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• Artık 
sinde 

Fransız askeri ri de 
başladı 

ispanya cephe· 

Paıis: 12 (Hadyo)- Gelen haber
!erc göre, Teruel :;;ehri asilerden ta
tnamiyle kurtarılın1şhr. Şimdi Terud 
tnıntaktısınde, fakat şehrin dışınd e 
büyük bir qrnharebe olmaktadır. Bu 
muharebe ispanya isyanının başlangı , 
cındanberı cereyan etmiş muharebe!e- , 
rin en büyüğüdür ve iki taraftan har 1 

be iştirak eden askerlerin yekunu 1 

180.000 kişidir. Bu kadar büyük mık 
Yasta kuvvt!tlerin iştirak ettigi bir mu 
harebe, Avrupada onbeş senedenberi 
cereyan etmiştı. 

Dört gündenberi İspanyada nisbi 

-çahşmağa 

bir sii~un hükurn sürmekle idi. Dün 
m:.ıharebeler General Fraııko kuvvet
leı inin laarru7.ile ycn:den ve şiddetle 
başlamıştır. 

G enemi F ı an konun lebliğlerine 
göre ihliliıJcılar mühim mevkiler işgal 
eylemişlerdir. diger taraftan hükumet- :.. ... ~ ~ _ 

çiler bütün hücumların püskürtüldüğü· V 1 k ti 
1 

kumandam 
· ·dd ı k d" 1 I a ansya uvve er nu ı ıa ey eme te ır er. 

fars: 12 (Radyo) Salamankada alnnşl :udır. Bu esi rl eıin çogu Fransızdır 
ki General Franko karargahından neş ' bunların arsında fransız zabitleride vaıdır 
redilen resmi bir tebl iğe göre, Ti ol- Madıid: 12 (Radyo) - Fıankonun 
da büyük bir muvaffakiyetle harbe- n.emurları iı orıdaki Fransız konsolosu-
den ihtilalcı knvvetler külliyetli esir nu tevkif eylemişlerdir. 

MAREŞA'L ŞAN-HAY- TAYYAREPIYANGOSU: 

ŞEK HAZIRLANIYOR 1 On be~ b!n lira J 

Dün iki cephede çok 
hava muharebeleri 

\ şehrımızde I 
şiddetli · 
Oldu 

Şanghay : 12 ( Radyo )- U7.ak 
Şarkta kanlı çarpışmalar giltikce bü· 

Yüınektedir . Japon tayyareleri dün 
Ve bu sabah Ringçoya üzerine şid 
detli bir hücum yapmışlardır . Bu 

reşal Şankayştk bugün Lunga) de
miryohı ile cepheye hareket etmiş
tir. Mareşalin yenı taarru7 planlarını 
tatbik mevkiiııe koyacağı sanılıyor. 

Tayyare piyaııgosunun dünkü 

keşidesinde 15000 !it alık ikramiyeyi 

24443 numaralı bilet sahibi, Döşe· 
me mahallesinde oturan Bayan Şa· 
ziye kazanmıştır. Bu Lilet Altunoluk 
kişesindtn satılmıştır. 

Sonu 43 olaıı bütün biletler 

ikişer Iira amorti alacaklardır. 

--m1•m1ms 11111m_ .. _m.ıı2•1.1C1w• ·--

Parls • 12 - Hemen 
bUtUn Fransız gazeteleri 
son gUnfer.:!e Suriye ve 
lskenderun - Anta!tya me 
tselesl ile ınefgul ofmıak. 
tadırlar • Bu gaz1>telerden 
biri fÖyle diyor : 

u Fransa -· Suriye mu
ahedesi parlamentoda tas· 
dik edılmezden evvel Fran
sanm yakm Şarktaki mad
di ve manevi ha 1 ve istik
bale alt vazfyetlerl ve a · 
kalllyetlerln hukukunun hi
mayesi tamamen tahtı em. 
niyete almmahdır • 

Muahedenln reddini ta
lebeden ikinci makalede •u mütalaa yUrUtUlmekta
dlr : 

Bize kalırsa Fransa -
Suriye muahedesinin tas
diki Şark meseleJerlnde 
Fransaya gayet müsait bir 
vaziyetin zlyaını mucip O· 

lacaktlr. Surlyede devam 
edeceOI muhakkak olan a
nar,ı , entrika ve ldare
slzllk Şama baf ka yabancı 
ellerin sokulmasına sebep 
olacaktır • Fakat bu elJer 

) her halde Fransız elleri 
) oımıyacaktır . ,, 
~V"'V~"""..-v....-......,.....,..,--.,.,,.-..,,,.~~ 

mıntıkada Çın tayyareleı i ıle Japon 
tayyareleri arasında çok korkunç 
Ç~rpışmalesr f>tmuş ve Japonlar iki 
Çın tayyare. ni düşürmü~letdir. 

Tokyo : 12 ( Radyo ) - Japon 
hük iimeti bazı harp gemilerini tamir 
için Meclisten tahsisat istemiştir. Ta· 
mir edi'ecek bu gemilerle Çin sulan 
filoları tahiye edilecektir . MecJisin 

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

Şanghay : n ( Rad) o ) - Ma-
bu fevkalade tahsisfllı süratle ,-ere
C"ğ°ı umulmaktadır. 

Milletler cemiyetinin 
Yüzüncü içtimaı 

Sosyetenin bu 
mühim olacağı 

içtimaının çok 
söyleniyor 

Uzakşark, ispanya, Hatay me
seleleri esashca tetkik edilecek 

. Cencvıe: 12 (Radyo]- Bu ayın 17 
'.nei günü milletler sosveteti yüzücü 
'~t~rrıc::nı yapacaktır. B~ topJanlıya in
~ılı~ Harıciye nazın Ede,,, Fransız 
. arıciye nazın detbos ve Türkiye ha 
tıciye vekili doktor Aras: ve diğer 
evıetlerden mühim bir kısmının bari 

Ciye nazırları istirak edeceklerdir. 

Bu toplantının beynelmilel bakım
dan fevkalade ehemmiyeti haiz olaca 
~ı anlaştlmaktadır. Ruznaınenin._başın
da Türkiyenin Halay meselesine dair 
Verdiği notalarla seçim . eselesinin 
Yeniden tetkiki işi vardır, 

Bundan sonra, Uzak şark ve İspan 
Ya meselelerinin mühim münakaşalara 
Yol açacağı aniaşılmaktadır. 
. Japonyaya karşı zecri tedbirler 
~lınrnası için İngilterenin konseye tek 

11
lerde bulunacağı ve bu teklifleri Fran 

~<ının teyit edeceği söyleniyor. İngil-
1 

ere Fransa ile bu hususta temas ha· 

!indedir. diğer taraftan Türkiyenin 
protestosununda mühim rnünak< ~ala
ra scbeb olacağı haber verıJiyor. 

Yeni bir vapurumuz 
denize indiriliyor 

Berlln: 12 (Radyo)- Türkiye 
Deniz Yolları işletme MUdUrlUjjU j 
taraflndan ısmarlanan vapurlar
dan birisi 15 Kanunsanlde demze 
lndlrllecektlr. Merasimde, va
purun kordelAsım ITUrklyenln 
Berlln Etçraı Hamdi Artamm 
refikası Bayan Artam kesecek
tir. Vapur, 450 ~yolcu alacak· 
~ır. Ve 3600 beygir kuvvetin
de bir motora sahiptir. Bu 
vapur Marmara seferler-ine 
tahsis edllecektlr. 

Telavlvde Yahudi-muhacereti 

Yahudiler Filisti- . 
.t k. . L B. mıllet meclisinin 

ne gı me ıçın on- k t t•ı· 
d .. tt ış a ı ı rava muracaa a 

~ 

Suriyeden Filistine kimse 
geçirilmiyo r 

Buut: 12 ( ~rnp ııj a ı ısı) - Ya· 
hudi l e ıiı t mul aceıe t iş i ) eı idene 
b ! ın mi yet almı ~t ı r. 

Rcmarıya Y nlı ıı dile ri Fı Jistine 
hicret etmek iç:ıı İııgili7. ınahafili 
re~ nıiye sİnC"" birçok nıiiracaatlarda 

bulunmuşlardır, Mabafil aidesi tara

fından te dkık edilmekte olan bu 
müracaatlara şimdiye kadar rnuva· 

f.k bir cevrıp veriln emiştir. Ya

hudiler, maı uz kaldıkları tazyikat 

dolayısile bu müracaata mecbur ol
duklarını bildirmektedirler. 

Şam: 12 (Hususi Mubabimiz 

Ankara : 12 ( l'elt·fonla} - Bu 
ayın 14 üncü cuma güııü yapılacak 
olan kamutay topl;ıntısında, lıüyük 
millet meclisinin kış t rı tili meselesi 
görüşülecektir. 

Kamutay, elde 1 ulunan kanun 

müzakerelerini ne lİ<'t-lendirdikten son 

ı a tatil yapacaktır. 
~~--~-~- -~----

den) - Şam<laki lngiliz konsolosu 

Fılistine gitmek isti yen yolculaı u pa. 

saportlarını vize etmen ekte devam 

ediyor Bu muamele F1listinden tran

sit sureti!~ geçmek istiyen yolculara 
da teşemrnül edilmektedir. 

Bu sebepten dolayı Mısıra git· 

mek is1iyen yolcular deniz yolunu 

ihtiıar t.tm.!k m !C':>uriyetine kal· 
maktadırlar. 

İskendertJn konsolosumuz dün 
şehrinıizden Ankaraya geçti 
Antakya: 12 (TUrksözU Muhabirinden) - BUtUn Hatay TUrk • 

lcrJ şubat ortasında baflayacak olan seçime muntazırdır. 
Bazı fesatlar Hatay intihabım sektetemek için çah,malarını 

arttlrmaktadırlar. u;ttihad ana-
sır,, ismi altında açılacaımı 
yazdıOım cemiyet mUessls
lert hUkOmetten müsaade al-
mışlardır. Bu cemiyet yakm. 
da açllacaktlr. 

Hatayda Halkevleri faaliyeti de
vam ediyor. Aktepe nahiyesinde de 
bir halkevi açılacaktır. Türkiyeden 
Hataya dönen Türklerin 13 üncü ka
filesi dün şehrimize gelmiştir. 

Hatay halk maha1leleri faal heyeti 
başkanı doktor Abdurrahman ve 
azadan lneyet Mursal ile Abdullah 
Mursal bugün fskenderuna gitmişler
dir. C-radan parti işleri üzerinde tet
kikat yı: pacaklaıdır. 

. Ankaradan aldığı bir emir üzerine 
lnkenderun konsolosu bay Fethi dün 
iskenderundan Anka1aya hareket et. 
miştir. 

Dünkü Loryan gazetesinde şöyle 
bir yazı vardır: 

İskenderun Arap elemanlarından 
mürekkep bir delegasyon Beruta 
gelmiş ve aldığımız maliimata göre 
Sancak Araplığının istikbaline aid 
bazı mesailin yüce komiserliğe arz 
için teşebbüsate geçmiştir. Delegas· 
yon azalarından biri şu beyannatta 
bulunmuştur: 

- Sancağın ı-iyasi statüsü kat'i 
surette kabul edilmiştir. Bu hususta 
yapılalak her hangi bir protesto hiç 
bir netice vermiyecektir. Binaenaleyh 
bu veni vaz'vete göre ve bu esas 
dahilinde hu~ukumu?Un müdafcıasını 
tem·n elme~( · çalışmalıyız. Bu sebep-

1 Tiirki} eclrn g"!lebilecek herhangi lıir 

teşebbüse kar(: mücade1e etmek ve 
miişterek menafiin, ·:: korumak için 
Arap ve Frm.~ni elemanları teşriki 
mesaiye kam r vermişlerd İr.» 

Loı yan gazetesi mevsukiyetine 
ne dereceye kaaar itimad etmek la
zımgeldiğini sorduğu bu havııdisi 
kıı yid ihtirazı ile verdiğini ilave 
etmektedir. Nüfus işlerinde görülen 
:zotluk lar ıfar Ferik han halk evi baş

kanı bay Kadrı Marsal oğlu tarafın
dan delegelik makamına bir şikayet 
nama gönderilmiştir. 

Romanya , 
dan Yahu 

ı dilerin tardı 

Belgrad : 12 ( Radyo ) - Ve

reme iazetesinin Bükreşten aldt~ı 
son haberlere göre , yeni Romen 

kabinesinin memleketten Yahudi

leri çıkarmak istemesi üzerine A me

rika, lngiltere ve Fransa elçileri hü
kumet-nezdinde teşebbüste bulun· 
mu~lardır~. 

Romen gazeteleri, elçilerin Ro 

manya nezdindeki bu teşebbüsle· 
rini, Romanyanm eski taahhütlerini 

samimi bir suretle hatırlatmak şek
linde oldu~unu yazmaktadırlar . 

Yeni kAbinenin Amerika , ln
giltere ve Fransa elçilerine verditi 

cevap muvakkattir. Kabine bu te

şebbüsün Romen meclisinde müza
kere edileceğini elçilere bildirmiş 

ve hangi Yahudilerin memleketten 

çıkarılacağını izalietmİştir. Yeni ka
binenin memleketkn çıkarmak is
tediği Yahudiler arasında 1910 se. 

nesindenberi gayri meşru şekilde 

Romen vatandaşlığma dahil olmuş 
kimseler de vardır. 

Bükreş: 12 (Radyo )- Büyük 
Harpten6eri Rornanyaya gelen Ya· 
hudilerin miktarı beşyüz bini mü. 

tecavizdir. Romen Hariciye Nazırı 
bu Yahudilerin memleketten çıka

rılması hususunda Millet~er Cemi. 

yeti nezdinde teşebbüsatta bulu 

nacaktır . 

ERGi E T~NZiLAT 
Yüz liradan fazla maaş a1anlar 

• • • Buhran ve 
tenzilinden 

muvazene ve\ gısının 

istifade edemiyecek 
Haber alc1ığımıza göre, ilk olarak 

buhren uergisinin azaltılması veya ta. ı 
manıeıı kaldırilması, sonra da müva . I 
zene virgisinin indirilmesi esasları Ü· 

zerinde tetkikler yapılmaktadır. 
Bu iki verg'inin bütçeye tem!n et

tiği meblağ, oluı milyonu aşmaktadır. 
Bu itibarla , bu iki verginin bir anda 

:kaldırılmasına imkan g:lrü)memektedir . 
Yalnız huususl olarak haber aldığımı 
za göre komisyon az maaşlı memur
ların bu vergilenden kurtarılmaı;ı vazi
yeti üzerinde şu imk2nları görebilmiş

tir: 
Buhran vergisi : Yüz liraya kadar 1 

olan maaşlarda yüzde beş; yüı lira· 

dan fazla olanlarda bu fazlalık için 
yüzde yedi.. 

- Gerisi ikinci sahifede -

r--------------, 
içeride 

Korkulu Uyku 
HlkAye 

* 
Mısırda iktidar 

mücadelesi 
_______________ 1111!!! ________ _ 
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MISIRDA iKTiDAR 
MUCADELESi 

18 yaşında 
bir Parti 

Kralla ihtiyar bir 
karşı karşıya 

Yazan : Georges Mey er 
·• /'urıs 'oir ,, gozelesi11tlcn 

Kahirede sinirlerin ger ginlıği ~on 
lhaddiııi l uln uşlur. Çok ka11şık ve 
:çok .şiddetli bir buhran bt'ş ay iç'n 

i_çin işledıkt< n s1 nra rihayet,Mısırın 
geııç kralı birinci Faruku biızat 

hükumete karşı ct'phe almaya Eev· 
ketmiştir . 

1
. tün menılc ketin idaresini dine almış 

olmakla beraber Mısırda derin bir 
1 ihtılaf haliııi almakta gt-cikmiyen 

Mısır islam alemindr,yakm Şarkla 
1 

ve Lillıassa Şarki Akdeniz havza· 1 
sında o kadar ebenınıİ)·dli bir yer 
işg-tl etmektedir ki , burada doğ

mağa başlayan bir krizin bütün 
Arap alnninde ciddi akis!< ı yapa 
cağına biç şüphe yoktur. 

Digcr bir tal itle, Arap lslam ık; 
Atlas denizi sahillerinden Furat 'e 
Dicle sahillerine kadar olan kısım 

Nas}onalist cercy<ınların fe, er an ha 
linde olduğu bir karışıklık ve Garbe 
mukavemet merkezidir . Binarna
leylı , Mısırın sük iirıu İslamın dini 
ve politık si kuı una kumanda et· 
mektedir . 

lslarnlık aleminin siıkurıu .ise ' bü. 
yük bin r fslaın imparatorluğuna 
sahip olan Fraıısa ve fngiltere gibi 
Devletler için çok biiyi.ik ehemmi
yeti haizdir. 

V afd r<ırtisiııiıı kurulu~u[19i9] 

a te:rndlif etmektedir.Bu parti 
büyiik h ·ırbi müteakip,bu harp <-sııa 
sın la Nil vadisi üzerinde himayt>siııi 
tesis eden lngiltereden memleketin 
hürı iyet ve istık l iılini istemeğe karar 
verıııiş ol<ıu hir kısım Nasycm list 
eleıııanlM ta rafından kurulmu~tu 

Vafdırı biirıi i, ilk reisi çok ateşli 
ve mües ir bir hatip olan Zaglul 
pışa olmuştu. Biraz sonra yakın ar
kadaşla rı ile beraber ev'vcla Malta 
ve .sonı a Seyşt>I adalar ma sürülmüş 
olan z~ğlııl paş a halk nazarında 
milli bir kahr.ınıan olmakta gl'cik
mem;şti . 1927 de bir mucize eseri 
olarak kııı tulduğu bir ~u i kalten 

sonra Sait Zağlul paşa ol 11uş ve 
artık Mıs•rlılaıın milli parfü;j olan 
V ttfdırı idart:sini Na has paşa el ine 
almıştı . Fakat Vafdıw unıd e lerinde 
hıç bir değişiklik olmamıştı ; 

1 lngiliıleri Mısııdan koğmak 
2 - Kapitiilasyonların lıimaye et 

tiğ'i ecnt:bilerin menfaatlerini tama. 
mile kaldırmak değilse bde azami 
<lneccc.le tahdit t'tmrk. 

iki ın~rhafecJen ibaret olan bu 
uzun ihtilaf Vafdı fngilizll'rle ve 
Mısır Kt<ıl: Birinci Fu<ıt ile kar~ı 

!aştırmak ve hu devre b'r çok kanlı 
hadiselerle tfolu olarak geçın işl i t . 

Habeşi stanın İta l) a la1 afıııılan 
istilas ı kar\ ısında Nil Vddisinde eıı in 
bir ist inatgah, Stratf ;i <, <tskeri ve 
bah.ri hir mevki sa~ ip olmak mec· 1 

l tırı)'etle kaışılaşan lngi1t re, gittikçe 
tehlikeli bir \ ::ıziyet almakt<t olan Mı. 

~ırla ihtilafıııı lıalldmt'ğ~ karar ve ı di 

siyasi bir r;.hatsızlık başlamış ve 
sürc.tle inkişaf etrı İşt ir. 

Bu ıl.tilafa bir son vtrmek Kıa\ 
ve etrafıle olan n ücı delrsinden rr.11. 
z.,ffar çıkmak i~tİ)CO Vafd Partisi 
İngiltere) e müraca~t ttmiş ve mü· 
dahalesini is temiştir. 

Bunun üzerini" lngiliz elçisi mü· 
teaddit defalaı genç Krai ıı ı:zdinde 
tı>şeLlüste 1 uh.ıı muştur. 

Oıı l;eş srrıe n ütrnıadiym İn
g il ızlrrle mi'cad f' le t dm Vafd par
tisinin, Mıs11111 i~tikJfılini garanti eden 
lrıgiliz- Mısır ınuahedesirıin imza~ın 
rlan soma, mt mlekttindahili işler ine 
nıüdalıalt si iç in ı gilleı t') e müracaat 
t tnıt ı: i tarihin rıe garip cilvesidiı ?. 

B u gün Mısırda zcın anından 

en el inkişaf et nıiş bir di
mağa sahip olan fevkalade zeki 'e 
genç Lır Kral l.ükmran 1 ır. 

Birinci Faruk ~ al:-ası birinci Fu· 
ad tarafından ~ok i)i yttiştirilmiş 

g,.rıiş bir kiilttire ~alıiptir . 
17 buçuk yaşında tahta çıkmış 

olrn bu g. ııç Kr ai dt-ı hal kendisiııi 

ıneııılckete sevdirmiş ve şahsiyetinde 
büyük bir şefın bütiin ka!aktnleri 
nin mevcucl olduğunu ispat <imiş 
tir . 

Hürıiyet ve adaltt prensiplerile 
yetiştirilmiş olan bu genç adam mil 
li kuı tuluş ve inkişaf ta babasının 
kendisine terk ve ana yasanın bahş · 
ettiği bliyük ro'ü oynamak niyetin. 
Jedır. 

R· hber lık rolünü ... 
hte VafJ Partisinin Krala ver· 

nıek istediği şey buJur . 
P aıı propagaıı<l'11aı ın tesiri al· 

tın<la kalmış olan Nahas Paşa ve 
Maliye Namı Mükerrtm Paşa bir 
seyalıattaıı av fot ederken Berlin ve 
Romada uzun bir müddet te~ekkuf 
et:nişler ve Mısıra döndüktl'n sonra 
yarı askeri bir teşkilat olan [ Mavi 
Gömlekler ] te~kilatını kurmuşlar · 
dır . Bu 1t"~kıl5tın kuruluşundan mak 
sad sadec<', memleketin ekseriyet 
partisi olan Vafd'ın muhalif par tiye 
karşı kuvvetle haıeket t'tnıek İcab 
ettiği zamaıı kendisiııdeıı i~tifade 

edebilmektir. Bittabi Lu teşkilat 

bütiin muhaiefeti kuvvet ve şidJet 
le eı tadan kaldırmakta hiç hir za· 
man tereddüt et mt miş olan V < f<l 
g ibi bir paıtioin dinde bir teşekkü 
liin ne nıiidlıiş bir ~ilah o!abilecı>ği 

meydanda dır, 

lngıltn ı>nİn ilk elçi~i olan Sir 
Mıhı Lapson hir st ne evvt i LÖ) le 
bir poliı ikrıya bir fren konulması 
hu~usund ... Nahas Paşa nezdinde 
nıiil <'acldit defalar teşcbbfü,te bu'un 
mu~ fakat bütün tcıvsi) elt'ri bt') l-:u 
de olmuştur. 

Uzun ve şidd e ti• mukavemet ve 
ilıtilallc:riyl e Vaf,J partisinin yapa 
ına lığı şeyi Libyaya talı~id eJilmiş 
oİan 75,000 Jıalyan yapmıştı 1936 
Agustos 26 dan itibaren Mısır istik 
lalini t..azandı. 

1937 Mayıs B <le ka pitüla syoıı 
lar ilğa edifdi. Ve en nihayet 1937 
Temmuz 29 dan beı i de Kalıirede 
Firavnlarııı me~ru vari.si birinci Fa 
ru'< Mısııın ilk meşnıli biikümda rı 

Burııın üzeıine Kral birinci Fa. 
ruk hükumetine bu teşkilatın derhal 
ilgasını emretmişti Fakat onun da 
sözleri dinlenmedi. l~te bunun i <;İn 

l _diı ki, son günlerdt', b~yle bir le 
şkilalın ııı emLket in <lah=!i emniyeti 
için nasıl bir t r hlıke teşkil etttiğini 

olarak saltanat icra etıııekt e?ir. 1 

Ve bundan !!>Onr.ı Mı ır, lrıgiliz 

Mısız anlaşn ıası tenıanıile tatbik 1 

edildiği taktirde tanı manasi!e müs
tı kil sayılabilece ktir. Mamafı, me. 
ınleketin <·n mukaddes di'ekleı i 
yuine gelmiş olmakla, Vatd par 
t sı ıkti for mevkime geçmiş ve bü· 

ve bu lt'şkil5tıı1 ergeç saltana· 
tın otoritesini kırmakta ge · 
cikrııiyec r-ğiııi gören Kral birinci 
FarJk [ Ma ~i Gönıl( klcr ] in Lü 
} ük şefı olan Nahas Paş3ycı bir ü(. 
tim atom ve r eıt k bu teşekküller in 
ilgasını derhal emir etti. ·e U dıaınatik ihtilafta son SÖ · 

· ziin lıüküındara ait olacağın-
da hiç şüphe yoktu. Mısır ana yasa 

,, ....................................... ________ ................ --
1 
~ ................................................ 11111 ............. ..-,, 

Seyhan hususi idare 
bütçesindeki münakale 

Hususi idare ·bütçelerinde yapı· 
laok münakale ve muntazam tah

sisata mütaallık kararname, bakan· 
lar heyetince tasdik olunmuştur. Bu 

kararname ile Ankara, Bolu, Diyar
lıakır, Kırşehir, Ordu, 5eyh· n, 

Eşya piyangosu pazar 
günü çekiliyor 

Şehrimizdeki hayu kuıumları 
çıkarına tertip edilen bü) ük eşya 
piyangosu önümüzdeki pazar günü 
Çf'kılecektir. Piyango biletlerinin sa· 
tışına devam e.iilmektedir. 

Mahkemelerde: 

Tarsus adliyesi sui
istiınali tahkikatı 

l\ üddeiumun1i, icra me
muru ve müstantik me

muriyetlerine iade 
olundular 

Trabzon vilayetleri hususi büdçe
lerinde münakale yapılmakta ve 

bıızıl11rının da muntazam tahsisatları 
kal ul ediimektedir. 

İM ık" . . d'l d 0 ld 0 i a 1 umıyetı !as ıK e ı ı 
Dokuz tarihli "Ak~am,, rdıkı 

mızın Ankaradan aldığı malumata 
göıe, Tarsus adliyesi wi istimali 
üzt rinde adliye müfettişlerince ya. 
pılan tahkikat neticesinde icra me 
muıu ile müstantık ve müddei umu 
mi haklarında vaki olan ihbarların 
doğru olmadığı anlaşılmış ve iadei 
memuriyetleri vekaletçe kararlaştı 
ı ılmıştır. 

Bel~diye.lerin alacakları 
gümrük yüzde onları 

Dahiliye vekaleti, gümrük yüzde 
onlarından bt lediyelerin hissesine 

isabet eden mıktan muhtelif beledi· 
yelere taksim etmiştir. Belediyelerin 

hissesine im bet eden mık tarlar be· 
lediye'er bankası tarafından mahal· 
!erine gönderilecektir. 

Ha1kın,övretmenlerin ve 
~ 

talebenin okuyacağı 

eserler 

Maarif vekaleti, halk, muallim 
ve mektc-p talebe:;inin okuyabilt'ce· 

ği eserleri neşrettirmek için tedkik 
leı yapmaktadır. Bu tetkikler sonun· 

Şe •. riıniz Birinci Asliye Ceza 
mahkemesince üç aya mahküm edi 
len seyyar posta memuı !arından 

Hilminin mahkümiyeti Temyiz nl3h· 
kemesi tarafından tas<lik edilmiştir. 

I Gayi-i sıhhi Şalgam satan
lar haklunda muamele 

Üç kiş;nin gayri sıhhi bir şekilde 
Salgam sattıkları görülerek polisçe 
yaka1anarak Belediyeye teslim edil. 
mişlerdir . 

Sinemalar iyi teshin edil
mediğinden belediye 

takibat yapıyor 

Dün gece belediyeden bir heyet 
şehıimizdeki sine1ıaları kontrol et
miş ve salonların tali'llatname hila 
fına iyice ısıtılmadıgı görüldüğün 

den her üç sinema sahipleri hakkın · 
da zabıt tutulmuştur. 

1 
1 

1 

Ceza hakimi ile sulh hakimi 
hakkında yapılan tahkikat henüz 
neticelı>l memiştir. 

Bir köpek bir çocuğu 
ısırdı 

Yüksekdolap mahallesinden Meh 
met Vezirin oğlu beş yaşındaki 
Ş1banı sokakta dolaşan bir köpek 
ısırmış ve köpek Veteriner daire· 
since müşahede altına alın:nıştır . 
Köpeğin kuduz olduğu tahakkuk 
ettiği takdirde çocuk hastaneye sev· 
kolunacak ı ır . 

da halen yapılmakta ola•1 kültür 
bakanlığı neşriyatına y<'nİ bir veche 
Vt'rileet: ktir. Klasik es1.:rlcrdm lt-r· 
cümdeı yapılması işi dü~ünülmekte· 
dir. Hapıshanede 

mahkum 

1 

.. !Vergileı de 
olenı 

tenzilat 

Kaçak rakı ve 
cibre tutuldu 

- -
inhisar lör takip amirleri ve jan 

darına tarafından büyük yalmanlı 

köyündt>n Sıileyma adında birisinin 
evinde yapılan araştırma neticesinde 
43 dereceli 18 kilo rakı ve küçük 
yalmanlı köyünd n Hasan oğlu Sü
leymarıın evinden 200 kilo kaçak 
üziim cibresi yakalanarak müsade 
re edilmiş w. haklarında zabıt tutul. 
muştur. kaçakcılar euaklarıle birlikte 
adliyeye st vk edilmişlerdir. 

sı kendisine kati haklar bahşetmi . 
yor mu idı ? Bilhassa nazırlarıııı ta · 
yin ~e azletmek hususunda. 

Filhakika Vafc:! lıükümeli bilhas· 
sa pulaınentoda ek seı iyeti te~kil et 
tiği iç:n memleketi l.;mdisinden baş 
ka lrııısıl e<ll'cek hiç bir gıupun 

mevcut olmadığını iddia etmektedir. 

Me.ıılekt tin hakiki vaziydirıi gö 
ıen bitaraf biı ıı iiş '1 hit için ilk L:ı . 

kışla nıe~ııı gi •i görünen bu iddia
nın, ne kadar zaif olduğu anlamak 
giiç dt ğildi.-. 

VaflJ par tisi halkın yüz de 85 
nin hala oku na, yazm.ı bilım·diği 

bir nıeınlc:ket tc ıııistık bir politikanın 
top'aJığı ve kendisine bir deı ecelik 
intihap hakkı verilmiş olan halk yı · 

ğııılarınııı t-bcr İyeli dt'vaınlı ' ._e bü 
yük bir propağan . la sayrsinde km· 
disinf! çekmege muvaffak olmuştur. 
Bina ,· ııal<·1 h parlam ·otonun temsil 
ettiği i lt'olojık kuvvetten faydalana 
rak meıııl cketi şeriksiz ve nazırsız 

olarak, kendisi arzu ettiği gibi idare 
olnrnsındadır. 

Böyle bir arzunun mrnılc:keti 

diktatöılüğe doğıu sevketmesi çok 
muhtemeldi: Ne kral Fuad \e ne de 
onun varisi J...ı al Faruk böyle bir ih· 
timalin gerçeklı·şınesine müsaa<le e· 
demezdi, 

E~rar haçakcılığı yapmakdan bir 
sene hapse mahkum Dıyarbakırlı 
mehmet oğlu Mustafa adında bir 
mahkum şehrimiz ceza evinde ölmuş · 

tür. Mustafa eceli ile ölmüştür. 

Ulus 19 yaşında 

"Ulus,, arkadaşımız 11 kam·nu· 
sani 938 tarihli sayısı ile on dokuz 
y .. şına girmiştir. 

inkılabımıza çok büyük hizmetler 
etmiş bulunan ve birkaç aydanbeıi 
büyük bir tt·kamülle intişara devam 
edı n \.:ı) metli aı kadaşımıza, ayni 
iş üzeı in<le <.:Ok } ıltar kmenni ede 
rız . 

!~Kaymakamlar ve nüfus 
nıüdürleri arasında 

DJhiliye vekaldi, yirmi kctdar 
kaymakam ile bazı ı üfus müdürleri 
arasında yapılacak değişikliklere 

dair bir kararname projesi hazırla 

mıştır. Bu proje önümüzdeki güııler

de ba ~ Vt kalete verilecektir. 

Zabıtada: 

Alet çalmış 

Ali oğlu Mehmet adında birisi , 
İbrahim oğlu Aliye ait bir At bel· 
leınesini Çdldığından yakalanarak 
hakkında kanuni muaınele yapılmış 

lır . 

Dittri~ , - -- ı 
12 Klnunusanl 1938 

Gö~yüzü açık, günt>şli. Hava 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak gö'gede 
14,4 santigrad der ece, 

-Birinci Sahifeden Artan· 

Müvazene vergisi : Yüz liraya ka
dar olan maaşlrda yüzde altı, yüz li· 
radan fala olanlar da bu fazlalık için 
yüz çe sekiı. 

Henüz bir teklif mevzu halinde 
olan bu tasavvur kat'il•·şecek olursa, 
ınemu~ maaşlarında bilhassa 100 lira 
ya kadar maaşı olan küçük memurlar 
yüz de dokuz bir tasarraf eide ede· 
ceklerdir. Çünkü buhran ve muvaze· 
ne vergilerinin bütün maaşa nisbetle 
ri aşağı yukarı yüzde yirmidir. 

Komüsyonun yaptığı tetkikler 
den çok enteresan ve dıkı<ate değer 
ncticeltr çıkmıştır. Türkiyede en çok 
vergi veren vatandaş, devlet meınu
ruJur. Bu hakikat, mü~tehlik olan 
devlet memurunun iç pazardan alım 
kabiliyttinin arttırılarak pazar harv 
kelini kuvvetleştirmek içiA ona im 
kan nisbetinde fazla para temin et· 
mek zaıutetini vermektedir. Bu tet 
kiklerle Başvekil Celal Baya ve ma
liye vekili Fuat Ağralı bi2z :ı t alaka 
dar olmaktadır. 

Maliye vekaleti alakadarla ı la yap 
tığı Lir tamimdt! dul ve yetim maaş 

!arından simdiye kadar alınmış ol cı n 
buhran ve mu vau ne \'crgiler inin na 
sıl iade edilecegini bildirmi~tir. 

Vekaletin, vergi listt:lerinin b;ı . 

sitleştirilmesi ve vasıl asız ver gilcıiıı 1 

tevhidi hakkındaki k .ırarları Ülerin- ( 
deki tetkikler de bitmek üzeredir. •ı 

Bu tetkikler neticeı--inr:le tı-~kilat 
tan da bir miktar ta')Jrr of temin et· l 
mek mümkün olacak tir. Ayııc ı vası 
tasız vergilerin birleştirilmesi ve ke 
sirlerin tevhidiyle bir mikdar v<tri
dat fazlası da eltle etmiş olacaktır. 
Hükumetin, Büyük Mıllet Mec1isinin 
yaı tatilinden önce bütün bu proje 
)erini kanunlaştırmak üzere Kamu· 
taya sevketmesi bek lt'nmek te•Jir. 

--=-·--------------
Bu gece nöbetçi eczane 

Y enicami civarında 

T oros eczanesidir 

13 Kanunusani 1988 

Ameliyat oh~ır-ken 
• ~· .. 

Kan~dalı ıneşhur bir varyete ar 
tisti vardır. ismi F red lr Rain olan 
bu adam bıçak vetmakla şöhret k 
zanmıştır. geçenlerde bu garip ar· 
tistin gösterdiği yeni maharet her· 
k se parmak ısntmıştir. Fred bü· 
} ük bir otomobil kazası geçiriyor 
ve bacağ? kırılıyor. Gangtran olmak 
tt-hlike.si baş gönderdiği için hır b 
cağınının kesilmesi lazım geliyor 
F red yalnız bir şartla ameliyata ra · 
zı olacağını. söylüyor: A,..mliyat olu 
ken beni bayıltmıyacaksınız, a~ıı 
ma armonik vereceksiniz, nmcliyat 
olurken güzel havalar çalacağım di 
yor. 

Doktorlar buna razı olmuyorlar 
fakat başka türlü Fredi ameliyat 
masasına yatırmak kabil olmadığın 
dan nihayet muvafakat edİ)Otlar 

F red masanın üzerine yatırıldığı za 
uıan armoniğini ağzına göt üre re 
bir taraftan cerrah bacağının biri 
ni~keserken ö ıür taraftan krndisi 
güzel havalar çalmağa IJaşlıyor 

Bütün ameliyat esnasında Fred Ju 
duğu acıdan dolayı gözünü bile kır 
mıy0r, hiç durmadan cerraha bir 
armonik konseri veriyor. 

Açlık grevcileri 
klübü 

Bir İngil.z klübü denildiği za 
man hatıra mükellef klüb salonla 
şörhineletin etrafındaki rahat kol 
tuklara oturmuş bol bol viski içen 
ı~r gelir. 

lııgiltered~ bizim bu düşüne 
mizi boşa çıkartan yeni bir klüb 
çılmıştır. 

Çünkü bu klübe yanlız açlı 
grevcileri kabul olunmaktadır. !\ç 
lık ne ünsüyet peyda ettiğini isba 
t>demiycn, mücrim olarak lıir hap 
hane höcresi İşgal etmemiş ve h 
yatında ekmeğini göz yaşlariyle y 
memiş olan klübe kabul edilmiyo 
y.ahut edilmek için kendisinden bi 
açlık akrobatlığı yapması i.ttenil' 
yor. 

Acaba klüpte az.. birbiri! 
şöyle mi konuşuyor: " Evet, bu a 

şam aç kaldrnız mı?" "Evet azizi 
hayatta bıraktığım ktklildt r pe 
lezzetli idi!" 

Timarhane kaçkınları 
Gççen gin F..ran91nın ltc P 

mıntı\(asındaki köylüler lıir gece 
dehşet ve korku içinde geçirmişi 
kapılarını iyic; ki1itliyerek saball 
kadar nöbet beklemeğ<! mecbur o 
mu1lardır. Bunun sebebi Le Puyd 

Cki timarlıanede :floel gecesi çıka 

bir yangııı esnasında 12 az1'1 dd 
nin timarhaneden kaç p kurtulma 
ve civ.ı ra ya} ılması idı . Derhal se 
kolunan müsellah janria ı n.a kuvve 
leri l u delileri avlam~ğa çıkmı 

tı . 

Bu yangın hakkında al?ftan ta 
silata göre delilerin ateşten kurt 
rılnıası Ç'Ok zor olmuştur Hasta b 
kıcı lıem'jireler kahramanlık ese 
gösterarek onlrırı birer birer kuı ta 
n~ağa çahşmışlarsa da bazıları zo 
la clllerinden kurtularak k, .. ndıleıi 
diri diri eıteşin içine atnrak yaknu 
lardır. 

Bazıları da yangını gördük! 
zaman kahkaha! rl sa\ nıarak t 
pinmeğe ve oynamağa başlan ıışla 

dır. 

Bazıları ise felaket kar~ıcın 
birdenbire akıl lanarak d ığ r delil 

ri kurtarıncığa yardım etmişlerdi 

Ht•mşirel er deli lerin n evkuf bulu 
duğu h!jcretlerin kapılarını birer b 
rer açmışlar ve onları arkalarında 
deli gö !ekler ine ve zincirlerine r 
men şelamete çıkarm şiardır. Ku 
tulanlarınadedi 135 tir. 
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KOR Ku L U UYKU 
•------------ Yazan : 

• • • --
IC:5) irdenbire gecenin karanlı 
~ ~ıııJa bir canlılık, bir hare 

ket beşla<lı. Ptncerelerin a] . 
tında kızıl bir meş'l1e ışığı peyda 
oldu. Merdivenlerden, ağır bir yük 
taşıyan insanların iniltileri gel:yordu. 
Oı1dan sonra, her tar aft .. derin bir 
sessizlik kapladı. 

Kadın, kalbinin çılkı.1ca atışfaıİy· 
le birlikte saniyeleri sayıyordu. Kı
mıldıyamıyordu; ne düşünebiliyor; 
ve nede konuşabiliyordu. Ona bir 
şeyin olduğu hissi hakimdi. 

ffaJe edilemiyen acı bir hadise 
olmuştt· . Çırpınıp duran kalbine, 
yüzlerce kiloluk kapkara bir yük gi 
bi çullanan ve bir daha tamiri ka
bil olınıyan bir felaket idi bu. 

Olanı biteni artık o da biliyor· 
' c.u : 

Koc ası Lodvig, avdan ölü ola
rak getirilmişti. En iyi arkadaşı o· 
onu kaza ile vurmuştu ... 

Mağda, 
- Hayır, hayır, hakikat olamaz 

bu diye bağırdı ve : 

- Bu bir yalan ruyadır! ben 
yatakta y c.. tıyor, rüya görüyorum ... 
Yarın uyonacağım; bunların hiç bi
ri doğru çıkmıyacaktırl. Anne ve 
babası yata~ ının başı ucunda idi, o 
Onlar da onunla beraber ağlıyor· 
lar, onu okşıyarak kendisini tesselli 
ediyor ]ardı .. 

- Kalk zavallı çocuk kalL. 
ruya değil, acı bir hakıkat; genç 
kocan yemek odasında ölü olarak 
yatıyor. 

Mağda yatağından kalkarak sır 

tına alelacele bir şey giydi ve ka
pıya duğru ilerledi : Kocası, soluk 
bir çehre ile kanlar içinde ve hare
ketsiz olarak kanepenin üzerinde 
yatıyordu. Etrafını, siyah elbiseli ve• 
benizleri uçuk yabancı erhk{er çe· 
virmişti; Bu yabancılar b şiarını ön· 
lerine iğerek: 

- Zavallı dul, vah, vahi diyor
lardı 

MağJa, ayaklarının ucuna basa
rak kanepeye yaklaştı ve titrek bir 
sesle, 

- Kalk Ludvig, kalk; kötü bir 
şaka bul 

Ondan sonra, dudakları_ ausın
darı fırlıyan foryaddan kendi de 
ürktü. Dizleri ü~tüoe çöktü ve k~n

.dini ölü\kocasınrn üzerine attı; ona 
sokuldu, onu bağrma bastı. 

- !ster rüya. i:;terse .hakikat 

ol.!un ikimiz birlikte uyaııırız. 
Bu sessiz karanlıkta Ma~~da tek 

rar yalnız kalmıştı. Gepç · kadın 
kendini teselli ederek gözlerini ka
padıi hadiseyi bir ruyaya çevirmek 
için uyumakisti yordu. Lakin 

Altı ay evvel evlenmişti: biribi
rilerine ebediyen sad1k kalacakla
rına dair yemin ettikleri zaman her 
ikiııide daha çocuk sayılacak bir 
yaşta idi. her ikiside aynı yaşta iJi 
ihtimal ki, Ludvig ondan altı ay 
büyüktü. Birbirlerinin olmadan genç 
kadının aşkı uzıın müddet çetin mü· 
cadcleler geçirmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Herkes. hatta ana ve ba· 
bası bil<! onun sevgisi aleyhinde idi 
Kız ve eı kt>k taraf ya şiarının mu· 
kavemeti. iki gencin sabit bir fikir 
halini almış olan sevgileri önünde 
kırılmış ve onlaı ~a evlenip düğün· 
lerini yapmışlardı. 

Diin günü takip eden dtı ay, 
bir bahar sabahı gibi geçmiştı. Böy· 
le bir şey düşünmeyecek kadar sa 
adetleri ter ve taze idi. H<!r gece 
sanki hala ikisi beraber mektebe 
gidiyorlar ve biribirine pencereden 
bakıyormuş gıbi, ruyalar goruyor· 
lardı. Uyandıklari vakıt rahat bir 
nefes alıyorlardı. 

GenÇ kadın ölü kocasının yanın 
da uyuklarken bütün bunlar şimdi 
onun aklından geçiyordu. 

Magda, sadece ruya gördüğünü 
biliyardu; fakat buna rağmen. ona 
soğuk bir teessür çökmüş ve arka· 
dan kara bir korku üzerine çuJlan. 
mıştı. Uyanmak istiyor, onu arzusu 
hilafına alıp sürüldiyen sisli bir akın· 
tı ile mücadele ediyordu Fakat her 
defasında bitkin bir halde çöküyor 
du. Nihayet bu şaşkınlık aı asında 
dua etmeğe başladı. 

"Yarebbi, benim şimdi ruhumu 
sarsan şeylerin hepsini ruy:ıya teb
dil et. Beni tekrar uyandir ve etra
fımı ışığa boğ; kalLime sulh ve sü· 
kun ver ... ,, 

Unun duası kabul edildi. Biri 
onun koiunu sarıyordu. Kalbindeki 
tazyik kalkmıştı. Yatağı ucunda ışık 
yanmıştı. 

- Sevgilim, nen var ? neden 
uykuda ağlıyorsun? 

Ona kocası hitıtp ediyordu. Fa 
kat, genç kadın kendine gelinceye 
kadar bir çeyrek saat geçmişti. Hiç. 
kıra hıçkıra kocasını bağrına basıyor 
~e. 

- Bir ruya iJi değil mi? Bir 
ruya diy~ fısıldıyordu. ______ ,,___ ------
Uçerlik iki büyük 

kuvvetin mukayesesi 
. - DUnden ~rtan - 1 

İtalya 

Suriye hükumeti 
dış teşkilatını ya
kinda kuracak 

MESALIHI MÜŞTEREKE iŞLERi VE 
SURiYE H0K0METI B0TCESI 

~anı 12 (Türksözü muhabirinden) 
Suriye meclisi büdce müzakerelerine 
devam etmektedir. geçen cumartesi 
toplantısında, hariciye ve müdafaai 
milliye nezaretlerinin te~kilatma ait 
tahsisat kabul edilmiştir. 

Suriye hükumeti yakınlarda bazi 
ecnebi memleketlere siyasi mümes· 
siller tayinine başlayacaktır. şimdi 
lik tayin edilecek mümessiller Paris· 
te bir elçi, Aokarada bir baş konso
losu~ Bağ<lad, Kahire ye hicazda bi· 
rer konsolostan ibaret olacaktır 

Ankaradaki baş konsolosluk bir 
mü :idet sonra elçiliğe tahvil oluna
caktır; 

Şam gazetelerinin yazdığılla 
göre yüce komiser Şam da bu fundu. 
gu esnade mesalih müştereke idare· 
sile ord~nun Suriye hükametine doğ
ru ve suriyede istihdam edilecek 
Fransız memurlarının vaziyeti hak
kında müzakeralerde bulunmuştur. 
Yüce komisn konuşmaların.ı devam 
için yakında Şama dönecektir. 

Fransanın Şam murahhası 
Ostrog değişiyor 

Şam : 12 ( TÜRKSÔZÜ muha
birinden ) - Şam Delegesi Kont 
Ostroğ, Yüce konıiserliğe nakledi 
lecek ve yerine Baekr Hirzat tayin 

edilecektir . 
Kont Ostroğ Yüce Komiserlikte 

esasen siyasi büro şefi idi . ~imdi 
tekrar eski vazifesine gidecektir. 

Yunan Veliahdının 
düğününe ~gelenler 

-Atine : 12 (Radyo) - Yunan 
veliahdı Po1 ile prenses Ferdrikinin 
düğününde bulunmak üzere buraya 
gelmiş bulunan Yugoslav kral naibi 
prens Pol ile refıkası Olga şerefine 
Yugoslav elçiliğinde büyük bir ziya 
fet verilmişt: r. Prens Pol bir çok Yu 
nan rıcalı ile birlikte bugün Akropol 
harabelerini gezmiştir. 

lngilterenin Atine elçisi de dün 
Kent Dük ve düşesi şerefine elçilikte 
Lir zi) afet veını iş 'e l u ıiy;..fette 
başvekil MetaksPs,Ja hazır bulunmuş. 
tur. 

yarı dalğın bir halde bile, koca· 
sının soğuk ve hareketsiz vücudunu 
yanında hissediyordu. 

Ancak, genç kadının ruhu, ya
kın bir mazinin hatıraları arasında 
dcılaşıyor<lu. 

Hizmet halinde; 47200 tonluk ' 

iki zırhı •• 70,000 tonluk 7 birinci , Alsaray 
sınıf, 74,500 tonluk ll ikinci sınıf 
kruvazör, 77,400 tonluk 69 torpi
d;1, 15640 tonluk 12 birinci sınıf 
ve 46100 tonluk 57 ikinci sınıf de· 
nizaltı. 

s1nema 
sın da 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
iki büyük flim birden 

1 -

Buck Jones 
in en güıel temsili 

Kırmızı Derililer ı 
- 2 -

Korku ve Hf' yecan filmi 

((HORTLAK)) 
PEK YAKINDA : 

JAN KIEPURA 

AŞK GÜNEŞi 

İnşa~halind<": 117,200 tonluk 4 
zırh l ı, 7 4.500 tonluk 12 kruvazör 
34,400 tonluk 36 torpido 16000 
tonluk 19 denizaltı. 

ltalyanın bugün hizmet halinde 
bulunan Cavour sistemi iki zırhlısı 

·harpten önce inşa edilmiş fakat son 
seneler zarfında tamamen yenileşti 
rilmiştir. Yenile.ştirilme ameliyesi de· 
vaın eden iki eski zırhlı ile :yeniden 
inşa edilmekte olan otuz beşer bin 
tonluk iki zırhlısı 1939 başından eY 
vel faaliyete geçemiyecektir. Bu ge
milerin inşası bittikten sonra ltalyan 
donanması Fransız donanmasına Üs· 

tünlük kazanacak, fakat bu üstünlük 
ancak Richeliensistemi iki Fransız 

GörınPyenlerin görmek için görrn. 
lerin bir daha görmek için ısrar. 
lan karşısıııda b ü y ü k yıldız 

MARTHA EGGERTIN 
- 1 ~== 

Parisli şantöz 
Şahane fılmini iki akşam daha 
göstermekte devam edecektir. 

Programa ilave 

-2 -

Yeraltı esrarı 

Bob Levinston 
Tarafından yaratılmış harikulade 

esrar ve heyecan dolu film 

Çarşamba tenzilatlı matine 

Parisli 
Filminde 

Şantöz l 
zırhlısının tamamlanmasına yanı 1939 
sonlnma kadar devam edecektir. 
Diğer sınıf gemilerde de İtalyan do 88ÇO 

--.. ..... ______ ,____ - Gerisi dördUncU sahifede- ._ ___ -~:;.;:.------

Roma protokolları 
devletleri= konferansı 

Müzakereler fena safhada 
Londra : 12 (Radyo) - Royter 

bildiriyor: Roma protôkolları devlet· 
leri denilen ve ftaiya; Avusturya ve 
Macaristandan mürekkep olan üç 
memleket ko'lferansı dün Budapeşte 

fık Firavun hükümdarına 
ait mezar bulundu 

.Sahife : J 

Çifçi birliğinden : 
Çifçi birliğimizin yıllık kongresi 

15 - 1- 938 cumartesi günü topla· 
naeaktır. Sayın üyelerimizin o gün 
saat 14,30 da birlikte bulunmaları 

rıca olu~~ra;ı~3 ev 88461 

Ocak mahallesinde ikinci çık· 
Kahire : 12 (Radyo ) _ Alimler mazda dört odalı mubah, elektrik 

tarafından Nil vadisinde yapılan ve suyu bulunan ev kiralıkfır. 
hafriyatta çok eski bir mezar bu lstiyenlerin idaremizde Fuat 
lunmuştur. Bu mezarın ilk Firavun : Nabiye müracaatları. 
hükümdarına ait olduğu anlaşılmak- - --k--F h"'k" - d 
tadır . 1 bilhassa il iravun u um arının 

Me ,;arda çok kıymetli eserler ve bir yüzüğü bulunmuştur . 

de toplanmıştır. Havas ajansının bil- .------------.----
dirdiğine göre, Budapeştede siyasi 
mahafil müzakel'e1erin bazı müşku· 1 
lata ıastladığmı, BjJhasse Avusturya 
ile Macaristanın ideolajik Cf"phede 
ltalyaya iltihak etmeğe mütemayil 
olmadıklarını, çünkü faarp devletle· 
rile olan miinasebetlerini ihıal etmek 
ten korktuklarını söylemektedirler. 

Alman - Yugoslav 
dostluğu 

Stoyadinoviç Berline 
gidiyor 

Belgrad : 12 (Radyo) - Yu- ! 
goslavva Başvekil ve Hariciye Na 
zırı Stoyadinoviç bu ayın on beşin
de Berline gidecektir. Belgrad siya
si mah1filinde bu seyahatin Yugos. 
lav - Alman münasebatının iyili
ğine bir delıl olduğu ve ba~ka bir 1 
devletin menfaatlarına : ve bilhassa I 
Yugoslavyanın dostlarının menfaat
Jarma dokunmıyacağmı . beyan et
mektedirler. 

Romanya Hariciye Nazı
rının Prag ziyareti 

Prag : 12 (Radyo) - Rom8n. 
yanın Hariciye Nazırı Pıagdan Bel· 
grada hareket etmiştir. 

Pragda yapılan görüşmelere 
ait neşredilen tebliğde bütün mese. 
leler üzerinde tam bir görüş birli 
ğiniiı ve küçük Antand tarafın-lan 
bu günkü beynelmilel şartlar içinde 
takibolunacak siyasette tam bir an 
)aşma mevcud olduğunun müşahede 
edildiği bildirilmektedir. 

Belgrad : 12 (Radyo) - Ro 
manya Hariciye Nazırı Miçesko dün 
öğlrnde Yugoslavya Başvekili Sto 
yadinoviç'in misafiri olarak öğle ye 
meğini beral:-er yemişlerdir. iki na · 
zırın . konuşmalarına dair öğleden 
sonra gazetelere resmi tebliğ ve 
rilmiştır. 

Bu resmi le· liğde; Yugoslav 
Başvekili ile Romen Hariciye Nazı 
n ar asında mufas~ al görüşmdt r 
yapıldığı, iki memleketi alakadar 
eden bütün meseleler görüşüidüğü 

gibi Avrupa durumunun da gözd .... n ge 
çirildiği ve bu arada bi 'h ıssa küçük 
Antand devi, tleri iş oirli~i teminı 

hususunda durulduğu ve fıkir birliğı 
müşahede edıldig i bildiriJm ... ktedir. 

iki Na zır, kiiç.i.!k Antaııd dev 
Jetleri arasında işbirliğ;nin devamın 

kat'i arzular bt.sledikJ rini bi• kere 
daha tey i d etmiş !en.J i r. 

Çekoslovakıa cu?1?ur 
reisinin av p3rtısı 

Berlin ; 12 (Radyo) - Çekos
lovakya cumhur reisi ~ay Bt"n eş, Bay 
Görinğ'i şubat a1 ı ba-llanğıcında Dı 
yaloviç ormanlarında av partisine 
davet etmiş v.: Bay göring bu dave· 
ti kabul etmiştir. 

Reisi cumhur, ayni a\' partisine 
Macar kralı naibini dl! dav t etmi~tir. 

İngi.\iz - Amerikan tica-
ret müzakereleri 

Londra : 12 (RaJyo) - lngil 
tere - Amerika arasındaki ticaret 
müzakerelerine şubat ortalarında 

başlanacaiı bildiri! mek tedir: 

Asri • 
sınema 

-
12-İ~irıci kinun-938 çarşamba akşamı 8,30 da 

suvareden itibaren 

Sayın müşterilerinin senelerdenberi. sırk laubiyatına mütehassir kaldık
larını göz önüne alarak ve ihtiyacı tatmin ed~bilmek kaygusit_; sin~mamız 
senenin ve Türkiyeye gelen filmleıin en yenisi ve en çok alaka ıle sey· 
redilen vahşi hayvanatın her cinsınden n.ürekkep muazzam bir Can · 

bazhaneyi cami 

(PALYAÇO) 
Misilsiz filmini sunmakla bahtiyardır 

Oynayanlar : 

Joe' e Brovvn 
Patrica Ellis 
Doroty Burcess 

Arslan, Kaplan, Fillerle daha bir çok vahşi hayvanlardan mürekkep mu
azzam bir sırk ... At Canbazlıkları .. Palyaçonun temiz Aşkı ... 

AYRICA: 

[ Kahraman suvari ] 
Sinema müteaddit sobalarla tesbin edilmiştir.Localarınızı telefonla isteyiniz 

Telefon : 250 8837 ASRI 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

KararnameNo 7695 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 
12 Numaralı kararname 

( Dünden Artan ) 

Madde 32 - Umumi, hususi ve mülhak bütçelerle idare olunan res
mi devairle menafii umumiycye hadim nıüessesattan butunduğu kanunen 
tanınmış olan müesseseler ve sermayesinin m-ıfından fazlasında devletin 
iştiraki bulunan ıJİı ket ve mü,.sseseler tarafından : 

A · Memnriyeti muvakkate ile gönderilecek memur ve müstahdem
lere (kuriyeler müstesna) döviz mezuniyeti verilmesi icra Vekilleri He· 
yetindtn karar istihsaline müt..!vakkıftı r. 

Kuriyelere verilecek Kambiyo miktarı merciinden verilecek vesaike 

istinad eder. 
B . Memuriyeti daime ile gönclerilenlere e.snai seyahatta yapacaklan 

zaruri masraflara mukabiı mensııb olduklaı ı daire ve müesseselerden ge
tirecekleri vesaike istinaden bir aylık maaşları nisbetinde ve kambiyo 
murakabe mercilerinin vizesile döviz verilir. 

C . Tahsil, tedkik ve tetebbü için gönderileceklere muhtelif ecnebi 
memleketlerin hayat pahalılığına göre Maarif Vekaletince tayin oluna 
cak hadler da;resinde ikamet mas rafları vesair masrafları ıçın muktazi 
Jöviz kambiyo murakabe mercilerinin mezuniyetile ~erilir. . 

Madde 33 - Türkiyede mukim Türk ve ecnebılerden kendı nam ve 
hesaplarına tahsil, tedkik ve tetebbü roaksadile seyahat ve ikamet ede
ceklerden : 

A • Seyahat t dec ki erin beyaynamelerine rabtedecf"kleri seyahat ev. 
rakı müsbitesi olarak vizeleri ikmal edilmiş pasaport, 

B . İkamet eden namına hareket edenlerin heyannamelerine rabtede. ... 
cekleri mektebe kayıt ve müddeti devamı mübeyyin mahallindeki 1 ürk 
talebe müfettişliğinden, bunların bulunmadıkları ye. !erde Türk konsolos· 
luklarından ve bunların da bulunmadığı yerlerde mektep idaresinin en 
büyük amiri tarafından musaddak mekteb vesikası ibraz eylemeleri 
şarttır . 

Mekteb vesikası senelik devreyi tahsil müddetine şami] olmak üzere 
bir defa için taleb ve kabul olunur. 

Bu,,lardan tahsil için gidec '!kle e avdet masraflarına mukabil ikinci 
mevki bilet esmanı ve Türkiye haricindeki ikamet müddeti için ayda 
aym ülke veya şehirde Hükumet veya resmi bir idare hesabına tahsilde 
bulunanlara verilen miktara kadar kambiyo verilir. 

C - Mcıleki malumatını tevsi maksadila gidrnlere sebebi ika · 
metlerini mübeyyin konsolosluktan ve bulunmayan yerlerde devam 

(SONU VAR) 
~----------




