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Antakgada vaziyet lıiilii düzelmedi! rtt~;~i~;~l 

Arap gazeteleri akalli•' ! Berlinde 1 

yetleri isyana çağırıyo; 1 ç:::~:va:~:da i 
i i 

Kontro1 heyeti sekreteri Türklerin 
vekar ve ciddiyetinden dolayı tebrik etti 

i Londra : t3 (Royter a- i 
i fansı) - Royter muhabiri. i 
i nln Berllndan blldlrdljilne İ 
İ göre, Çekoslovakya SU. j 
• detıer ,etı Bay Haynlayn t 
! dUn berllne gelmiştir. Bu i 
! vaziyet Çakosloyakyada i 
~ bUyUk endi•• uyandırmış. i 
! tır. Çekoslovak mahaflll t 
! ( Gene bir suikast planı i i kurutuyor ) ,ekllnde tef- j 

1 
slrlerde bulunuyor. t 

Bütün cemaatlerin adedinden fazla , 

var 
···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · 

listelerde Türk ekseriyeti ,,. 

Antakya: 13 (Anadolu ajnsı mu
habirinden)- Hükumet memurları ara 
sında yapılacak değişikliğe ait liste 
henüz neşredilmemiştir. 

lskenderunda seçim muamelesi 
normal bir şekilde devam etm•ktedir 1 
Delege Garo ile komisyon vzalarından 
bir kısmı bir tahkikat için Reyhaniye 
ye gitmişlerdir. 

Milletler cemiyetini nkontrol komis 
yon sekreteri bay Anker, Türklerin 1 

hadiseler karşısındaki soğuk Lanhlı- : 

ğının ve vakarının tebrike şayan oldu
ğunu beyan etmektedir. 
İskenderun: 13 (Hususi muhabirimiz 

den)- Bugüne kadar yapılan kayt 1 
muamelatımıza bütün cemaatlerin kay 1 
dından fazla Türk haneleri dolmuştur. 

Elliva ceridesi halkı kıtale teşvik 

eden bit takım yazılar neşretmektedir 
Bu kabil neşriyatın manası Türk 

ve Arap halk arasına fitne fesat ve 
kundak sokmaktan başka nedir? Elli
vanın efendileri halkın biribirini öldür 

melcrini mi istiyorlar? Bu neşriy~ı 
halkımızın emniyetini münselip bir ha 
le getirmiştir. 

Türk matbuatı hakkında en su
dan ebehlerle 4 numaralı kararname 
nin tatbik edilmesi itiyat haline gel
miş olduğu halde bu mufrit v~ fesat 
cı gazetenin gayet tehlikeli neşriyatı
na nasıl göz yumuluyor Bunu bit tür 
lü anlamıyoruz. 

Bitaraf Komisyonun Ellivanın bah 
settiJtim neşriyatını gayet ehemmiyet 
le takip ve buna mani cezai tedbirler 
ittihaz olunmasını memleketin huzur 
ve sükAnu namına istiyoruz. 

İnebolu faciası 
davası neticelendi 

lzmic: 13 (Hususi Muhabirimiz
den) - ine bolu faciası da\ ası bu

gün neticelenmiştir. Bay Mehmet 

Ali kaptan 9 ay 10 gün hapse ve 
72 lira para cezasına mahkuın oldu. 

Denizbank, polis necmittine 
1000 lira ölüm tazminatı verecektir. 
Diğer maznunlar berat ettil~r. 

Bir Japon fırkası daha 
muh·asara altında 

ŞEHRiMiZ PAMUKLU ENDÜSTRiSiNiN BAŞIN 

DA YER ALACAK MUAZfAM BIH"f:ABRIKA 

Çinliler Akçag şehrini 
dün geri aldılar 

re Şıınghııy : t3 [Radyo) - Cephelerden alınan malOmata gö· 
ke Çlnlllerln harekatı mütemadiyen inkl•af safhasındadır. Han
t d Cenbunda dUn va bu sabah •lddatıı muharebeler olmu•
ur, 

ı Akçank mıntakasında kanlı 
; bir dllQU,me oldu. Japonların 
bir fırkası bu vadide muhasara 

altına alınmıştır. Ve şehirde Çinliler 
tarafından istirdat edilmiştir. 

Düşman mühim zayiat vermiştir, 
Japon ordularının dün üç tarartan 
Yaptığı taaruzlar hep muvaffakiyet· 
sızlikle neticelenmiştir. Japonların rical 
Cden kuvvetleri mühim miktarda es 
lıha ve muhimat bırakmışlardır. 

Hangkong : 13 (Radyo) - Amoy 
adasına ihraç olunan Japon askerleri 
adanın işgalini bitirmişlerdir. Adada
ki Çinlıleri himaye için lngiltere ve 
Amerikan deniz kuvvetlerine mensup 
bir kısım gemilrr Amoy adasına git
mektedirler. 

Yarın yapılacak 
at koşuları 

Yarın Ş h' h' d 
bah k 

e ır ıpo romunda ilk 
ar at 0 ) 

Koşu pro şu arına başlanacaktır. 
gramını a ğ 

Birinci ko u· şa ıya alıyoruz. 
' . Adan v·1· t' nııntakası dahilind a 1 aye 1 

f . _ e doğmuş ve ye. 
ışrnış, uç yaşında ve b' k k 

ıç oşu a-
zanm1mış yanmkan arap ve haliskan 
arap k k d' . er e ve ışı taylara mahsus 
tur • 

ikramiyesi: 300 liradır. Birinci. 

Ye 225 liradan mada duhuliyelcr 
~ecrnuu, ikinciye; 55 liradır. Duhu· 
1Yesi; 3 liradır. Mesafesi: 1,000 
tııctredir. 

'"'" 1 k c OfU: Bu koşuya gelinci 

>'e kadar Kazandığı ikramiyeler ye• 

._ Gerisi üçüncü sahifede -

Çok feci 
bir kaza 

Dört amele çökün
tü altında kaldı 

Biri öldü 

Dün şehrimizde çok feci bir ka
za olmuştur. Abidin paşa caddesi 
üzerinde Bay Salih Bosna tarafın
dan yapılacak Asri Fırın yerinin 
hazırlanması için arsadaki eski bi
nalar sökülürken bir duvar ani ola
rak yıkılmış ve altında dört amele 
kalmıştır. Bunlardan birisinin. adı 
Cemal diğerinin Edhem ve dığer 
ikisinin hüviyeti meçhuldür. Usta 
amelelerden Cemal ölmüştür. Ara
bacı Ethemin yarası çok ağır, di
ğerlerinin de ehemmiyetlidir. 

Yaralılar derhal Memleket Has
tahanesine sevk olunmuşlar ve te
davi altına alınmışlardır. 

Sıhhi mahzur kalmadıktan son
ra diğer iki yaralının adresleri ken
dilerinden sorulacaktır, 

Amerikada yardım 
projesi 

Vaşington: 13 (Radyo) - Parla 
mento, işsizl~re yardım projesinde 

gösterilen 200 milyon dolar tahsi · 
sat kabul etmişlir 

Bankalarımızın işletmeğe başladığı şeh
rimiz Malatya bez fabrikası 939 da 

3,ooo,ooo metre bez 
verecek şekle giriyor 
Şehrimiz pamuk 

endüstrisinin başın

da yer alacak mu· 
azzam bir fabrika 
gittikçe inkişaf et· 
mektedir: 

Günden güne bü 
yümekte olan bu 
endüstri müessesesi 
939 da 3,000,000 
metre bez imal ede
bilecek bir şekli bul 
mnş oı .. c.ktır. 

Bahseıtil!'imiz mü 
essese bankalarımı

zın iştirakiyle kuru. 
lan Malatya bez ve 
kallı iplikl şirketinin 
şehrımizdeki fabri· 
kasıdır. 

Bu verimli mües
sesenin son aylar 
içinde imalatı faz. 
lalaşmakla beraber 
elde edilen malların 

kalitesi de güzelleş· 
Malatya fabrikasının içinden bir gör unu, 

miş ve büyük bir m' şteri kitlesini 1 
kend:sine celbetmiştir. 

Şehrimizdeki Malatya bez ve ip· 
lik fabrikası tip 14' tip iki üzerine bez 1 

imalatında bulunmaktedır, 

Bu fabrikada 500 memur ve müs 
tahdem çalışmaktac!ır. Bir kaç ay ev
vel fabrikanın idaresi başına getiri!M 
müdür Bay Osman Akçam müessese· 
nin çalışma sistemleri üzerinde büyük 

bir inkişaf temini için değerli mesai 
göstermiştir. 

Bay Osman 24 sene Bakırköy 
bez fabrikasında, oııdan sonra Kıiyse 
ri bez fabrikası işletme müdürlüğünde 
ve daha sonra Nazilli fabrikası mon
taj şefliğinde ve gene Gemlik Sungi· 
pek fabrikası ıı:ontaj şefliğinde çalış· 

~ı~ kıymetli bir tekn'syl'n ve idare- I 
cıdır, . _ _ .. . : 

Fab'rika°" halıhazırdal.i makine- ' 

!erinin daha otomatik bir şekle sokul 
ması için aylardanberi çalışılmaktadır. 

Mevcut fabrikanın arka kısmın
dada p~muklu elbiselik yapmak için 
80 ve 50 müceddet olmak üzere 

120 makinenin kurulması için tesisat 
işi ile hararetle meşgül olunmakta

dır. Bunlar son sistem makineledir. 

Yeni fabrika 5000 Groşlu olacaktır. 
Bugünkü fabrika 50 dokuma ma 

kinesiyle çalışırken bu tesisat vüze 

iblağ edilmiş bulunuyor. Halihazırda 
tesisat 7060 groş üzerinedir. 

939 senesinde ikmali muhtemel 

olan yeni fabrikada çalıştığı taktirde 

bugünkü imalat üç ınisle artacak ve 

yılda 3,000,000 metre bez imal ede 
bilecektir. 

- Geı isi ıkinci sahifede- -

BAŞVEKiliMiZ BAY AR 
BULGARiS AN A 

Celal Bayar ve Rüştü Aras 
büyük merasimle karşılandı 

Belgradda •• son gun 
Belgra d temasları hakkında çıka'! resmi tebliğ 

Kral Borla ve atlası 

Belgrad : 13 (Radyo) - Türki
Cumhuriyeti Başvekili Eks<>lans Celal 
Bayar v~ Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Aras'ın Belgradı ziya
reti dolayısile Türk - Yugoslav ri
cali arnsmda yapılan temaslara dair 
bugün bir resmi tebliğ neşredilmiştir. 
Bu resmi tebli~de deniliyor ki : 

" Bay Celal Bayar ve Bay Rüş
tü Arasın Belgradı ziyareti münase
betiyle Yusroslavya Başvekili Stoya· ı 
dinoviç arasında iki memleketi ve 
Balkan Antantını alakadar meseleler 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Bu müz•kerelerde yapılan fikir 
teatisi neticesinde tam bir görüş 

birliğ'i müşahede edilmiş ve gerek 
Türk - Yugoslav milletinin ve ge
r~kse Balkan Antantına dahil millet
lerin refah ve saadeti için Jazımge

len tedbirlericı takviyesi esasları ve 
enternasyonal Antantın dünya sulhu
na daimi bir yardımcı kalması mese
lesi bir kere daha kararlaşmıştır.,, 

Kıymetli misafirlerimiz Ekse!ans 
Clal B:ıyar vo refıkası ve Ekselans 
Rüştü \rasla Bayan Aras dün gece 
saat 23.5 de Belgraddan Sofyıya ha
reket etmişlerdir. 

Vaktin geç olmasına rağmen is
tasyon binlerce Yugoslavla dolu ve 
gar Türk - Yugoslav bayraklarile 
süslü bir halde idi. Bütün hükümet 
ricali :eşyide hazır bulunmuş ve gar
da samimi hasbihaller yapılarak ve
dalaşılmışlır. 

Sofya : 13 (Radyo) - Türkiye 
Başvekili Celal Bayar ve Hariciye Ve
kili Rüştü Aras bu sabah Sofyaya 
muvasalat buyurdular. Komşu mem· 
leket vekilleri bütün Sofyalılar tara
fından büyük bir hararetle istik bal 
edil:niş ve alkı~lanınıştır. 

Bugün bütün Sofya Türk · Bul
gar bayraklarile süslü ve elektrikler
le parlak bir surette lenvir edilmiş· 

tir. Kıymetli misafirlerimir. şerefine 

büyük bir ziyafet verilecektir. 
Türkiye Başvekili ve Hariciye 

Vekili Kral Boris tarafından bu gün 
öğleden sonra kabul edileceklerdir. 

Barselon ve Valansiya ge
ne bombardman edildi 

56 ölü, 70 yaralı var 
Barseıon: 13 (Radyo) - Nasyonallstler ,ark sahilinde şl. 

male doQru yedi ve cenuba do§ru 4 kllometre daha llerle
mı,ıerdlr. 

HükOmet kuvvetler! ası kuv
vellerlnln bu mıntakadakl ha
rekatını tamamen kesmek için 
yeni ve büyUk bir taarruza 
hazırlanmaktadır. 

Dün gerek Barselon ve gerekse 
Valamiya •İsi tayyareler tarafından 
iki ani bombardımana maruz kalmış· 
tır. Çok geçmeden yetişen hükümet 
tayyareleri asi tayyarclerini kaçırmış
tır. Bu ıki yerin bombardımanı esna· 
sında, Valansiyadan 10 kişi ölmüş 
20 kişi yaralanmıştır. Barselonda da 
46 kişi ölmüş 50 den fazla da yaralı 
vardır. 

Bugün öğleye doğru hükümet 
tayyareleri de asi mevzilerini şid· 
detle bombardıman etmiştir. 

Portakalcılığımız 

İsmarlanan fidanlar 
yakında geliyor 

ı· - --
1 Otomobilcilerin 

aldığı karar 
Neşriyatımız haklı 

görüldü 

Geçen senelerde şehrimiz oto. 
mobilcilerinin talebeleri akşam ve 
sabah bağlara b~ş kuruştan götür
düklerini fakat t u sene sebepsiz 

olarak bu fiatı 10 kuruşa çıkardık
larını ve bundan dolayı çocuk ba

balarının dert yandıklarını dürı yaz. 
mıştık . 

Şehrimiz otomobilcileri bu neş
riyatımızı haklı görmüş ve eskisi 

gibi talebeleri bağlara beş kuruşa 
götürüp getirmeğe karar vermiş· 
lerdir. 

Faşist isyanının Ameri
ka ya sirayetinden çok 

Bölgemiz portakalcılarıııa d.ığı- 1 
t 1 k .. y f 1 korkuluyor ı ma . uze.re a adan güzel cinsler· 
den bır mıkdar portakal fidanı ge. Vaşingtorı: 13 (Radyo) - Bre· 
tirileceğini yazmıştık. zilyada vuku bulan faşist isyanının 

Vilayet zirat müdürlüğü bu işe 1 Amerikaya da sirayetinden çok kor
tavassut etmiş ve lazım gelen fidanı / kulnıaktadır. isyanının sirayet ihti. 
temin etrniştir. maline binaen sıkı tedbirler alınma

Filistin konsolosumuz, istenilen J sını siyasi müşahitler işaret etmekte 
fidanların sevkedilmek üzere oldu· j! · dir Hükumet lazımgelen tedbirleri 
gunu şehrimize bildirmiştir. almış bulunmaktadır. 



Sahife : 2 

Hitlerle-Musolininin anla 
lustan son a d vam e 

maları Anş-I 
ilir mi ? 

14 Mayıs 1938 

~~~~~~~~~~~~~~- , .......... ...,."""~~·--~~""'--~~----~'!111!!!!1111--·-------
H adi satın inkişafı Almanya ile ltal-
yayı gittikçe birbirinden ayırmakta 

B Hitlerin Roma seyahati hiç şüphe yok ki, geçen haftanın en mü
him siyasi hadiselerinden birisi oldu. Almanyanın Avusturyayı iş

•galinden sonra ltalyan efkarı umumiyesinde , hiç olmazsa geniş 
bir hoşnutsuzluğun doğduğu muhakkaktı . Bu hadisenin Berlin-Roma 
mihverini adam akıllı sarstığını iddia edenler bile çok oldu.Bınaanaleyb 
Führerm Duçeye iade ziyareti iki memloket münasebetinin alacağı isti
kameti iöstermeye bir vesile teşkil edeceğinden sabırsızlıkla beklen· 
mekte idi. Hitler Romaya gitti ve döndü . Ker-disine mutantan bir istik
bal yapıldı. Fakat Avrupa gazetelerinin verdiklPri haberlerden bu istik
balin bütün resmi şaşaasına rağmen Romanın Hitlere karşı izhar ettiği 
sempati ve heyecanda bariz bir [ itidal ] görlildüğü anlaşılıyor . Hitler 
Mussolini görüşmelerini müteakıp görüşülen ve kararlaştırılan şeylerden 
hiç bahsedilmemesine , iki Şefin sadece karşılıklı muhabbet ve bağlı ık 
beyanatile iktifa etmelerine bakılırs:ı Anşlustan sonra ltalya ile Almanya 
arasında gevşeyen , kopan bir şeyin mevcudiyetine inanmak lıizım geli
yor. Bu vaziyeti maruf Fransız siyasi muharrirlerinden Pierre Domini
quenin " La Trilune de Nations ,, de geçen hafta yazd:ğı bir makale 
güzel bir surette izahettiği için aynen tercüme ederek aşağıya koyoruz: 

Gelecek hafta Roma seyahati . 
nin neticelerini mütaleaya vaktimiz 
olacaktır. Fakat şimdiden, resmi lıe 
yanatları bir tarafa bırakarak, bu 
sey~hatin mahiyeti ve şekli üze 
rinde dura biliriz. 

Evvela bir kaç tarih ; 193~ de 
Hitler iktidar mevkiine geliyor • 
1934 de Viyanadaki karşıklığı bas
tırmağa mu. affak olan Dollfuss Ve-

nedige seyahat ediyor ve bu seyahati 

Vivana hükumet darbesi ve ltal)anın 
Brenner hududundaki tahşidatı takibe 

diyor. Bu şu demektir ki, 1934 Hit. 
ler Mussolininin gözünde ikinci de 
recede bir kuvvettir. Bu hal Vene
dikte iki diktatörün vaziyetile açık 
bir surette ifade edilmiştir. Arka. 
sında bez ve kabardin bir pardeso 
ve elinde şapkasile Hitler, ünifor
malı Mussolininin yanı başında pek 
küçük kalmıştı. Bu tarihte Ahııan· 
yanın Avrupada ehemmiyeti yoktu. 

ltalyanın mU,klllerl : 

Fakat o zamandanberi işler de· 
ğişti .. 1935 de ltalya Habeş fütu
hatına girişti. Ve bir çete muhare· 
heleri halini alan bu harp bu gün 
de ltalyayı çok yormaktadır. 

Bu harp esnasında ltalya, önüne 
lngilterenin dikildiğini gördü. Fran 
sadan ayrıldı. Milletler Sosyetesini 
terketti. 1936 Temmuzunda ispanya· 
da geniş bir müdahaleye girişti ve 
oraya kendisin! çok pahalıya mal 
olan ve pahalıya mal olmakta de
vam edeceği muhakkak bulunan 
hakiki bir ordu gönderdi. 

ispanya harbinden sonra ltalya 
öl~n on bin asker ve malul kalan 
yirmi bin askerin 11ilesine bakmak 
m"cburiyetinde kalacaktır. Bütün 
bu fedakarlıklarına mukabil ltalya 
ispanya harbinden hiç bir şey kaza 
namadı. Ve kazanamıyacaktır da 
Halbu ki, diğer taraftan ispanyaya 
ancak bir miktar teknisyen gönder
miş ve çok az para sarfetmiş olan 
Almanya ise bugün ispanyada çok 
kuvvetli bir mevkie sahip ve ltalya
nın oradaki nüfuzunu hemen hemen 
sıfıra indirmiş bulunmaktadır. 

Ve nihayet ltalya orta Avru pa 
da da vahim bir hezimete uğramış
tır. Bütün [ Roma protokolları ] sis 
temi iflas etmiştir. Kendisine aske· 
ri örtülük yapan Avusturyaya ar
tık mevcut değildir. ltalya bugün 
yetmiş iki mil:•onluk ve kendisinden 
sanayi planında altı, yC1di dt-fa kuv· 
vetli bir devletle hudut komşusu ol 
muştur. Ve artık mihverdeki müsa· 
vat ltalya için bir sözde müsavat
tır . 

Almıınyıının z~ferlerl 

Bilakis 1934 denberi Almanya ı 
zaferden zafere koşmuştur. Birinci 

zafer: Sar ın Almanyaya ilhakı: 1 

ikinci zafer Almanyanın silahlan 
masrki, bu toptan silahlanma '>ütün 1 
Alman ordusunu dünyanın birinci 

derece kuvvrtli ordusu ve tayyareci 
!iğin (Rus ve Ameı ikan tayyareciliğı 
derecesinde) dünyanın en kuvvetli 
hava ordusu derecesine çıkarmıştır. 

Üçüncü zafer: R, n'in işgali. 
Dördüncü zaferi: Avusturyanın 

ilhakı . 

Bunlara beşinci bir zafer daha 
ilave edilebilir: 

ispanyadaki zaferin Almanyanın 
bu muvaffakiyeti şimdilik tamamile 
manevi olmakla beraber iktisadi ka
zançlar halinialabilir. Ve bu muv~ffa. 
kiyette kısmen italyaya karşı kaza 
nılmrş sayılabilir. 

Kuvvetler cJrııeındakl nlebet 

İki memleket arasıııdaki kuvvet
ler nisbeti bir hayli drğişmiştir. Bu 
iki diktatörün 1934 deki vaziyetleri 
büyük bir telıeddüle uğramıştır. 

Mussolininin kuvveti Avrupada 
artmış fakat, Avrupada azalmıştır. 
Avusturyada sıfıra inmiş ve Tuna 
boyunca da hemen hemen ayni şey 
olmuştur. Hitlerin kuvveti ise Ren 
üzerinde ve Tuna boyunce, Balkan 
lara kadar mühim nıikdarda artmış 
ispanyada ve denizlerde de ayni şey 
olmuştur. 

1934 de B. Musolini Venedikte 
henüz ne yapacağı belli olmıyan bir 
talebeyi kabul etmişt i . 1938 de ise 
Rcımada Dünyanın en kuvvetli clev. 
Jetinin şefini kabul ediyor. 

Mamafih Anşlustan beri B. Müs· 
soloni lngiliz-ltalyan anlaşmasını 
inıza etmekle bir noktada kazanmış 
oluyor. Şu da ilave edilebilir ki, in· 
giliz-Fransız anlaşmasından da is 
tifade edecek ve F raosız- ltalyan 
müzakerelerinin bitmesi de ona biz 
nıet edecektir. 

Bu taktirde, her sahada kuv 
vetlerin nisbi mukayese kabul etmi
yecek derecede Almanya lehinde 
ohıakla beraber Mussolininin, Hit
ler karşısındaki vaziyeti bir hayli 
düzelmiş oluyor. 

iki saHa 

B. Hitler,(Mı·İn Kampf)inde o za. 
man mahkum Hitlerdi - Almanyaya 
Akdeniz etrafında bir imparatorluk 
veriyordu. Bu Fransa ve lngiltere· 
nin kisesindrn harcamaktı. Hakikat 
.ta ltalya birleşmiş lngiltere ve F ran
sa aleyhinde Akdenizde hiç bir şey 
yapamaz. 1935 den evvel iki safta 
rol oymak istiyordu. Bu, ltalyan dip· 
lomasisiııin klasik oyunudur. 1935 
den 1938 e kadar yalnız Almanya 
tarafında rol oynamağa mecbur 
kaldı. Fakat şimdi gene eski oyunu· 
na başlayacaktır. Hatta başlamıştır 
bıle. Eğer Romaya bir sefır gönder· 
miş bulunsaydık B. Mussolini bir 
taraftan Hıtleri kabul ederken diğer 
taraftan da sefirimizle müzakerelere 
girişmekte tereddüt etmiyecekti. 

B. Mussolini Almanlara lngiliz

lerle anlaşmış olduğunu ve yarın da 

F ransrzlarla anlaşacağını hissetirmek 
istiyor. Fakat bu onu, Roma-Berlin 
mihverinin dokunulamaz bir mahi
yette olduğunu ilandan menedemi
yor. 

Dörller PaKtr 

Maksat, lı ir dörtler paktı kur
maktır. Mamafih Hitlerin buna razı 
olup olmay;.c•ğırıı kestirmek lazım 
dır. Bu dörtler paktından kim fay 
dalanaLilir? 

Garp devletleri bir dereceye 
kadar .. Çünküböyle b:r pıoktla nis. 
bi de olsa bir sulh garantisi bula
caklardır. Fakat asıl istifade edecek 
olan B. Musolinidir. Çünkü böyle 
bir paktla o, bir taraftan Almanya· 
nın yardımile AkdenizJe ve daha 
umumi olarak bütün denizlerde na 
fiz bir rol oynamak fırsatını ve diğer 
taraftan ise lngiltere ve Fransanın 
yardrmile orta Avrupada Almanya 
aleyhinde hareket imkanını görmek
tedir. 

Dörtler paktı Musolininin gö 
zünde ltalyayı bir taraftan denizde 
lngiliz - Fransız Hegemonya'sına 
karşı, diğer taraftan karada Alman 
Hegemonyasına karşı koruyacak bir 
alettir. Bundan başka unutmamah· 
dır ki, 33 milyon nüfuslu Polonya 
dörtler paktı fikrini kalıul etmemek. 
tedir. Bir beşler paktı ise bizi çok 
uzaklara sevkedebilir. Ve gene unut· 
m~nalıdır ki, Böyle bir dörtler 
paktının, iki diktatörün kafasındaki 

başLca hedeflerinden birsi de Sov
yet Rusyaya karşıdır. Hatta bu, iki 
diktatörün birleşebilecekleri biricik 
notadır. 

Komonl•t tehllkeal 

Yalnız şurasını derhal ilave ede 
limki; iki dikdatör bu gün, 1938 de 
bu nokta üzerinde birleş-niş bulunu j 
yorlarsada yarın bu noktada ayrrla· ı 
caklarında hiç şüphe yoktur. çünkü 
komonist tehlikesi onlardan birisi 
için tt"hdıdine devam edecek halbu 
ki diğerleri için böyle bir tehlike 

kalmayacaktır. 

Filhakika Sovyet Rusyanın nüfu 
zı.:nun F ransada olduğu gibi lspan 
yadada inhilale uğrndığına şüphe 
yoktur. 

Avrupa git gide .)ovyet tehlihe 
sinden kurtulmaktadır, 

Halbuki. Almanyanın ihtirasl~rı 
kendisini tuna boyunca ileriye doğru 
Sovyet Rusya ile hudut komşusu 

olan Romanyaya doğru itmektedir. 
Binanaliyh gittikçe, ltalya biraz daha 
bolşevik düşmanı olacaktır, Çunkü 
gittikçe bolşevizmi daha az yolu
nun üzerinde bulacaktır. Alınanya 

ise her aıı biraz daha fazla bolşc 
vik düşmanı gesilecek çünkü gittik 
çe düşmanı ile bir az daha yakınl aş 

mrş olacaktır. 
ispanya harbi bir kere bittimi 

ltalya, bugün Fransa ve ingilterenin 
bulunduğu vaziyeti alacaktır. Yani 
Sovyet Rusya ile Almanyayı birbi 
rinden ayıran şiddetli ihtilafa yakın 
dan alakadar olmakla baraber hiç 
1 ir suretle karışmak arzusunda bu · 
lunmuyacaktrr. 

ea,başıı konuşmanın tehlikesi 

Buna şunu da ilave etmek la. 
zrmdrr, büyük ihtirası sahibi başla · 
rın, başbaşa konuşmaları çok büyük 
tehlikeler de arzeder. Bunun kla 
sik bir misalı vardır. Napolyonla 
Rus Çarı Aleksandr'ın başbaşa ko 
nuşmaları , Bir çeşit konuşmalarda 

iki taraft2. kar ş•lıklı birbirini aldat· 

. Bankalarımızın ~~ 11<aıveıoer: 
ışletmeye başladı- P ld k kl 

., 
"' M l rb atı a ve çocu ar 
gı a atya . ez Şu son günler içinde bir kısım 

fabrikası ilkokul talebeleri arasında ve mek 
tebe gitmiyen çocukların ellerinde 
(Patıldak) tabir edilen çitlenhik 
(dardağan) çekirdekleriyle atılan 
oyuncaklar görülmeğe başlamıştır. 

Bay Osman Akçam 

- Birinci sahifeden artan -

Şimdi bu fabrikanın tasfiye, apre 
ve boya daireleri yapılmaktadır. Bu 
kısımda 5000 iğlik komple bir dai. 

ire vücude gelmektedir. 
Kanunusani, Şubat, Mart ayla 

rında, halihazırdaki fabrika 260,000 
metre bez imal etmiştir ki bu hesa
ba göre yılda 1,000,000 metre bez 

imal edilmektedir, 
Gene bu üç ay zarfında 29372 

paket 4 ve 12 numara iplik imalatı 
yapılmıştır. Bu mikdar fabrikanın 
kendi istihlakine dahil değildir. Yal 
nız satış mikdarıdrr. Bir paket 4,5 
kilodur. 

Fabrikada yeni bir işletroc şef· 
!iği de ihdas edilmiş olacaktır. 

Fabrika idaresinin muamelesinde 
ki sür'at ve kalitelerin yüksekliği do 

layısiyle bir çok tüccarlar mutavas
sıtları ortadan kaldırmış ve doğru· 
dan doğruya fabrika ile temasa geç 

miş bulunmaktadır. 

Mutavassıtların kalkması yüzün 
den hem fab rika ve hem de toptan 
cılar büyük bir istifade görmekte

dir. 
Bilhasa bu son aylar içinde ima

latın kalite yüksekliği itibarile talep 
çok fazlalaşmış ve fabrika mal ye
tiştiremez bir hale gelmiştir. 

mağ:ı uğraşır. Veya hiç olmazsa bir 
birinden daima çekinirler. Tilsit mü
lakatından sanra Avrupa sulhunun 
Napolyon - Alek~andr anlaşması 
üzerine kurulmuş olduğu zannedilir-
di. Halbuki 1811 çok uzak değildi. 

Bugün için mutantan nutukları. 
sonsuz alkrşlaıı beklıyelim, fakr.t 
hükmümüzü vermek jçin de ltalyan 
- 1 Alman konuşmalarının hakiki ne· 
ticelerini bekliyelim. Öyle beklene
bilir ki, bütün bu şa'şaalı, mutantan 
merasimlerden sonra Berlin- Roma 
arasında başlay .ı.n ihtilaf biraz daha 
bariz bir surette meydana çıkacak
tır . 

Almanyanın ispanyayı, Macaris 
tam, Çekoslovakyayı ele geçirmek 

için harcadığı enerji,Triyesteyi ccnnbi 
Almanyanın m•hreci yapmak için 
harcadığı nnerjı ltalya tarafından 
Alman yanın kendisine karşı yap nak 
istediği mu hasara, ve imha teşeb 
büsleri olarak kabul edilebilir. Ya
kın bir istikbal bize her şeyi öğre 
tecek tir. Şimdilik yalnız şuna inana 
hm ki, resmi tebliğler ne olursa ol 
sun, Roma - Berlin mihveri, hiç 
bir zaman lngiliz - Fransız anldş
ması gibi hakiki ihtiyaç ve m~nfaat 
birlikleri üzerine müessis ve . kuv· 
vetli bir birlik değildir. 

P·erre Domiııique 

Çocuklar bu oyuncakları teda 
rik etmek için yüksek*ağaçlara tır 

m~nmakta buna lazım olan parça
ları kesmekte ve tohum toplayıp 
yekdiğerleinin yüz ve gözlerine sık· 
maktadırlar. 

Bu tehlikeli oyuncakların ço 
cukların ellerinde bulunmasına mek 

tep muallimleri ve velilerinin mani 
olması lazımdır. 

Kovun yoğurdu 
Mahalle aralarında satılan ko 

yun yoğurtlarının yenilemiyecek 
der ecede sulu ve ekşimiş bir halde 
olduğu görülmektedir. 

Belediyenin nazar dikkatini celb 

ederiz. 
·----~~-----~- -

Ziraat aletleri 

Teı zilattan istifade etti
rilmesi kararlaştı 

Ziraat V ekalctinden Vilayete ge
len bir emre göre, kullanılmak üze. 

re bir yere gönderilecek bütün Zi 
raat alet ve makinelerinin imendi. 
ferle nakilleri D~vlet Demiryolları 

idarelerince tenzilatlı ücret tatbiki 
için Ziraat Odalarınca vesika veril 
mesinde tereddÜt edilmesine lüzum 
yoktur. Bu vesikalar eshabına der 
hal verilerek bu mevzu dahilinde 
takibat yapılacaktır. 

Deri fiyatları neden 
yükseld, ? .. 

Ham deri fiyatlarının son gün
ll'fde birdenbire yükseldiği ve ev· 
velce 80 kuruşa satılırken şimdi 110 
kuruşa alınabildiği haber alınmıştır. 
Bunun sebebinin de son günlerde 
ham derilerin az mikta.rda şehrimize 
gelmesi ve fazla isteyen bulunması 

imiş. 

Bir kuruşla 

Şehrimizde neler 
alınabilir 

Şehrimizde (l) kuruşla neler 
alınabilenlerden aklımıza gelebilen
leri aşağıya yazıyoruz: 

Bir barclak iyi su, dondurma, 
iki bardak bayon şerbeti, bir bar. 
dak ayran, çörek, beş adet kii.ke, 
pandispanya, bir tane cevizli, hur
malı, kaysılı, Elmalı, horozlu, taban
calı şeker, çikolata, karamela, şe
kerli simit, pişmani, dört tane fın

dıklı şeker, 20 tane erik, 5 tane ye. 
nidünya (malta eriği), ikişer demet 
soğan, nane, maydanoz, dereotu, 
tere, sarımsak, bir deste bemizotu, 
iki kabak, marul, bir ölçek nohut 
leblebisi, bir fincan karpuz çekirde
ği, tuzlu ııohut, bir tek kondura ba 
ğı, iki tane saç tokası, 

t3 Mayls 938 

Kökyüzü bulutlu. Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak 27 derece. Geceleri 
en az sıcak 13 derece, 

Tahsilat ve~ 
muamelat 

Yeni talima ne 
vilayete g idi 

Hazirandan itibaren hükmü tı 

bik edilecek olan tahsilat ve ınu 

melata ait talimatname vilayete g 
miştir. 

Bu talimatname "azife ve teşı 
lat, tahsilat, tahsilat kayitlcrinin ı 
sii, tahsilata başlama, icra muam' 
tı dosyaları tesisi, devir muamele! 
tahsildarların riayete mecbur old 
!arı diğer hususa\, tahsilat şefi 
memurlarının tutacakları defter 
ve ifa edecekleri diğer vazifeleri 
fasılları ihtiva etmektedir. 

Hava şehitleri 

ihtifali yarın 

Yarın saat 11 de hava şahit 
ihtifali yapılacaktır. 

Gayri mübadille 
Binaların vergileri terk 

edilecek 

Gayri mübadillere tahsis edil 
malların vergileri hakkında BüY 
Millet Meclisince kabul edilen ~ 
nun Maliye Vekaletinden şehriıı' 
deki alakadarlara tebljğ edilmiı 

Gayri mübadillerin istihkakına k 
şılrk tutulan gayri menkullerin ~ 
tarak tesçili ve müşterilerine tel 

olundukları t ırihe kadar tahakku~ 
miş ve tahsil edilmemiş olan veri 
ve Belediyeye ait resimleri Ka~ 
terkin olunmuştur. 

Bu gayri menkullerin henüı 

tılmamış olanlarından dahi , sı 
müşterilerine teslimi tarihine kı 
tahakkuk edecek olan bu vergi 
resimleri aranmıyacakttr. MaJiyı 
kaletinden Vilayete gelen bir ı 

de teraküm eden vergilerin te< 
edilmemesinden dolayı müşte 

namına tesçil olunamıyan gayri 
kullerin tahakkuk etmiş vergile 
terkini ile tcsçil muamelelerinin 
men yapılması ve satışlara eng 
lan vergiler meselesi halledilınil 
duğuna göre,satışların tesri edil 

bildirilmiştir . 

Patates istihsalir 
ehemiyet verilec 

B~sleyici maddeleri çok ınik· 
olduğu cihetle Patatesin merıı!, 
timizin her tarafında bol bol ı· 
saline lüzum vardır. Yetiştirilııı' 
saklanma -ı ve nakli kolay vı 
hında bir ekmek y ıini tutma9 

barile kıymeti büyüktür. 
Gerek ziraati yapılan ve ( 

yapılmayan yerlerde bu vf 
mahsulün fazla miktarda ~k11 

istihsal edilmek için lazım 
bütün tedbirlerin alınması 1

' 

işin dikkatle takip ve netice!\ 
rilmesi Ziraat Vekaletinden 
lere tebliğ edilmiştir. 

S~l;,.;.H;,.;.H;,.;.A;,.;.T__;.;IŞ,.,..L_E~ 

Sıtma enstitüsü 
müdürlüğü 

Şehrimiz sıtma enstitüsü ııı~· 
lüğüne lstanbul sıtma müca~elt 
isi Bay Seyfittin Okan tayın 

miştir. 
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·-Hikaye_..;. ____ .._ _____ •ı . 1938 de Sovyetler 
DURArN ~~t,;p 

1 

Birliği ekonomisi 
yarın yapılacak 

at koşuları 
_ Vazan----

-------·--•ı Nihad Tangüner ._.. 

e ahahın ilk ışıkları küçük 
;:;;;;J} meydanının loşluğunu yavaş 

yavaş kaldırıyordu. Ortada 
üç ayaklı iğreti bir idam sehpasının 
yanında beyaz bir önlüğe bürünmüş 
uzun boylu, ince bir adam duruyor
du.O kadar ince, o kadar zay ıftı ki ... 
Fakat buna rağmen o, kendisini bek· 
leyen ölüm karşısında Lütün mana. 
sile sakin ve mü tevek kildi. 

- Son arzun? 
Suallerine o , du·iaklarını kıpır · 

datmıyarak başile cevap verdi . 
- Yok 1 

• 
infaz ediniz 1 

Emrini gene ondan evvel duyan ı 
ve harekete gl'len olmadı. 

O, azılı bir katildi. Muhakeme 
si safahatında bütün şehirli onun 
amansız düşmanı idi . Fakat bu sa· 
hah, idam sehpası karşısında onu 
bu mütevekkil jestle görenler nef· 
ret hissi duymuyor ; hakkında , ne 
nefret ve ne de merhamet duygu 
larına kapılmıyarak " Bedbaht ce· 
zasını çekecektir " diyorlardı. 

idam mahkumu mırı l danarak , boy
nundan göksüne uzanmış bir zinciri 
işaret etti : 

- Bunun sahibini bulabilirsen 
verıısın . 

Bu sabah ondaki fevkaladelik 
şimdi de kendini göstermişti. Elleri 
titreyordu Fakat naçar, mahku 
mun bu son dileğini yerine getire 
cektı. Mademki ona son arzusunu 
sormuştu f • 

Vakit geçirecek zaman kalma
mıştı. Mahkumun boynuna doğru el 
!erini uzattı ve titrek parmaklarla 
zinciri çözdü. 

Ölüm mahkumunun derbeder 
göğsüne sarkmış zinciri çekerken, 
ucunda küçük bir madalyonun takı 
lı olduğunu gördü. Onu avuçlarına 
aldı. Fakat cebine götürürken bü
yük bir tecessüs göstermişti. 

Bütün dikkati madalyonda top 
landı. Alaca karanlıkta, avucunda 
tuttuğu küçük madalyonu gözlerine 
iyice yaklaştırıyor ve yaklaştırdık 
ça dıkkati artıyordu. Nihayet öyle 
bir an geldi ki bakışları küçük 
madalyona mıhlandı; ve bu bakış· 
lar oradan bir dah1 çözülmedi: oı . 
duğu yen: bir külçe gibi düşmüştü. 

• 
Otuz yıllık " infazcı • ölmüştü. 

Otuz senedir , yüzlerce kişinin 
boynuna yağlı ipi geçirmeğe alışan 
adam bile bu gün , tahıil edeme· 
diği bir hissin esiri idi . Ilık sabah 
rüzgannı teneffüs ederken içine bir 
baygınlığın dolmakta olduğunu du· 
yuyordu . 

Sehpanın biraz ötesinde küçük 
bir küme teşkil eden infaz memur 
ları gurubundan çıkan bu emri ye 
rine getirmek lazımdı . lleriledi v,. 
hazırlanmış yağlı ipe uzanırken göz. 
leri , sehpanın altında hareketine 
muntazır mahkuma kaydı. Eliııdekini 
biran bıraktı ve ölecek adama sor 
du : 

Onu koltuklıyarak katdırdılar; ve 
başka 1 irisi mahkumun boynuna ipi 

' geçirerek hüküm infaz etmişti. 

- Söyle son bir arzun var mı? 
Elleri arkasında kelepçelenmiş 

1938 senesi Mos- 1 

kova bütçesi 1 

Moskova : 13 ( Tass) - Mos
kova Belc:diyesinin 1938 bütçesi , 
1937 senesinde 1,6 milyar ruble 
iken,1938 senesinde 1,888,100,000 
ruble üzerinden tanzim edilmiştir. 

Bu meblağdan, geçen seneye na· 
zaran yüzde 42,8 fazlasile 630 mil 
Yonu ev, mektep, hamam, mekanik 
Çamaşırhane, doğum evi inşaatı ile 
su, kanalizasyon ve yol şebekeleri 
nin genişlemesine sarfedilecektir . 
Cie\en seneye nazaran yüzde 25 
fazlasile 935,4 milyon ruble , Maa· 
rife, Sıhhat işlerine ve beden ter 
biyesine hasredilmiştir. 63, 1 milyon 
ruble de Sovyetler Birliği merkezi 
nin tezyinine harcanacaktır. 

Sovyet demiryolu nakliyatı I 
Moskova : 13 ( Tass ) - 1938 

senesinde büyük işler için Sovyet 1 

ler Birliğinde demiryolu nakliyatına 
5 ~ilyar rubleden fazla para tahsis 
edılmiştir. 

Esas hcd f" h 
Birliğ' · c '• u işte, Sovyetler 

Şa k 
ınbınğl merkez mıntakalarını 

r a a ıyaı de · 
. . . mıryolu şebcke

lerını takvıye etmek ve U k Ş k 
d . za ar 
emıryolları şebekesini ink"ış f t . 

a e tır. 
rntktir. Uzak Şarkta ve Siberya de. 
rniryolunda çifte hat ferşiyatı, lu se 
ne içinde, bitirilmiş olacaktır. 

1938 serıesinde 1.448 yeni loko· 
nıotif ve 39,009 yeni eşya vagonu 
Çalışmaya başlıyacaktır. 

Sovyetler Birliği demiryolları ü· 
Ztrine günde vesati olJrak yüklenen 
Vagon mikdMı, 1937 , enesinde 
90.00Q ilcen, 1938 senesi zarfında 
95,000'i bulacaktır. 

• 
idam sahpası önünde, o sabah 

geçen sakin facia şehirde kulaktan 
kulağa dilrl e ıı dile dolaştı. Yapılan 
derin bir tahkikat sonu ış nihayet 
anlaşıldı: 

Asılan adam, sahpa önünde 
kalbi duran " infazcı " nın otuz yıl 
evvel kaybettiği çocuğ11ymuş mC"ğeıl. 

ı . 

T iyanşan dağlarında 
kömür 

Moskova : 13 - (Tass) - ov
yet ilim adamlarının yapmış olduk· 
lan tetkikler neticesinde Tiyanşan 
dağlarında kömür madeni bulunduğu 
tesbit olunmuştur. Ezcümle Karakül 
ş~hrine 60 kilometre mesafede Cir· 
galansk gC"çidinde ve Işık göl mınta
kasında zengin kömür ihtiyatı keşi 
ve tesbit edilmiştir. Maden cevheri 
üzerindeki analiz, bu kömürün Kırgı
zistanda şimdiye kadar bulunanların 
en iyisi olduğunu ishat etmiştir. 

( J, ' -

Şeyh Ahmet Büyük Filmini 
göstermiş olan 

Ta.n sineması 
BU AKŞAM 

Mevsim ikinci ve müstesna bir 
Şark filmini daha teşkil edecek 

olan ve 
PAUL ROBESON ile HENRY 

WiLXON 

Gibi iki büyük Artis tarafından 
yaratılan 

(Kara Dev) 
Emsalsız ve güzel esı~ri takdim 
edecektir. Arabistanın kızgın Çöl
lerinde ctreyan eden ihtiraslı bir 
a~k destar11,acıklı bir mevıu,Arap 
musikisi, heyecanlı ve p k güzel 

bir film 

Filme ilaveten: 

Güzel bir Miki Mavs 
-9264 

. 

-Birinci sahifeden artan: 

Üç saatlık şahane bir temaşa 

Asri sinemada 
Bu akşaın 

20,30 suvaredeu itibaren 
En büyük Yıldızları keşfeden adamın hayatı ... Mı silsız ve şimdiye. kadar 

görmediğiniz Revülerin mucid i. 
Zenginlik, Aşk , sabneleri:e dolu ve efsanevı gözler bın•ştı ·an ihtişam 

içinde geçen büyük şaheser 

Moskova : 13 (Tass) - Sov
yeller Bir lifi milli ekonomisinin 1935 
inkişaf planı, ikinci beş yıllık pla
nın ıııuvaffakiyetli bir .urette ba. 
şarılması esası üzerinden tesbit o
lunmuştur. Sovyet milli ekonomi
sinin teknik teçhizi, yeni tekniğin 
kullanılması ile iş vermenin ileride 
mühim hamleler kaydetmesi için la 
ıımgelen bütün vaziyeti fillıakika 
izhar etmiş bulunmaktadır. 

kunu 400 lirayı gaçmemiş olan dört 
ve daha yukarı yaştaki yarımkan 

arap ve ha!iskan arap at ve kısrak- 1 

lara mahsustur. ikramiye : 240 lira
dır. Birinciye: 140 lira, ikinciyt. 50 
lira üçüncüye 20 lıradır. Duhuliyesi: 
2, 10 liradır. Sıklet: Dört yaşındaki· 

ler 58 kilo. beş ve daha yukarı yaş. ''Z• f • ld R •• ı k ] 
takiler 60 kilo taşıyacaklardır. Me · ıeg ıe ,, evu er ra } 

Hükumetin tasvibine iktiran eden 
1938 planına görr, iş vniminde 
fazlalıklar kaydedilecek ve bu key 
fiyet ağır endüstıide yüzde 16,4 ü, 
odun stokajlarında yüzde 23,9 n, 
demiryolu nakliyatında yüzde 7 yi 
ve sovklıozlarda yüzde 24,3 ü bu 
lacaktır. 

safesi: 2,200 m!tredir. 1 Oynayanlar : 

Handikap Dehakar Artist - VlL YAM PO\.'.EL 
OçUncU ko,u: Dört ve daha Eşsiz arkadaşı MIRNA LOY 

yukarı yaştaki yarımkan arap ve Localarınızı telefonla isteyiniz 

iş veriminin fazlalaşması ve yeni 
fabrikaların işlemeğe açılması se· 
bebiyle, 1938 senesinde 110 milyar 
rubleyi tecavüz eyliyecektir. Ziraat, 
istihsalini yüzde 14 fazlalaştıracak
tır . 

1938 planı, memleket müdafaa 
sınm çok mühim bir sur~tte art· 
masını temin eylemektedir. 

Gene aynı plar,a göre, fabrika 
ve müesseseler memleket dahilinde 
tevzii işinde daha çok rasyonel ted. 
birler alınacak ve bu suretle lüzum 
suz bir çok nakliyatın önüne geçil
miş olacaktır . 

Sovyetler birliğinde: 
patates zeriyatı 

haliskan arap at ve kısraklara mahsus 
tur. ikramiyesi: 255 liradır. Birinci 
ye: 180 lira, ikinciye 55 lira, üçün
cüye 20 liradır. Duhuliyesi; 2,55 li
radır. Mesafesi 1800 metredir. 

DördUncU ko,u : Dört ve 
daha yukarı yaşta ve hiç koşu ka • 
zanmamış yarımkan arap ve halis· 
kan arap at ı e kısrı k l aı a mah 

sustur (Üç yaşındaki kazançlar na 
zarı itibara alınır.) ikramiyesi: 210 
liradır. Birinciye 140 lira, ikinciye 

1 50 lira, üçüncüye 20 liradır. Sıklet: 
Dört yaşındakiler 53 kilo, beş ve 
daha yukarı yaştakiler 60 kilo taşı 
yacaklardır. Mesafesi: 1,600 metre 
dir . 

ZABIT ADA: 

Bıçakbıçağa geymişler 

Moskova: 13 (Tass)- Sovyetler Ali oğlu tabak Süleyman, Ha~im 
birliği pat&tes kültürü bakımından oğlu terzi Kemal, kardeşi Abdurra-
bütün dünyada birinci mevkii işgal zak, makinist hayati, Ali oğlu Mea 
eylemektedir. Filhakika dünya pata met, şapkacı Ali ve Hasan oğlu Hü 
tes ekimi arazinin yüzde 30 u Sov· 

1
1 seyin aralarında eski bir husumet 

yeti er birliğindedir. 

1 

yüzünden çıkan kavgada bunlardan 
Harpten evvelki devreye naza· Mehmet, Hüseyini sağ bacağından 

Bugün gündüz 2,30 matinede i ciki büy iik film birden 
1- Ateş Böceği ( JANET MAKDONALD ) 
2- GÜNEŞE DoGRU ( Senenin biricik Türk filmi. Ulu Atamızın 

yarattığı inkılabın azametini , görecek ve s,• sini dinleyeceksiniz ) 
Mutlaka göıünüz 

Telefon: ASRI 250 9267 

Sovyet endüstrisinde 
terakki 1 

Türk Spor Kurumu Sey
han bölgesi Başkanlığın
dan : 

Moskova: 13 (Tass) - Neşre 
ailen resmi istatistiklere göre, 1938 
sP.nesi kanunusanisinden şubat ni 
hayetine kadar olan devre ıarfmda, 
istihsal vasıtaları İstihsalinde geçen 
sene aynı aylarına nazaran, yüzde 
7 ve istihlak maddelerinin istih. 
salinde ise, gene geçen senenin ayııı 
aylarına nazaran, yüzde 9,4 bir 

Eski Postahane binası altında 
merdiven başındaki dükkan kiralık· 
tı" Taliplerin 261Mayıs11938 per
şembe günü C. HP. binasında Türk 
Spor Kurumuna müracaatları . 

9265 14- 17 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuska pısı civarında 

fazla! k kaydedilmiştir. En bü· 
yük fazlalık, gıdai endüstri istihsa - 1 

!indedir, bu endüstride geçen seneyc
nazaran istihsal fazlalığı yüzde 14, 7 \ 

nisbetindedir. \-----------·----
Halk eczanesidir 

ran Sovyetlerdeki patates zeriyatı I Ali Abdurazzağı sol kolundan Ke
nın randımanı yüzde 31 nisheıinde , malda Hayatı arkasından çakı ile 

fazlalaşmıştır . 2938 senesinde pata yaraladıklarından suçlular yakalanarak ---------------------~~------· 
tese tahsis edilen arazı de 6,700,600

1 

adliyeye tetlim edilmiştir. 
hektara çıkmıştır. 

Güneş ışığından 
kaçan adam 

Zabıtaya hakatet etmiş 
Adliyeden hapıshaneye bir ceza 

lıyı götürmekte olan jandarmaların 

ı 
vezifelerine mi.dahale edip tahkir 
edici sözlerde sarf e tiğinden ka-

Galiçyada bir kö}de yaşayan Aleksı sap Bekir mahallesinden makinist 
Fugorin harbe iştirak etmemiştir. Se Mehmet, Jan Jarmanın cürmümeşhut 
ferberlik ilan edildiği gün mahzenine rap)rile birlikte adliyeye teslim 
saklandı . 1 edilmiştir. 

Kaıısı, u;·durma bir telaşla, ko 1 
casının yüzlerce metrelik derin bir 1 Sopa ile döğdü 
uçuruma yuvarlanmış olduğu ve ora Şakir oğlu Salih, Mehmet oğlu 
da öldüğ'i şaiasını yaydı. Umami 1 lbrahinı, Ali oğlu Şaban ve Rama 
heyecın ve seferberlık hazırlıkları 1 zan aydınlı aşiretinden koyun çobanı 
içerisinde hiç kimse ölen bir zavallı , Hasdn oğlu Mustafayı bir hafta son 
nın cesedini yüzlerce metre derinli. ra tek·ar muayenesini icap ettirecek 
ğindeki uçuıum içerisinde aramak derecede sopa ile doğüp başındac. 
zahn;eline katlanmadı. yaralamakları iddia ve şikayet edil· 

Asker kaçağı bu suretle emin, 1 diginılen suçlular yakalanar~k bakla 
fakat hiç te rahat olnııyan mahze rında kanuni muamele yapılmıştır. 
ninde yaşadı. Ruslar kasabayı işgal 

ettiler. O gene mahzer.inden çıkma 
dı. Bir gün annesi, Aleksiye müthiş 
bir lıaLer getirdi .. 

Karısı bir Rus neferiyle sevişi 
yor muş, her gün beraber civardaki 
ormana gider ve tatlı aşk saatleri 
yaşarlarmış. Aleksi çılğın bir kıs · 

kançlık içerisinde mahzenden çıktı. 

lııçağını aldı. Ormana gitti. Rakibini 
sırtından ve kaırından çok ağır 

bir ·urdte yaraladı. 
Rus askeri hastahaneye götürül· 

dü. Ôlmederı evvel, kendisini vura
nın bir erkek olduğunu ve berabeı 
bulunduğu kadının bu erkeği görür 
görmez "Aman yarabbi! kocam. di 
ye haykırdığını söyledi. 

Aleksi Rus askerini yaraladık:tan 
sonra karısına şu tenbihte bulun· 
muştu: 

- Eğer saklandığım yeri Rus
lara haber verirsen her ikimizi dl' 
kurşuna dizerler, fakat 1914 den· 
beri lı~ni hiç kimse körmediğini 

söylersen o vakit beni bulamazlar, 
ikimiz de postu kurtarmış oluruz. 

Bu sözleıden sonra Aleksi mah
zenine döndü ve ne Avusturyalı 
ların, ne Rusların, ne de Lehistan 
istilası sıralarında, da 1922 taıihine 
kadar ınahzenrlen çıkmadı. 

Bu tarihte harpten doğan bütün 
suçlar için umumi bir af ilan eJildi. 
O vakit Aleksi ilk d~fa olarak yer 
yüzüne çıktı. Fakat sekiz senedenbe 
ri ışık yüzü görmiyen bu adam gü· 
neşle karşı kaışıya kelince başında 
ve gözlerinde dayanılmaz bir ağrı 

duydu. Derhal hastahaneye götür· 
diiler . Bir kaç haftalık bir tedavi
den sonra doktorların verdı ğı neti· 
ce şu oldu : 

Aleksinin gözlerinin ışığa ta 
hammül etmesine imkan yoktur . 
Aleksi bundan sonra daima karan . 
lıkta yaşayacaktır: -

O şimdi bir mahzende değil, fa 
kat onun penceresiz ve ışıksız bir 
odada karı~ı ve annesi ölmüş oldu . 
ğuodan illliyar bir hemşiresi ile be
raber yaşıyor ve ancak gece soka
ğa çıkabiliyor. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

·-----
Hayvanlar Vergisi Kanunu 

Kanun No: 2897 Kaimi tarihi: 20/111936 

Neşri tarihi: 29111936 

Verginin mevzuu 

3343 numaralı kanunla değiştirilen! inci madde: 

Terkin 

- Dünden Artan -

Tahsili Eınval Kanunu hükümleri dairesinde satılır. 
Vergi ve cezasile birlikte bakım ınasarifinin tutarı 
irad kaydolunur. Fazlası sahibi zuhurunda verilmek 
üzere emanete alınır, 

Madde 30 - ikinci maddenin C ıe D fık. 
ralarında yazılı hayvanlar için tahakkuk ettirilen ver. 
giler mali yıl girdikten sonra usulü dairesinde ter
kin olunur. 

3343 numaralı kanunla değiş tirilen 31 inci madde: [7] 

Müruru zaman 

Tebliğ at 

Transit eşyası nak
lin de kullanılan l · 
ran develeri 

Madde 31 - Verginin taalluk ettiği malliyilın 

hululünden itibaren bir mali yıl içinde terhedilme 
yen ve t<1rhedilipde kat'ileştiği mali yılı takib eden 
beş mali yıl içinde tahsil olunmayan vergiler. mü
ruıu zemana uğrar. 

Madde 32 - Bu kanunda yazılı tebliğlerde ve 
müddetlerin hesabında Hukuk Muh•kemeleri Usulü 

Kanununda kabul edilen hükümler cereyın eder. 

. Madd e 33 - Transit eşyası naklind e kullanılan 
lran develeri mütekabiliyet şartile kayda ithal edilmez 
ve vergi alınmaz. Ancak bu kabil develer dahili 
nakliyatta ku'lanıldığı takdirde bu hüliümden istifa
de edemez. 

[7] 2897 numara lı kanunun değ'işen 31 ınc i maddesi: 

Verginin taallük ettiği mali yılın hululünden itibaren bir mali yıl için 
de tahakkuk ettirilmiyen ve tahakkuk tll i rili ı;le tahakkuk 
ettirildiği mali yılı takip eden b!ş m1li yıl içinde tahsil olun 
mayan vergiler müruru zamana uğra . 

Sonu Var 8303 




