiş, Fran•ız Frankının su· 
Orman çıftlig" inde yapılan bı'ralar fısıldıyor : k ! keri harekatı, Amerikada karışık - Dünyayı yalnız insanlar ida· ııtunu ve 1936 da başlıyan span· · 1 d 
piyasaya fazla miktarda sevkedile· - Kızım, sen on yedi yaşında lıkları mucip olacak ve belki de re etmış 0 

say '• şu zamanda bütün 
cekf V ·ı I" b ı ·k b' 1 h lk h ya harbinin 1937 de sona erıniye· beşeriyetin ağlaması Jiizımrlı. Fakat 
, ır. erı en .. ~a umata ~öre, ira ı .. en ın erce ~- uzurunda söz ceğini ilan eylemiştir. acıklı bir ihtilale s ~bebiyet vere· ıyatlarında muhım tenzilat yapıla- soylemek mevkııne geçeceksin ?.. z · f I Allah vardır, ve Allahın yardımile acaktır. aıp e' 1938 yılında vukuagele· c~ktir . Fransa tehlikeden kurtulacaktır." 

Et kaçakçilığı 

Belediyenin mücadelesi 

Belediy'!, şehirde son ·günlerde 
artan et kaçakçılığı ile şiddetle mü· 
cadele etmektedir. Mezbaha harici 
kaçak olarak hayvan hsen tabak 
Mehmed oğlu Mustafa, belediye 
encümenince 50 lira h fıf para ce· 
zasile cezalandırılmıştır. ' 

_Gayri mübadil bonoları 
yükselmekte 

Gayri mübadil bonoları miitems 
diyen yükselmektedir. bu hafta için· 
de bu bonolar onyedi liradan yiğir 
mi dört liraya kadar çıkmıştır. 

Doğum 

Ticaret mektelıi muallimlerinden 
ve muharrir arkadaşlarımızdan Bay 
Zihninin bir kızı dünyaya gelmiştir: 
Ebeveyni tebrik eder ve kızları içiıı 

uzun ömür temenni ederiz. 
·---. ------
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\ 1 Diiiinunni 1938 

AVRUPA 
POSTASI DOSTLUK ---- ....-........ v 

AGI 1 People'de~ 
Son gUn}erde lnglllz harıer siyasetinde dejilşlkllk olaeajiı 

•ekİlnde~çıkan rivayetleri ,upheslz hatırlıyorsunuz. lnglltere 
h arle1ye elhazlarında yapılan de61•1kllk, bu rivayetler Uzerlne 
haklı olarak dlkkatı çekiyor. Londrada çıkan "l"eople,. gazetesi, 
.. Brıtanya Avrupa sulhUnU sajilamlamak için yepyeni bir tedbir 
alıyor,, baflıjiı ile nefrettljil bir makalede, bu hAdlseyl tahlll 
edlyor. _Dlkkate dejier gördUjiUmUz_bu yazıyı aynen alıyoruz. 

Britanya, yeni seneye pek ha
yırlıbir gay'e ile girmiş bulunuyor. 
Bugünkü lngiliz diplomatları ve 
clevlet adamları, bütün lngil. 
tere efkarı umumiyesine dayaııara~ 
Avrupada ka\'i ve devamlı bir sulh 
tesisine" azmetmiş görünüyorlar. Ve 
yeni seneyi de bu iş içiıı . bi( başlan· 
gıç nolitası olarak-ele alıyorlar. 

Burun ilk tecellisi olmak üzere 
parlak bir siyasi hayat olan .5ir Ro· 
bert Vansittart'ın lngiliz kabinesine 
diplomatik müşavir olarak tayin 
edildiğini görüyoruz. 

Sir Rohert lngiliz dış diploma 
sisinin, iktidarın pek fazla güvenilen 
lıir rüknüdür. lngiltere bugün içinde 
Lulunduğu zor vaziyet ten harpsız 
sıyrılacağına her zamank inden daha 
ınutmain bulunuyor. Sir Robeıt 

Vansittartın y~pyeni bir memuri· 
yete getirilişi,lngilterenin siyaset ta 
rihinde ilk defa tesadüf edilen bir 
tedbirdir. Bu eski ve muktedir dip 
lomat Avrupayı şehir şehir dolaşa· 
cak ve kabinesinden aldığı direktif. 
lere kendi tecrübrsini ve ikna kuv· 
vctini de katarak Avıupadaki milet· 
ler arasında tam bir uzlaşma ve an
laşma ağı örme~e çalışacaktır. 

lngiltere başvekili Mister Çem
berlayn ve hariciye vekili Mister E
den böyle bir planı haftalardanberi • 
tasarlamaktaydılar. Onlar Avrı;pa
da kat'i sulhün teessüsü için lngil
terenin önayak olması lazımgeldiği· 
<fle kanaat gelirmiş bulunuyorlar. 

Sir Robertten başarılması bek
lenen İş pek zordur. Fakat lngiltere 
ilk defa olarak tam bir azimle attığı 
bu yeni adıının iyi netice verece· 
ğinden şüphe etmiyor. 

Sir Robert ilk olarak Berlin 
Paris ve Romayı ziyaret edecek ve 

·bir Avrupa konferansı programı 

meydana getirm~ye çalışacak. 
lngiltere, Japoııyanın uzak şark. 

taki tecavüzkarane hareketlerine ve 
Avrupa devletlerinden bir, ikisi ile 
arasında mevcut gerginliğe rağmen 
harp trhlikesinin geçen senekinden 
çok daha uzak olduğu kanaatinde. 

Beynelmilel gerginliklerin son za· 
ınanlarda bir hayli hafiflemiş oldu· 
ğuıuı inanan lngiliıler, bundan he. 

Alsaray si~~~= 
Görmeyenlerin görmek İçin gören. 
lerin bir daha görmek için ısrar

ları karşısında b Ü y ü k yıldız 
MARTHA EGGERTIN 

- } c=:: 

Parisli şantöz 
Ş'ahane fılmini iki akşam daha 
göstermekte devam ed,cektir. 

Programa ilave 
-2 -

Yeraltı esrarı 

,, Bob Levinston 
Tarafından yaratılmış harikulfıJc 

esrar ve heyecan dolu film 

Çarşamba tenzilatlı matine 

Parisli 

men istifade ederek muallakta du. 
ran anlaşamamazlıkları ortadan kal· 
dirmak, ademi memnuniyet tevlit 
eden ve dırıltı çıkarmaya müstait 
muahedeleri tadil etmek çarelerini 
vakit geçirmeden aramak istiyorlar. 
Bu arada ademi tecavüz ve silahları 
azaltma bakımından da anlaşmalar 
yapılabileceğini düşünüyorlar. 

Hundan başka sabık Belçika 
Başvekili Mösyö Van Zeelandın bu 
hafta içinde lngiltere, Fransa, Al . 
manya ve ltalyaya vereceği rapor 
daki tekiifler esasına uygun birta 
kını ekonomik tedbirler.de alınacak 
ve böylelikle bazı memleketler ara 
sında adeta a~ılmaz birer kale gibi 
yükselrn ticaret haillerini oıtadan 
kaldırmağa çalışılacaktır. 

lngilterenin Sir Robert vasıta· 
sile güdeceği dış siyasetin ana hat. 
lan şunlardır: 

1 - Britanyanın beş senelik 
programı tamamlandıktan sonra 
silahlanma yarışına kat'i bir nihaytt 
verilmesi. 

2 - Avrupanın dört esaslı dev· 
le tini teşkil eden Britanya, Almanya, 
Fransa ve ltalyanın birbirlerine hiç
bir zaman tecavü:ı: ve hücumda bu
lunmayacaklarını taahhüt etmeleri. 

3 - Versay muahedesinin ta. 
dili. . 

4 - Almaıiyanın müstemleke 
taleplerini tetkik için bir enternas. 
yonal konferans akli. 

5 - Memlektler arasındaki 
ticaret tarifeleri, kontenjan ve saire 
gibi kayıtların ortadan kaldırılmaşı 
veya tahfifi. 

Britanya yukarıdaki gayelerine 
erişmek için milli v~ziyetinden isti· 
fade edecek ve onu bu İşte adeta 
bir manivela gibi kullanacaktır. Al
manya ve ltalya hümmalı bir silah 
!anma siyasetinin tazyikı altında iflfı . 

sa doğru yürürken, Britanya sekiz 
yüz milyon lngiliz lirasına baliğ olan 
bir altın ihtiyat akçesi biriktirmiş· 

tir. Bu büyük servete güvenen Bri 
tanya. ltalya ve Almanyaya, silah· 
laıımağa devam ettikleri takdirde 
kendisinin bunu daha vasi mikyasta 
yapabileceğini ve onlardan çok da· 
ha fazla dayanabileceğini söyliye
cektiı. 

Bir Avrupa sulhü b;,kımından 
lngilterenin, yeni elçisi vasıta~ile 
yapacağı teşebbüslerin müsbet ne 
tice vtrmelerini temenni etmek 
lazımdır. 

Mahkemelerde: 
Bir hırsız mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel Mih· 
mandar köyündl·n olup kah\'ecilik· 
le uğraşan Ganinin dükkanından 
Ômrr oğlu Fa zlı isminde bir adam 
eşya çalmış ve yakalanmıştı. Dün 
bu suç etrafında birirci asliye ceza
da yapılan duruşma sona ermiş ve 
Fazlı dört ay hapis yatmıya malı 

küm edilmiştir. Bununla beraber 
suçlu dört ay müddetle de Emniy~ti 
uınumiye nezaretinde bulundurula· 
caktır. 

On ik, sene hapis 
Zilenin Boldacı köyünden Ôıner 

oğlu Sadıka kasden adam öldürmek 
suçile on iki sene ağır hapse mah 
küm edilmişti. 

Tıırk~r:tl 

Tunusta kanii 
çarpışmalar 

Beş yerli, dört polis Öldü 

Paris : 10 (Radyo) - Tunustan 
alı.ıan ""oe;·ieı e gere l;u s11bah Tu· 
nusta çok kanlı nümayişler olnıui· 
tur . Bin ·kadar yerli : nümayişçi ile 
polis çarpışmış ve neticede beş yer 
li ölmüş, 3 yerli yaralanmış ve po 
lislerdtn de üç kişi ile bir komiser 
ölmüştür . 

Lübnanda yeni bir parti 

Beyrut : ~ [ TÜKKSÔZÜ mu-
habir inden J - Beyrutta - Milli 
ittihad partisi - ismile yeni. bir 
fırka ilk içtimaını yapmış, reisliğine 
Başvekil Hayrettin Ahdeb, umumi 
katipliğine de Savtılahrar gazetesi 
sahibi Halil Kesbe seçilmiştir, 

Suriye-Irak hududu 

Şam ; 9 ( Husu5i ) - Irak ile 
Suriye arasındaki hududları tayin 
için iki , ükümet , bu ay sonunda 
müzakerelere başlayacaklardır. Hu. 
dut müzakereleri bittikten sonra 
Hariciye Nazırı Sadullah Cabiri 
Bağdada gidccrktir . 

Kağıd paralarımız 

Yugoslavyada büyük bir 
köprü yıkıldı 

Belgrad: 10 (Radyo) - Sava 
nehri üzerinde bulunan büyük köp· 
rü buz kütlelerinin sıkletine dayana. 

' mayarak yıkılmıştır. Nehirde işle 
mekte olan birçok mavna ve ka
yıklar hasa!a ııjramıştır. 

Tifo aşısı 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
şehrimiz okullarında kış hastalıkları 
na karşı mücadele başlamıştır . Bu 
cümleden olarak Erkek Lisesi ta
lebelerine Tifo aşısı yapılmış ve 
talebel~re iki gün istirahat veril 
miştir. 

Dahili ticaret 
beyannanıeleri 

inhisarlar vekalet i, başka başka 
kimselere ait dahili ticaret eşyasının 
bir beyanname ile sevkine ır.iisaade 
edilmemesi hakkında evvelce verilen 
emrin yanlı ş tatbik eJ ildigini görmüş 
ve bu emrini tevLih eden ikinci bir 
emrini bütün gümrük te~kilatına bil. 
dirmiştir. 

Altmış çift çorap 
çalan tutuldu 

Hayatı ucuzlat
mak için tedbirler 

Ankara: 10 (Hususi) - Başba 
kan Celal Bayar kamutayda bükü· 
metin programını izah ederlerken 
hayat pahalılığını önlemek için 
lüzumlu olan tedbirlerin alınacağı a 
da tfmas etmişlerdi. iç Bakanlık ha· 
yat ucuzluğunurı temini için lüzumlu 
olan ted'>irlerin alınması etrafında 
çalışmalara başlamıştır. Bakanlık 
medeni hayatta zaruri ihtiyaçlardan 
madud bulnan etin yurt içinde faz 
la istihlakini temin edecek tedbirler 
etrafında tedkiklere başlamııtır. Bu 
tedkikler sonunda elde edılecek ne· 
ticelere göre et fiatlarının ucuzlatıl · 

ması bir esasa bağlanmış olacaktır: 

"' 

Sahife : J 

lzmir enternasyo
nal fuarı için 

hazırlık 

B. Celal Bayarın alakalı 
dairelere hazırlık yapma

ları için direktifleri 

lzaıir 1 O (Hususi) 20 Ağustos 
ta açilarak 20 eylula kadar bir ay 
devam edecek oltn 1938 enternas· 
yonal lzmir fuarının geçen senelere 
nazaran daha iyi olmasını temin için 
çalışılmaktadır. Başbakan B. Celal 
Bayar yurdun yegane enternasyonal 
fuvarı olan lzmir fuvarına 'azım ge. 
- Gerisi dördUneU sahifede-

• 
srı sın a 

Bu akşam 
Sayın müşterilerinin sabırsızlıkla bekledikleri senenin en büyük şaheseri 

(Kadın isteyince ) 
Oynayanlar 

LILDAGOVER 
Adolf Vohlbruck-Edthofer 

MÜZiK: 
Beynelmilel büyük şöl-reti haiz 

( Oskar Straus ) Orkestrası 
PEK YAKINDA: PEK YAKINDA: PEK YAKINDA: 

lstanbul : 10 [ Hususi J - Yeni 
kagıd paralarımızdan başılmahta o 
lan yüz liralıkların basılması devam 
etmektedir. Yeni yüz liralıklanmı 

zın basilması Şubatın ilk haftası 

içinde bitecektir. 

' Metro Goldvin Mayerin en muazzam eseri ; Dünyaca tanılan altı büyük 

1 
yıldızın temsilleri ... GLAK GABLE.-HE.LE.N HA YES-JOHN BARRY-

oğl}~:~~~a::~~~l=s~:~:~ ~~:~~'.n 
1 

MORE.-LIONE.L (~~G~~e~CM~e~~uin RÇşaOUh!Ş:~Ul;,i :)MONTGOME.RY-, 

da çorapçı Rasım oğlu Sabrinin a· 
çık bulunan dü.kanından altmış çift 
çorap çalmıştır. Yapılan sıkı bir ara 1 Sinema 8,30 da başlar. Sinemamız sobalarla teshin edilmiştir 

1 ma neticesinde rnc'u Abdullah kırk 8837 Telefon : 250 

Erznrumda kar bütün 
yolları kapadı 

beş çift çorapla birlikte yakalanmış- ı' -----------------·--·---------..o 
br. 

•Y~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Erzurum : 9 ( Hususi ) - Kar 
bütü yolları kapamış ve münakalat 
durmuştur . Zigana ve Kaf dağları 
tamamen örtülmüştür . Münak,latı 
temin için amele kafileleri çıkarılmış 
Vt' yolların açılmasına çalrşılmağa 

başlanmıştır. 

. - ~ ·------
10 Kanunusani 1938 

Vanzeland raporu 

Gök yüzü açık, güneşli. hava sa· 
kin, rüzgarsız. En çok sıcak 12 san
tıgrad derece. 

Berlin : 9 ( Radyo ) - Bütün 
Berlin gazeteleri Vanzel;rnd rap"ru 
hakkında müsbet, menfi muhtelif 
tefsirlerde bulunmaktadırlar. Bu ra· 
por muhteviyatı Almanyada pek 
iyi karşılanmamıştır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kale kapısı Cİ\ arında 

M. Rifa t eczaoesidir ---
• 
sıneması Tan 

Senenin en muazzam, en müdhiş ve en büyük filmi , şaheserlerin , şahe· 
seri, temsil kudretinin bir harikası olan 

( Kızıl Korsan ) 
Kapdan Blut 

Fevkalade filmi sunuyor 

19 uncu asırdaki korsanların 
ınüdhiş savaşları ve pek he
yecanlı macera ve aşkl arile 

dolu olan bu büyük ~iifer film 
mevsimin en müessir b;r ese
ridir. 

1 [ BAŞ ROLDE ] 

-Errol Fla ynn-
ILA VE TEN : Bu büyük filmle beraber C[M LONDOS - ALI BABA 

Güreş maçı filmi de gösterilecektir. 

DiKKAT ; izdihama meydan vermemek için yerlerinizi erken 
temin ediniz 

KararnameNo 7695 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 

12 Numaralı l<ararname 

( Dünden Artan ) 

C) Haklaıında A ve B fıkıaları al kamı tatbik edilecek memleket 
ler isimleri Maliye ve iktisat Vekaletleri tarafından müştereken tesbit 
ve kambiyo murakalı! mercilerince bankalara tebliğ olunur. 

D) Navlun. sigorta ücreti, komsyon vesaire gibi herhangi bır biz 
met mukabılinde verilen ücretleri Sl rbest dövizle vermeyen memleketle 
rin bu kabil alacaklarına karşı aynı suretle mukabele olunmak üzere bu . 
alacaklar Cumhuriyet Merkez eankasında bloke bir hesaba kaydettiri

lir. 
Madde 30 A) - lşl~tmek te oldukları sigorta branşları üzerinden 

( hayat kısmı haıiç ) reasürörlerine tediyeye lllecbur oldakları miktardan 
ancak haric memleketlerden aldıkları sigorta muaınelatından mütevellid 
serbest dövizlerin sarfına mezuniyet verilir, 

B1kiyesi memleket d ıhilinde plase edilir ve işbu plasman gdiılerinin de 
döviz olarak ihracın:\ müsaade olunur. 

B) işletmekte oldukları •igorta br11 nşla11 üzerinden ( hayat kısmı ha
riç ) retrosrsyonerlerine tediy. ye mecbur oldukları gayri safi primin °/03,5 
unun döviz olarak ıediyrsinden sonra kalan Lakiyeden hariç memleket· 
!erden ald,kiaıı sigoıta rr. uamdatıı d<n n Ütl\el l'd serbest dövizlerin sar. 
fına mezuniyet verilir. 

Bakiyrsi meml t kt t dı hilinde p ase r di l i ı . Vr: i~l u plaur an gelirleıinin 
el " dö viz olMak ihrı crna muaade edılir. 

C) H~yat sigorta muamelatile L ğ ıa şan sigcrta şiıhtlrı inin rea~ürör
lerine göndermrk zaruretinde l u l u rduJ..l aıı dövizi< rin ihracına rr. üsa~de 
edilir . 

Ancak bu miktar kanunu mahsusla teşekkül eylemiş Mılli Reasürans 
Türk Anonim Şi ı keti hiseesi çıkt ıktan sonra her ıruamele için kalan mile 

tarın 2000 (iki lin) Türk lirasını tecavüz eden meblağı müemmene 
aiJ sigorta primlerine inhisar eder. Aynı hüküm ve miktar sırf reasürıns 
muaınelatile iştigal ed~n şirketlrre dahi şamildir. 

Ancak bu bükü ı Milli Reasürans Şirketinin tesisinden evelki muame· 
leler hakkında 4000 liranın fazlası için tatbik oluııur. 

D) Türkiye hudutları dahilinde çalışan sigorta şiıketlerinde sigortalı 
olup ta Türkiye l.udutlaıı dahil veya haricinde hasara u~rayan mallara a 

i,id dövizleri müteneffii hariçte bulunduğu takdirde serbest dövizle ö· 
denir, Şantöz 

8850 (SONU VAR) 
Dün aldı~ımız malumata göre 8832 

bu ceza Temyizce tasdik edilmiştir . ..;.._.,...; __ ..._ ____ ._ ________ ·----------



Sahife : 4 

f talyan menfeatleri 
genişliyor 

Roma 1 O - Yeni deniz inşaatı 
programını bütün gazeteler hara· 
retJe tasvip etmektedir. 

Ciornale d'İtalia diyor ki: 
"Bu program ftalyanın büyük 

devlet şerefi icabatmdandır. İtalya 
hem siyaseten hem de iktisaden bü 
tün dünya üzerinde her yerde mev· 
cuttur. Roma · Tokyo mihveri 
ltalyanın genişliyen mt>rıfoatlerinin 
bir delilidir. 

halyan donanması 1940 1941 
senesinde, otuz beşer bin tonilato
luk dört büyük zırhlı. 24 der bin 
tonilatoluk 4 zırhlı, onar bin tonila
toluk yedi hü} ük kı uvazör, beş ila 
sekiıer bi!1 tonilatoluk 12 küçük 
kruvazör, yirmi torpido muhribi, iki 
biner tonilatoluk 12 küçük kn•va
uzör, 24 destrsyer, 32 torpido ve 
yüzden fazla deniz altı gemisinden 
mürekkep olalacak. 

İzmir enternasyo
nal fuarı 

Üçüncü sa hifeden attm -

len { hemmiyetin verilmesini terr in 
için alakalı bıkanlıklara yeni direk
tifler vo miştir. B. Celal Bayar'ın di 
ı ektifleı ini yazıyoruz: 

1938 Enteınas}crıal hrrıir fuan 
her H r.e o1duf,u gibi l u H r.tde 
20 ~gustnta açıl~cck \e 20 t}lula 
kadar de\am edecektir. 

Srnerrn Hr.t}e sevirç H: ün it 
verici l< ~an ül ve i ı.ki~~r gcsteıc n i 
fuvara cnümi:zc/eki stne daba 2i}Lde l 
cncm veımtk i~lİ)OIUZ. Milli \'aılığı ·ı 
ğımızı gt-uk ıüı l ifı tl gerthe flneıl 

\e 2İı<.İ rcktH!<n gelın ccubi \e 
ynli sen ahlara gcsteıırn k çok fay 
dalıdır ve fuv;uın bu itibarla da çc.k 
l Ü) m kı) iT.( t ve ( kt rr miyeti \'at dır 
TüıkiJ fr.·n } t gare cnteıres) cnal 
fuvarı ol .. n f2mir fm arını geçen se
re (cC 8.CCO) kişi ziyaret ef miştir. 1 

Eu Hr.fZİ}ardcİ sayısırıın lıir mil)o· 
ra l; l'ğ ol<e<gı i'n it <di'ıuktedir. 1 

Eu itibt la l u ~ne b k< rd ığımızca 
Hıgİ)f i~tiJC.k için .{rrdidtn hazırlı· 
ğa başlan rr.a~ı 'e te~hir kadar da 
~e:tış ) q : n; ~ i(n tn t ı l at alır n nı 
icap eder. 

Fuvar kcmitesinden gelen ra
porda önürnüzdtki"srne fuvarın daha 
verimli ve ITıU\ affak o1ması için alın 

masına lü2Um göstnilen tedbileden I 
\ e 11har t"di'erı lt"mrnniludm bakan 

1 
J.ğ n171 a a~<e'cıı fd<nJeıi:rnrU}OIUID.I 
Eu diltkleıden kal ul ve isafı müm· 1 
ı.ün ve laz ım olrnlar için şimdiden 
icabırıa te' essül ;ıdilertk bir on önce 
neticelendiıilnıHİnİ ve \ a ılan hnır 

lıklaıdcn malümat verilmesini ııca 

edeı im,, 

Beşinci m1ntaka Etibl:a 
Odası Başkanlığından: 

12 Kanunusani 938 çarşamba 

akşamı Odamız umumi içtima ya 
parak 938 bütçesini tetkik ve mü
zakere edeceğinden Odamıza ka· 
yitli bilumum Doktor, Diş Tabibi , 
Dişçi ve Eczacı arkadaşların mezkfir 
vakılta Odamızı teşrifleri rica olu-
nur.8852 11-12 

İnhisarlar Adana 
baş müdiirlüğüa
den: 
Kiralık depo aranıyor 

inhisarlar Baş müdürlüğüne mü 
racaat 

4 - 4 

Ceyhan Malmüdürlüğünden • • 

( Türksözü) 

Mükellefin adı 

Abdurahman o. Ahmet 
Ali o. Ali 

işi 
Kahveci 
Aşçı 

Kahveci 
Kalaycı 

Kahveci 
Aşçı 

.. 

Abdurahman o. Mehmet Ali 
Feyzullah o. Ali 
Ahmet o. Tevfik 
Mehmet o. Mustafa ve Mus. 
tafa o. Osman 
Ali " 

Adresi 
Konakoğ)u 

" 

,) 

" 

" 

Senesi 
935 

" 

" 

" 

936 

Kazancı 
83 

Zammı 
13 

Buhran 
06 
23 
41 
06 
26 
23 

Yekun 
1 56 

23 
41 
06 
26 
23 

Timur o. Rifat Bakkal ,, ,, 3 23 
2 22 

23 
68 

63 
65 
44 
05 
10 
48 
83 

63 
3 88 
2 66 

31 
88 
48 

Yusuf o. İbrahim ,, " ,, 
ibiş o. Mehmet Berber " ,, 03 

10 Ali o. fsmail Kahveci ,, 
" 

Ahmet o. Hüseyin Kebapçı ,, 
" 

Feyzullah o. Ali " " ,, 4 13 
5 21 
7 81 
5 00 
1 13 

4 96 
7 19 

10 78 
Ahmet o. Arif " ,, ,, 78 

1 17 
120 
180 
1-00 

Süleyman o. Mehmet Kalaycı ,, 
Muttalip o. fsmail Sebzeci " 937 6 00 

56 
86 
18 

Muallim Fikri Depo ,, ,, 17 
09 
24 

26 
14 
36 

l 
Osman o. Ahmet Saraç Kaltaki ,, 63 

1 58 Ali o. Ahmet Marangoz Aydemir ,, 2 

1935, 1936 ve 1937 senelerine mahsuben Kazanç vergisile teklif olunan ve yu\carıda adı ve eski adresleri 
yazılı bulunan mükellefler, yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından 
hizalarıncla gösterilen Kazanç, Buhıan vergilerini ve Zamlarım mübeyyin ihbarnameleri kendilerine tebliğ edi. 
lememiştir. Hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine 
geçmek üzere keyfiyet ilan olunur . 8851 

Müflis Uşak şayak fab 
rikası Türk anoninı şirketi 
flas idaresinden: 

ı. Açık artırmaya konulan şeyin 
cinsi; Uşakta bahçeler arasında ka 
in malümülhudut sekizbin metre 
murabbaı arrn üzerinde dört bin 
metre mikabı inşaatı havi eski (Ha 
ve gedik) Fabrikası şimdiki adıla 
(Uşak şayak fabrikası) Türk anonm 
şirketi, şayak, çulaki. ve halı iplıkle 
fabı ikası l.ıir yıl müddetle icara ve· 
rileceğinden '1.7 Birinci kanun 937 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
açık~artırmaya konmuştur 1 

_ 2- Fabrikada mevcut makine ı 

alat ve edavatinin başlıcaları şunlar

dır. 

1 adet 150 beygir kuvvetinde 
buhar makir.esi çift silindirli, bir a
det buhar kazanı, 1 adet elektirik 
tesisati temamen mevcut 1 adet toz 
çarhı, : adet şeytan çarhı, 3 adet 
çelik tarak, 1 adet dört bobinli 
120 filitjj ince iplik için tarak, üç 
adet tkrak kırkar filitli 2 adet 300 iğli 

ı 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en feoni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN ıçınız . 

KAY 'ADELEN 
KAYADELEN su- E· KAYADELEN s:ı· 

ları ve gazozları en L ları ve gazozları e-
sıhhi ve tabii h as-

E 
vinize kadar gönde-

salan haizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAY ADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar: 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kay ad elen nakleden vagcnlar her ~ eferde Kayadelen suyu ile 

yıkanmaktadır . 8495 112 ·--·-------
Defter tlitmakla mükellef müesse

se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 
Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 

vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz. , 

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy
da - trk ve çift sahife numaralı - deftnlerinizi ga)el ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip )eni srne hesabatrnızı intizam dairuin
de tutunuz. 

seyyar vargel, 1 adet 260 iğli sey · 
yar vargel, 1 adet .200 iğli seyyar 
el vaıgeli, 2 adet çözgü dolabı, 3 

adet son sistem şönher dokuma ma. 
kinesi dokuz mekikli, ladet İngiliz 
çakarı dokuma makinesi dokuz me· 
kikli, 1 adet İngiliz çakarlı bata· 
niye m a k i n e d o k u z me
kikli, 8 adet İngiliz dokuma makina. 
sı tek mekikli, 6 adet Avusturya 
ttk mekik ince kumaş ve pamuklu 
dokuma makinesi, 1 adet ütü mcıki· 
nası, 1 adet makas, 1 adet hav ve 
fırçıı, 1 adet link, 1 adet yıkama 

lr Türksözü"' 
Eı· eğli Bez fa bri~ c s ı r dan: 

Fabrikamızca birkaç ateşçi 
ve Makiniste ihtiyaç vardır, Bu işte 

ihtisas ve ehliyeti Lulunaııların ev
rakile birlikte fctbı ikamıza nıuraca 1 adet süzğeç, 1 1det bataniye havı 

için şardon, 1 adet demirhane bü
tün teçhizalile, 1 adet marankoz 

ha ne bütün teçhizatila. 

Ayrıca müdür odası, katip ve 
bekçilere mahsus odalar, da pak ve 
şayak depoları, odun ve kömür de
polarını havidir. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
'"00 
100 

atları ilan olunuı. 8843 8 11 15 

Kiralık ev 

3. 6 adet ince kumaş dokuma ı - Dış memleketler için Aboııe 
tezgahh.rr hariçolmak üzere ayda bedeli değişmez yalnız posta masrafı! 

Ocak mahallesinde ikinci çık· 

mazda dört odalı muSah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

İstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 6000 metre şayak ·çıkarabilecek zammedilir. 

kabiliyettedir. 2 - ilanlar için idareye müra- ı _ 
4- Fitiller dokumalara kafi iplik· caat edilmelidir. -----------

ten fazla olarak ayda tahminen bin ._ _________ _ 

liraya yakın halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

5· Bir yıllık icar beddi muham 
meni 12000 on iki bin liradır; 

6- Fabrikanın icarma aid şart. 

name Uşakdapekmez hanında 3 nu 
marada bulunan iflas idaresinden 
bedelsiz olarak alınır. Talep vuku· 

unda dışarıya göndrilir. 
7: Açık artırma, ihale 27 1ikioci kanun 
un ı938 tarihine musadif perı;;embe 
günü saat 14 de Uşakta pekmez 

hanında 3 numarada bulunan iflas 

id Jresi merkezinde yapılaca~ tır. 
8· Fa brik anın bir yı lluc icarı açık 

artırma su:-etile yapılacaktır. 
9. Muvakkat teminat akçesl 900 

dokuz yüz liradır. 
10 bilumum ver2i ve rüsüm 

müstecire aiddir. 
11 Daha fazla malumat almak 

için iflas idaresine müracaat olun· 
ması ilan olunur. 88~7 

1 6-12-19 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere birkadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı}or. Mat

' baamıza müracaat edilmesi. 

11 Kanunuaıni 1931 

r 
•• •• • • 

TURKSOZU 

!Matbaacılık J Gaz~tecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle\ıtirmek istiyorsa

nız kitaplarmızl Türk· 
sözünün mücellithane-

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak b ölged 

cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, ~ 
veller, defterler, çe 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve bilurı 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en ı 
bir şekilde en zari 
ruf atla Türkıözündc 
pıhr . 

Türk.sözü matl 
sı "Türksözünden,. 

' sinde yaptırınız. Nefis _________ ı 
ka her boyda gaJ 
mecmua, tabeder. 

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

- or. Muzaffer Lokman· 
Hastalarını her gün e~ki muayenehanesin 

kabul etmektedir. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve .rutubetten ~ 
saf ve temiz kömür ucuz olarak tc 
tan ve perakende satılır . 

• 

7967 79 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

TiR 

343 

~ Umumi neşriyat müdürü --........__.... ... 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mathaaıı 


