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1 
1 Roma : 
i seyahati ; 
: akisleri : 

anuel, Hitleri 
...... 1 ......................................... .. 

bizzat karşlladı 
1 1 

.Rom~-·sokakları peri masallarında 
işitilebilecek derecede süslenmiş 
Fransız gazeteleri bu seyahatin Anşlustan doğan 
soğukluğu izale maksadiyle yapıldığı yolunda 
tefsirde bulunmaktadırlar 
Roma : 4 ( Stefani aıansı veri

yor ) - Kral Viktor Emanuel, dün 
gece Bay Hitleri bizzat karşılamış
tır. Garda bütün !talyan mareşalları, 
ggeneralleri ve bütün rical ve sefir· 
erle sefaret erkanı hazır bulunmuş
lardır. 

Roma yolları o kadar süslen
mişti ki, bu akşam ancak masallarda 
işitilebilir. Garda mutad takdim me 
rasiminden sonra ltalya Kralı Viktor 
F manuel ve Hitler kıtaatı teftiş et
mişler ve müleakiben sara}a gitmiş
lerdir. Emannel, Hitler ve Mussolini 
açık bir otomobilde halkı selamlıya
rak geçmişlerdir. Butün yollar on 

' 

binlerce halkla dolmuş ve gür bir 
alkış tufanı dakikalarca devam et
miştir. 

Kral, Hitler ve Mussolini sarayın 
balkonuna da mü:eaddit defalar 
çıkmışlar ve çok hararetli bir 
şekilde alkışlanmışlerdır. 

Paris : 4 (Radyo) - Hitlerin 
Roma seyahati, matbuatta çok ehem· 
miyetle karşılanmaktadır. Bazı gaze· 
leler. Hitlerin Roma ziyaretini, A vus· 
turya meselesinden doğan soğuklu· 

ğun yatışınası ve Çekoslovakya me. 
selesinde de istişare zımnında oldu· 
ğunu tefsir etmektedirler. 

Alman gazeteleri ve 
Südetlerin istekleri 
"Südetler 

edilmez 
meselesi artık ihmal 
bir safhadad.ır ,, 

Prağ Hükumeti talebJeri 
olduğu gibi kabul etmelidir 

Çekoslovakya hükumeti plebisite razı değilmiş 

Berlln : 4 ( Radyo ) - Alman gazeteleri, SUdet Almanları 
parlisl ralsl Konrad Henlein'ln Karlsbadda lrad ettlı)I bCJyUk 
Pragramatlk nutku, ehemlyette mevzuubahs etmekte ve bılls 
lstlena tıq:sl, Sllı!et ı!avıısınm 
artık beynelmilel bir mesele 
•ekll almı, oınıasından dolayı 
rnemnunlyet izhar eylemekte
dlr . 

Malum olduğu üzere Haynl< yn; ) 
A.man azlıklaı mm metalıbatını 8 Pok.

1 t«da hulasa elmışli. Eğer biz bu 8 
noktayı iki cümle içine sokmak is· 
!ersek; bunu şu şekilde formüle ede 
bilıriz: Sudet Alınanlarına ıam bir 
rnuh arı yet verilmeli 'e Südet Al · 
rnanlaıının ııasyonal sosya.ıst dcnya 
lel~kkisine iştırakları, me~ru görfü· 
ııı elid ır • 

Vo.>ısclıer Beobeclıter, Südetlilc· 
r•ni nilı•yet uçık kat'ı bir lisan ile 
ıfdue etmiş olmalaıındmı dolı.yı de· 
rın bir inşirah duymakla \C bunu 
çok hayırlı bir başlanırıç telakki et· 
rncktedir, Ga1.ete, bu mutalebatın 
husnıyetle karşılanacağını um . 
rn~kt.d r. Zira hem Çekoslovak 
rnıllcti, hanlayn'in de i~aret ettiği gi· 
~· aslan sulhsever bir millettir. hem 

e Sı.. letliJe.-i milli varlıklarının na
?l aıı itibara alınmasını i•temekle bil· 
ıassa Ç ı. 1 ı. , la . C•os ova~ların anlaması \'C 

Hkıyle .takdı r elm si lazım gelen 
b r arzu ızhar etmişlerdir. 

Haynlany'in bütün Alm•n azlığı 
naınınn nasyonal oo,yali1mc bağlılı· 
ğıı.ı ve imanını izhar elmiş olması 
Pek tabiidir, Zira nasıl ilim sahasında 
Yeni hır çığır açan mühim ktşiflcr, 
derhal bütün dünyaya yayılır~a. bil· 
Yüklüğü nisbetinde lıususiyeti haiz 
dünya telakkileri de ayni şekilde hu
dJt t•nımazlar. 

Vuiyet, hiç olmazsa tevezzuh 
etıniştir. Prng hükumetinin buııu ar-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Başvekilimiz Parti 
gurubunda 
izahat verdi 

Celal Bayar ve Rüştü 
Aras yarın Belgrada 

hareket ediyor 

Ankara : 4 ( Telefonla ) Baş · 
lıakaıı Lugün Mrclis Fırka guru 

Lunda Yunanistan seyahatleri hak 
kında tafsıliit vermişlerdir . Bayar 

Elen nıillt'linin Türk dostluğuna 
verdiği Lüyük kıymetin bütün ehem 
nıiyetini tebarüz ve Yunanistanda 
bulundukları müdddçe Kral hükii· 

met erkanı ve halktan gördükleri 

çok derin dostluğun ve artık iki 

millet arasında sarsılmaz bir tesa. 
nüt yaratmış olduğunu söylemişler
dir. 

Gurubun hararetli ve tasvipkiir 
alkışlnrile sözlerini bitirmişlerdir . 
Yakında Yunaııistanda akdolunan 
dostluk mukavel~leri Meclise gele 
cektir.Başlıakan Hariciye vekilimizle 
birlikte Cumaya Sırbistana hareket 
ediyorlar. Sekiz Mayısta Belgradda 
bulunacaklardır . 
Dahiliye Yeklllmlzln izahatı 

Ankara : 4 (Radyo) - Fırka 
gruı unda son Günlerde Elazığdeki 
fırtına ve Murad suyunun taşmasın · 
da nüfusça lıiç bir zayiat olmadığı 
gibi zararların da çok az olduğunu 
sö}'lcmişlc ı dir. 

---Hltlİır - ve Musollnl 

Küçük antant 
dün toplandı 

Bükreş: 4 (Rati yo) - Küçük 
antant konseyi bugün öileden evel 
ve öğleden sonra ıki İçtima yap. 
mı~tır. 

Yugoslavya baş vekili V< harici 
ye nazırı Stoyadinoviç ve hariciye 

müsteşarı ile hu>usi büro şefı bura 
ya gelnı.şler ve ik inci cdseye işti· 
rak rtınışlerdir. 

Yu{!'oslav baş vekili bura la bü 

y:ik rn "~s: nl e k ''~ıl Jn ıqtıı-. An 
tanıta delegeler Romanya baş veki 
linı ziyaret etmişler, bir müJdet baş 
vekiilelt<" kalrnışla ıJır. 

Antant ddegeleri şerefine bu 
akşam bir ziyafet V'I ilecek ve bunu 
bir süvar" takip edecekti r. 

Macaristanda yahudi 
aleyhtarlığı meselesi 
Budapeşte: 4 (Radyo)- m~ca 

ristan meclisi, yahudi al eyhtarlığı 
hakkında verilen projeyi büyük bir 
ekseriyetle ret etmiş tir. 

Macar· Yugoslav - İtalyan 
ış birliği 

Belgrad: 4 (Radyo) - Macaris
tan, Yugoslavya, ltalya arasındak: 
iktisadi ve içtimai iş birliği için üç 
taraflı bir teşriki mesai t~şebbüsüne 
geçilmiştir. 

r.._,....,.-......... -.-..-...---..-.-......-

, Büyük Şef' Uzak şarktaki harp 

Baş vekilimizi ve 
hariciye vekilimizi 
kabul buyrudular 

Bu ay içjnde 48000 
Japon askeri öldü 

Ankara: 4 (Telefonla) 
BUyUk ,eftmlz Atatürk bu 
gUn öOleden evvel dost E 
ten seyahatinden dönen ba• 
veklllmlz Ceıaı Bayar ile 
hariciye veklllmlz RU,tU 

Çinliler dün büyük bir şehri 
istirdat ettiler 

Arası kabul buyurmu,ıar 
ve uzun mUddet yanlarında 
atıkOymu,ıardır. 

Şanghay : 4(Radyo) - Bütün gün l malinde Çinlilerin va>.iyetinde herhan 
muhtelif noktalarda ezcümle Teşvang· gi bir değişiklik olmamıştır. 
ta şark eyaletlerinde devam eden Çinsinin şarkında en son mühim 
muharebelere rağmen Çantug'un şi- şehir olan Linfen'in cenubi şarkisinde 

bulunan Yıcen istirdad edilmıştir. 

Hatayda hala anarşi 
Eti türklerinin 

• 
bazıları 

.., 
agır 

ileri gelenlerinden 
surette yaralandı 

SEÇiM KOMİSYONUNA MÜRACAAT EDİLDİ 

Ankara: 4 (Anadolu ajansının hususi muhabirinden)- İntl· 
hep kayt muamelesi •atı gUnUnden itibaren lskenderunda ba• 
ledı. Hatayda iki vaka oldu. Eti tUrklerden Şeyh Mahmut, 

bazı alevller tarafından hUcU· 
ırıe maruz kalarak ajjır suret 
te yaralandı. 

DiA-er vakaya gelince: Eti türk· 
!erden Mehmet derviş, Edip Galik 
tavla köyiinde Tark aleyhdarlarının 

taarruzuna uğıamışdır, Hepsid" ağır 

surette yaralanmıştır. Keza Şeyh 
Mustafa ve Esntta yaralanmıştır. 

Türkler milletler cemiyeti seçim 
l..1;otrol kom is} onuna müı acaat ede. 
rek arlık bu giui hadiselere meydan 
verilmemesi ıçin icap eden şeyin ya 
pılmasını reca etmişlerdır. 

Su işleri için tahvil 
çıkarılacaktır 

Ankara : 4 [ Telefonla ] - :>u 

işlerine tahsis edilmek üzere 31,000, 
000 liraya kadar istikraz akdi ve 

bu maksadla ziraat bankası tarafın· 
dan ihraç edilecek tahvillere hazi· 
nece kefalet edilmesi hakkında, hü · 

kumet, Meclise bir kanun projesi 
vermiş bulunmaktadır. 

' 

Ekibimizin muvaff akiyeti 
pek çok takdir edildi 

Şeflerimiz 
• ve sevgı 

binicilerimize teşekküt 
telgrafları gönderdi 

Ankara: 4 (Te· 
lefonla) - Türk 
binicilerinin İtalya· 
daki yarışlarda bi· 
rinciliği alışı ve 
Musolin i kupasını 
kazanışı Ank arada 
büyük ıneınnuni· 
yet uyandırmıştır. 
Başvek ilimiz Ce· 
lAl Bayar ekibimiz .. 
bir telgra f çeke · 

1 rek l<'şekk tlerini. 
sevgilerini ve ken 
dilerinin gezleriııdeı 
öptüğünü bildir . 
miştir. Dahiliye Vt 
kilimiz ve Parti ge· 
ne! sekreterimiz 
Bay Şükrü Kaya 
da ekibimiz.. teşek 
kür ve sevgilerini 
telgraHamış ve on· 
ları bu muvaffaki 
yellerinden dolayı 
tebrik etmiştir. 

ROMA MATBUAT! TÜRK BINlCILIÖI HAKKIN· 
DA TAKDiRKAR NEŞRiYATTA BULUNUYOR 

• 

Roma: 4 (Radyo 
- Romadaki ya· 
rışlarda birinciliği 
k•zanan Türk eki· 
bi hakkında bütan 
Roma matbuatı ha· 
yranlıkla dolu neş· 
riyal yapmakta· 
dır. Blnlcllerlmlzden Cevad bir yarı, esnasınd• 

Matbuat Türk süvarilerinin çok 

1 

büyük bir farkla birincilik elde et· 
farklı olarak birinciliği kazandığını mek hiçbir ekibe nasip olmamıştır,., 
yazmakta ve,•şimdiye kadar bu kdar demekt~dir. 

Salahiyettar askeri makamların 
bildirdiğine göre, Nisan ayının ilk 
on beş günü zarfında Çinde 30,000 
Japon askeri ölmüş 1500 kişi esir a• 
lınmıştır. Düşmandan alınan ganaim 
arasında 4700 tüfenk, 200 makineli 
tüfenk ve mühim mikdarda cebhane 
vardır. 

Çin kuvvetleri kumandanı albay 
Defoan'un öldürülmesi lıurada büyük 

as!biyet uyandırmıştır. Cebhelerden 
gelen haberlere göre, Çin kıtaları 

dOn büyük bir taarruz yapmışlardır. 
Bu taarruz esnasında 8500 Japon as• 
keri öldürülmüştür. 

Bay Rogar Garo 
bugün şehrimizde 

Ankara : 4 ( Telefonla )-

Hatay Delegesi Garo bu akşam 
ekpsresile Antakyaya hareket etmiı 
tir. Yanlarında Antakya konıo 
losu Celal vardır. 

Kazakistanda mad 
en zenginliği 

Moskova : 4 (Tass) - Kaza· 
kistan'da iki sene kalan ve mütema• 
di surette tetkikatta bulunan Sov. 
yctler Birliği ilim Akademisi heyeti 
azaları son zamanlarda Moskovaya 
dönmüşlerdir. 

Kazakistandaki tı-tkikler arasın
daki bu heyet azaları, Kazakistanın 
garp mıntakasında zengin mikyasta 
potas tuzları damarları bulmuş ve 
yerlerini tesbit eylemiştir. 

Bu heyetin "tuz kubbeleri" de. 

nen yerlerin bünyesi ve teşekkül 
tarzı hakkında yaptığı tetkikler, Em. 
ba mıntakasında neft bulmak için 
kuyu kazma ameliye>inin daha bü· 
yük Lir intizam ve daha büyük bir 
emniyet tahtında yapılmasını müm. 
kün kılacaktır. 

Balkaç gölünün şimalinde voJf. 
ram ma Jenleri ve Kazakistanın mer• 
kez mıntakasında ise yeni altınlı 
kum sahaları bulunmuştur. Bu key

fiyet, Kazakistandaki altın damar· 

laıının şim liye kadar zannedildiğin· 
den çok daha cenuba doğru uzan· 

makta olduğunu isbat eylemektedir. 
Hani mıntakada heyet ayrıca geniş 
kromit yatakları bulmuş ve nikel, 
platin ve sair bazı madenler ama· 
ri tesbit eylemiştir. 

Elektrik santralları 

Moskova: 4 (Tass) - 1938 se
nesi zarfında, geçen seneye naza. 
ran iki misli fazlasiyle, Sov Jetler 
Birliğinde yeni elektrilc santralları 
inşaa•ına ve halen inşa edilmekte 

olan santralların bitirilmesi işine 
1.01.000.000 ruble tahsis olunmı•ı
tur. 



Sahife : 2 

--
Lavrensin 
hayatından 

A 

macera ve esrar 
gizli kalmış bir 

fllrb&.-9 5 Mayıs 1938 

dolu ll ~ ifil a ifil @l lb> ~ lf' o ~ lr o 
köşe ,_....~_~ ____ 

0 _1r·-----------' 
Lavrensin kitabını ithaf ettiği 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

kadın ı,. 
En büyük 
düşmanımız 

Hem şeri; 

.,1 Parasız yatılı talebeler 
Onun hayatını kurtaran ve onun için hayatını 

feda eden genç bir Musevi kızı imiş i Devlet hizmetleri hakkında 
• 

yenı hazırlandı bir 
Karasinek en korkunç düşma-Sara Arujon nasıl kurşuna dizildi? nımızdır. Trahom, verem ve tifo leyli meccani talebenin mecburi hizmetlerine dair bir kanun 

gibi bulaşıcı hastalıklar karasinek- projesi hazırlanmı,tır. Bu proje esaslarına göre, resmi orta. 
!erden geçer. Bir te:C s·nek bin okullar ve llselerde meccani leyll olarak tahsilde bulunanlar 

h hl.k ı·d· arasında yUzde yetml• be• nlsbetlnl geçmemek ,artlyle kUltUr Pari-Suar gazetesinin Nevyork muhabiri yazıyor : Şimdiye kadar nacağını görmui üzerine onun a· düşmandan te ı e ı ır. 

halkın muhayyelesi lngiliz Entelligens-~ervisinin maruf Ajanı Ulvren- yatına kıydıfıı anlaşılmıştır. Bu korkunç mahlukla müca- bakanlı§ınca ayrılacak olanlar': 
sin adı etrafında bir çok efsaneler yaratmıştır · Fakat onun fevkalade O zaman grnç kızın bu suretle dele eıl O seni öldürmeden sen 6jiretmen yetı,tırmek Uzere 
maceralar ve esrarla dolu hayatının hakiki taraflarından pek azı meydana ölümü Lavrens'i fevkalade derin bir onu öldür! Bakanlık tarafından kendllerl. 
konabilmiştir. Bugün, tamamile bir tesadOf eseri olarak onun hayatına ne gösterııen müesseselerden 

acıya dü•ürmü• ve göstermiş oldu. K · k h ı·ı d gu-b ler ı yll olarak git· ait acı ve 0 kadar da Romantik bir hakikat meydana konmuş bulunu- • • ~rasıne e a ar a, re - birine parasız e 
yor , Bu hakikat şudur : ğu kahramanlık ona karşı sevgisini de ve süprüntü birikintilerinde meije mecbur olacaklardıı-. 

ölümünden sonra bir kat daha ar. K · k'"k"" d k 1 k Lavrens hayatında bir kadın I Fakat en nihayet Türk mukabil ürer, arasıneği o un en yo Bu gibiler öğretı:ıen o ara ye 
vardır. Ve bu kadın hayatını onun casusluk t•şkilatı Sorayı keşf ve tırmıştır. etmek için evinde gübre bulun· tişince devlet okullarında meccani 
için feda etmiştir. tevkif etmrğe muvaffak oldu, Bu de 1,,,=---------·---........ .., durma, helanı temiz tut, hayvanının leyli talabe tahsilde bulundukları 

ESRARENGiZ iTHAF virde Türk erkanı harbiyesi Lavrens' altını sık sık temizle, çöp1eri he. müddet kadar Vekalet emrinde çalı 
A VILA YET iŞLERi Malumdur ki, milyonlarca ra- in kim olduğunu Lilmiyor değildi. men çöpçüye ver. şaca.klardır. 

hın kendisini yıllarca Münci olarak fakat onu bir dürlü ele geçiremi- Vilayet Daimi Encümeni Evinde, dükkanında, her yerde Bu karar orta okullarla liselere 
bildiği Lavrens ölümünden bir kaç yordu. Bu sıralarda Lavrens'in çölde sinek kapanı veya sinek kağıdı leyli meccani olarak alınacaklar ve 
sene evvel hemen hemrn kudsiyet ekmiş olduğu isyan to'ıumları sürat· bulundur, filit kullan! bütün orta okullarla liselerde ayni 
derecesinde bir ehemmiyet atfettiği le büyüyor ve müthiş bir yangın ha- Dün öğleden evvel saat 11 de Yalnız başına mücadele fayda. suretle tahsilrle bulunanlara şamil 
bir kitap yazmıştı. Çok mahdut bir !ini alıyordu. vilayet daimi encümeni Vali Tevfik sızdır. Herkesi mücadeleye trşvik olacaktır. Öğretmen yetiştikleri hal-
kütleoin okuyabilmesi için bu kita Binaenaleyh Türk ordusunun e· Hddi Baysalın riyaseti altında top- eti Kara sinek mücadelesi yapma· de Maarif vekaletince tayin olunduk 

k 1 1 k ı. d lanmı• ve muhtelıf işleri üzerinde ka-bın satış fiatı a ı a mayaca •a ar line müthiş bir düşmanı ve onun ' yan yurdunun, yurttaşının düşma· ları vazifeleri kabul etmiıeıı veya 
k k 1 b · b rarlar verilmiştir. ı1 k · ı yükse onmuştu. şte u cserm aş bütün gizli ajanlarını bilen bir genç nıdır. kabulden sonra kendi iste luıy e 

tarafında şöyle bir ittihaf vardır: kadın geçmişti. Türklerin onu söy. !:....----·---------'" vazifelerinden ayrılanlardan meccani 
• OA.S. Lavrens ne kitabının ta- !etmek istemesi kadar tabii bir şey 19 Mayıs İÇİ'! faaliyete leyli olarak tahsilde bulundukları 
bırıa, ne yakın dostlarına bu ismin oıamazılı. geçiliyor Yag.,; mu rlar mekteplerin tahsil yıllarındaki ücret 
sahibini bir dürlü söylemek isteme- Fakat Sara bütün ısrarlara, teh. !erin yekununu tediyeye mecbur ola-

! 19 Mayıs gerçlik ;re spor bay mişti, şte bugün bu ismın sahibi ditlere rağmen bir trk kelime bile caklardır. 
ramı hazırlıklarını yapacak olan ko· Jk' .. d b · h · · ' h olan ve Lavrcns hayatında çok mü- ~öylemi yor ve inadl ı sükut ediyor· ı gun en erı şe rımızue mu • Bu para kendilerinden veya ke 
mite bugün parti salonunda topla- ı·r r 1 1 1 r. 1 d"' k him bir yeri bulunduğuna a ·tık du, Nihayet Türk casusluk teşkilatı te ı ası a ara YB11mur ar uşme • fillerden alınacaktır. Bu gibi borçla-

Borsada alım,satım 
Bu günlerde Borsamızda pamuk 

ve koza alış verişi durğun bir vazi· 
yettedir. Dünkü piyaseye göre Klav 
land pamuğunun 39-40,50, piyase 
pııılağı 25-27, piyase temizi 23 24' 
koza 5-5,50 ve çiğidin kilosu da 
3 kuruştan satılmıştır. 

GÜNÜN SiYASETi 

İngilterede 
Vergiler 
Yükseliyor 

şüphe edilmeyen bu kadın meydana en son bir çareye baş vurdu. Kur · nacaktır. tedir. Yaptığımız tahkikata gör, aon rını ödemedikçe devlet dairelerinde 

çıkmış bulunuyor.Bu ismin sahibini şuna dizilmesine karar verilmiş gibi Jimnastik provaları yağmurlar bölgenin hemen her ta· ve hususi müesseselerde kullanılamı- ~eni büdçede en nahoş sürp· 
aslan Macar olan Amerikalı bir ga davranıldı: Sabaha karşı mevkuf bu dün yapılamadı rafına düşmüştür. yacaklardır. l( riz, kazanç vergisinin yüz· 
zeteci meydana çıkarmıştır. lunduğu yerden çıkarıldı. Bir dıvarm Dün bilhassa öğleden sonra ge- de 25 den yirmi yedi bu. 

Gelecek mali yıl içinde daha 
Büyük bir ölçüyü bulacak 
olan s•lahlunmrı masrafı, ka
zanç verginin, çay ve benzin 
resimleriııiıı yükseltilmesini za • 
ruri kılmıştır. Sir fon Say11te
nin parlamentod..ı söyledrğine 
göre, lıükılmeı ayrıca, buğday, 
şeker ve balina balığı yalf< 
satın alarak depo etmektedır. 

B il d b · I Dün stadyomda yapılacağını yaz· k d k kı b ı ı d B u gazeteci uzun yı ar an erı önüne götürüldü. Bir manga asker ce yarısına a ar ısım sım, o çuğa yükseltilmiş oması ır. en 
k b 1 1 dığımız 19 Mayıs Jimnastik haramı d f b"" .. }} b 9 Filistinde oturan yakın a ra a ari e silahlarını omuzuna kaldırmıştı. Man yağmurlar üşmüştür. ırtına utun Çeltı'k mu·· stahsı' erı' zin resminin galon aşına pense 

F k na ait provalar havanın yağmurlu ·ı· muhabere yapmamıştı · a at son gaya kumanda edeıı Türk subayı gün devam etmiştir. çıkarılması, çay resmine 2 pens ı a· 
1 d ki k k d 1 olması dolayısile yapılamamıştır. h ' d · ' .. · 

zaman ar a çocu u ar a aşı o an genç kıza: eyetı ün gıttı ve edılmesi de epey tesirını gösh• 
amcasının kızını hatırlayarak aile- - Size beş dakika müsade e· MAHKEMELERDE: Bazı mülklerin recektir. Hele, bundan bir yıl evvel 
sine bir mektup yazmıştı . Mektu· diyoruz. Bildiklerini söylerseniz ha- Kozan, Kadirli, Bahçe, Osma. hakanı bulunduğu sırada Çembrr-
bunun cevabı gecikmedi ve bu ce. yatınız kurtulacaktır. dedi. Berber Kazımın tapu harçları niyede bazı mıntıkalarda çeltik zi· layn'ın radyoda söylediği bir nutuk· z 

vap onun için bir yıldırım darbesi Sara Hala susuyordu. Bunun ü muhakeınesi raatı yapılmasına Sıhhat Vekaleti ta vergilere zam yapılmayacağını 
oldu : zerine Subav askerlere silahlarını n"ın it'ıraz ettiğini ve bu iş için bu ilan etmiş olması göz önünde tutu· fa A k S A · Yortan mahallesı"ııden Afifi oğlu 1 le ta 1 rııı tapu 1 J · - mcanızın ızı ara ruıon doldurtmuştu. Bu hareket karşısında cara ve mu 3 a a h ·ıı · d b' h lacak olursa, bu verai yükse ti mesı· ş 

g 

Abd il h 1 k 1 k bölgeler müsta sı erın en ır e- ... yirmi sene evvel Umumi Harpte Seranın iradesi daha fazla mukave- u a 1 yara ama tan suç '-' ve harçhrı, kanunu mucibince ıymet- "d · · nin ne kadar büyük bir hayretle h 
k d. "ld mevkuf Gani Saf zade mahallesin- · d h kı k tt" ·ı k yetin Ankaraya gı eccğını yazmış urşuna ızı 

1 
• met edemedi. Söylemek istediğini leıi üzerı;ı en ta a ~u e ırı me · k k 1 A k karşılanmış olduğu anlaşılır. Vergi· u V kt t 1 ·ı· d" den Ali o<rlu berber Kazımın duruş tedı"r. Halbukı' amme hı"z .. etı"ne mah- tık . Heyet dün ü e spres e n a. e me up 
3 şun ar 

1 
ave e ı anlatmak üzeae elıni yukarı doğru .. lerin yükseltilmes;nin burada bırak· ta 1. d masına birinci sulh ceza mahkeme- sus devlete aı'd gayrı' menkuller ver. raya hareket etmiştir. ıyor u : kaldırdı. f d tır.ı ilk intiba, ekonomik reaksiyo· ka 

"Kendisi hararetli lıir siyonistti. Tam bu sırada orada sahneyi sin e evam e ı miş azı şa ıt erın giden muaf bulunması iti arile un· nun daha şiı"mullü bir mahiyet alma· dı" d d d ·ı b h" 1 • b b Çeltikçiler bu mevzu etra ın a 11 

M · ·· Vekaletle temasta bulunacaklardır. Umumi Harpte Lavrcnsle beraber k 1 k ı · celbi için muhakeme ~yısın on iıçu ların vergi kıymetleri takdir ve tes sı ı"htı"malinin kuvvetlenmesidir. Lon· seyretme te o an as er erın arasın-

çalıştı . Ve bunu da çok pahalı dan diğer Lir Subay sıyrıldı ve ba- ne talik edilmiştir. bit edilememiştir.Maliye vekaleti,bu Nüfus kag" ıtları drada ve hususiyle Sitideki kanaat ka 

ödedi • ğırdı: Bir tatlıcı para cezasına gibi mallardan icare ve mukataaya silahlanma masraflarının istikraz ile 
Bu kısa fakat kati malumat ma- bağlı olanların vergi esası üzerinden yenı·lenecek temin edılmesi daha muvafik bir ko bl d D - Beş dakika geçmiştir. Bina· hk A ld 

ruf Amerikan • Dov a y oren • ma um O U tadilat komisyonlarına kıymet ko· harket olurdu, me.k.zind~dir. 
L . h enale}h onun ölmesi lazımdır. 1 

tab müessesesinin avrensııı aya- Ô k h k t nulnıası uzun su""receğı"nden icara ve Bu sene, halkın e indeki nüfus Saymen'in parlamentoya getir• .,ı'f Bu oözleri müte kiben tal.•a11ca lçüler kanununa ay ırı ara e <. 
tın~ bu sahifeyi aydınlatmak için k 1 1 Ş k . k" mukataa ve taviz yollarına esas o kağıtlarile cüzdanlar yenilecektir. diği büdçe, Lugüne kadar lngiltere du. sını çıkararak s~ranın üzerine ateş elme ten suçu tat ıcı ev etın 1 ın 
f'ilistine bir çok muharrirlerini gön- 1 hk . d lacak kıymetlerin takdirini hususi Bu münasebetle nüfus kütükleri de nin sulh zamanında yapmış olduğd etmiştir. ci as iye ceza rna emesın e yapı· y

0 dermesine kafi geldi . Bu muharrir- J d lO 1 bı'r şekle bağlamağa ihtiyaç görmüş yeniden tanzim edilecektir. Bu su bütçelerin en büyüğüdiir 944,4 mil· Sonradan bu subay'ın da egiliı lan duruşması sonun a ira para 
lerin Filistinde öğrendikleri bu genç k ·ı ve hu hususla bir kanun proı'esi retle yeni bir ııüfus tahriri yapılmış yon lngiliz lirasından ibaret olan 

1 
casusu olduğu ve genç kızın muka· cezasına mahkumiyetıne arar ven -kızın Liıvrens için sadece gizli bir hazırlamıştır. olacaktır. ilk tahmini bütçe geçen yılırı hakik 

f b vemeti kaybederek itirafatta bulu mişlir. 1 
Ajan olmaktan çok azla ir şey rrasraf bütçesini 100 milyon ngiliı 
olduğuna isbata yetmişti. ,..---------------------------------------------------------"'"\ lirası aşmaktadır. Buna ayrıca, istik· 

Daha Umumi Harp esnasında ondra okuaryomunun k d saç 1 n dan ağ - Bir ayağınızı kaldırınız tek, raz yoliyle silahlanma için temin e· 
Yahudilerle, Araplar arasında müt L meşhur balık ınütehas a 1 n ayak üstü durarak belinizi öne doğ dilecek olan 90 milyon lngiliz lira• 
hiş bir husumet başlamıştı. Lavrens sıslanndan bay Vinall, •-•••-•-ı•--• ru bükünüz, kolunuzu uzatınız , kı sını da ilave etmek Jazımdır . ..Hasılı· 

Ş ı:ırmm1111111ııııı•nmı:rznıo1aı~11ııı:tı=ııııeım::ıı--:ı::ıııı•Avrupa postası d k ı 
bütün güçiüklere rağmen bazı Ya- bugünlerde ap deni mıldamadan beş a ika durunuz lngiltere, önümüzdeki mali yıl için 
hudilerle gizli bir ra bı'a teminine zinde balık avın:ı çıkacak. B.ıy Vinall sırf hu açıkgöz ba Bir akşam, Liverpul, tecimlerin diyor· de 1034 milyoıı lngiliz lirası temi~ 
muvaffak olmuş, ve onları, lngilte- Bay Vinall, Londra ckuaryo- Jıkları yakalıyal>ilmek için, kadın den bay Jan Doylryi zal>ıta memur- Bay Doyle tarif edilen şekilde etmek zorundadır. Bunun 914,4 
reni.o menfaati Araplarla berııber mundaki nadide balık çeşitlerini ço · d B ları reviıiyorlar ve diyorlar ki : duruyor. Bundan sonra Bay Doyle mı'lyon mevcut vergilerle, 90 milycr saçlarından ağlar ör ürmüştür. · a ' 
yürümeğe ikna etmişti , Çünkü an- ğaltmak maksadile Lu seyahat'n lıkçılık ınüt~hassm, snçtan örülen _ Sarhoşsunuz, otomobil kul- nin başına dolu bir budak su ko nu istıkrazla bir araya getirilecektir 
cak muzaffer bir lngilterenin harp güçlüğüne katlanıyor; Şap denizin- bu ağları balıklamı göremi· !anacak halde değilsiniz, merkeze yuyorlar : Bu nziyete göre, hazine bakJ 
ten sonra Yahudi meselesini hal· de öyle çeşid balıklar vardır ki, bu buyurunuz ! - Yirmi adım yürüyünüz ! di nının, daha 30 milyon lngiliz lirası' 

yeceğine kanidir ... Tutmağa muvaf· 
1 

d ledebilecefıini ileri sürmüştü . güne kadar tutulup hiç bir okuar- Zabıtanın davetı"ne ı"cabet gerek yorlar. nı t-nıin edecek kaynaklar buma· 
fak olursa, Şap denizi balıklarını D d k d b j 'ti Lavrensin işi çok müşkiildü. Çün • yoma konamamıştır. B d Bay oyle suyu ö me en, ar lazımgelmiştir. ngilterenin, esas ı 
suyu ısıtılmış ve elektrikle aydınlan- tir. ay Doyle merkeze gi iyor ve .. d 1 ~ 

kü, hiç kimse onun Şeyh kıyafeti Bu balıklar 15 milimetre bo merkez memuruna : dağı devirmeden yirmi adım yüru· bariyle silahlanması olayısi e ın 
albnda bir lngiliz zabiti bulunduğunu yundadır; fakat renkleri f.!vkalade mış hususi okuaryomlarda teşhir yor. Doktor raporunu yazıyor : azzam bir ölçüyü bıılmuş olan def 

d k - Beni haksız yere yolumdan k' · k" d · bilmiyordu • parlaktır, su1a zümrüd, yakut, ze· e ece tir. - Bay Doyle belki bir i ı vı> ı Jet masrafı, son haddine varmış e
1 S A . alıkoydular, ben sarhoş değilim ! h d ·ıd· ı hl · · sı Onun ara rujonu nasıl tanı berced gibi ışıldarlar. Bay Vinall Içmiş amma sarhoş içmiştir amma, sar oş eğı ır . ğildir. Saymen sila anma ıçın a 

dığı belli değildir. Fakat şimdi emin bu manzaraya doyum olmadığını d .1 . 1 diyor · Bu rapor üzerine Bay Doyle , gelecek yıllarda daha 1-ıüyük mas· 
olunan bir şey varsa onun genç kı-1 söylüyor. eğı mış • · lngilterede bir insanın sarhoş fuzuli yere tevkif edildiği için, ken 1 rafların yapılması icabedeceğini te 
za hakiki hüviyetini söylemiş oldu- Bu küçük, güzel renkli balıkla- !ngiltrre zabıtan ile hiç şaka olup olmadığını anlamak İçin basit disini yoldan çeviren iki memur barüz ettirmiş ve hatta bu yıl içinde 
gu• dur. Genr kız ona bütün kalbi b k d ı ı olmac. ama lngiltere halkı da zabı· usuller vardır·, lngilizler için bir a· aleyhı'ne dava açıyor , bile silahlanma masrafı İçin munıarı' ., rıo ugüne a ar tutu amama arının ·r 
ile İnanmıştı, Kudüsde gizli bir büro tası ile şaka etmez. damın ağzı alkol kokması sarhoş Hakimler Bay Doyleye hak ve bütçeler hazırlanacağını söylemişti ~ se1lebi açıkgöz oluşlarındandır. Par- ~ 
kuruldu ve bu büroyu Sara idare et Geçen hafta Lı"verpul ceza mah oldu"una delalet etmez. riyorlar ve iki zabıta memurunu 90 Bu munzam bütçeler, Anşlustan so lak renkli bu balıklar, hiç bir ağa 11 1 
meğe başladı. Lavrens bütün gizli ne kadar ince olursa olsun, sokul- kemesinde dikkate şayan bir dava Merkez memurıı ile hükumet lngiliz lirası para cezasına mahkum ra, Çemberlayn'ın haber vermiş o. 
ajanlarının gönderdiği malumat ona mamaktadır. görüldü. doktoru Bay Doy leye: ediyorlar . duğu silahlanmanın ve hususiyle b~ 
geliyor. Ve o bu haberle·i Lavrens'e ·-----·-------------- va silahının genişletilmesi ile afak' 
bildiriyordu, ~-------------------·---------------- lıdır, 
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5 Mayıs 1938 

Hikaye 

D E L • 
1 

::~';;;!:::s~:~ı::!'.ı~~::: r-ff .......... kNa:kıyedeen C •• i ..... "ı' 
dıgım daha doğrusu bır yem gıbı ! 
ağzına atıldığım zaman, ben on üç ..................... t ,, ,, ,, ,, •• ,, •• , •• ,, ,, , 

yaşında nazlı bir bebek, o benden 
kırkyaş büyük bir tontondu. 

Kırk yaş bu .. 
Dile kolay ... 
ilk günleri, titrek dizlerine otur 

lup beni saatlerce sıktığı. salyalar 
saçarak yanaklarımı dudaklarımı şa · 
pır şupur öptüğü zamat.lar, babam 
yerindeki bu hoyrat adama karşı 
içimde derin bir kin uyandırdı. 

Seneler geçti. Her geçen sene 
içimdeki kini büsbütün tutuşturdu 

alevlendirdi. Gençliğimin en hırslı en 
kızgın zamanları bu sarsak ihtiya 
rın koynunda geçiyordu. Yirmi ile 
yirmi beş yaşı düsünün; bir de o 
sarsak ihtiyarı göz önüne gelirin. Ku 
duruyordum .. 

Hiddetimden, hırsımdan dudak 
!arımı kanatır etlerimi çiıucikliyerek 
didik didik ederken karabahtıma la 
netler yağdııırdım.. içimdeki eski 
kin alevlenrli. alevlendi, alevlendi .. 
Ve bu alevler nihayet gençliğimin 
en taravetli zamanını mahveden o 
titrek bunağı sararak yaktı, kül etti 

intikamımı aldım!.. 
Kah, kah, kah .. 

• Dışarıda karanlık hır gece vardı. 
Sert esen rüzgar pencere aralık 

larınde ıslıklar çalıyordu. 

Annem ve ben.. Korktuk ve bi 
ıibirimize sokulduk .. 

Deli kadın intikamını nasıl aldı 
ğını anlattı. 

• 
O gece bizde eğlenti vardı diye 

başladı. Eğlenti, cümbüş, saz, söz .. 
İşte ihtiyar bunağın hayatı bu bir 
kaç kelimeyle hülasa edilebilir. O 
gece mahallenin bütün erkekleri bi 
ze toplanmıştı. içki çalgı cümbüş 
gırla.' 

Eteğimin bir ucu belimde, mut· 
faktan sofaya, sofadan mutfağa ko ( 
şuyordum., Mahallenin meşhur kör 
hafızı "medet., diye gazel çekerken 
udi katip tak~im yaparken, mutfak· 1 

ta durulur mu? Hemen sofaya fırlar 
kapı aıa'ığından cümbüşü gözetler J ı 
dim.. Serde gençlik var .. 

Ne kadar geçti bilmiyoru ıı. So 
kakta bir telaş oldu: 

Telaşlı, telaşlı bir konuşma, bir 
koşuş ... 

Sokak üzerindeki odaya geçtim 
Zifiri karanlıkta kimse :·görülmüyor· 1 

du. Yalnız iki kişinin sesini duyu
Yordum: 

- Nerede imiş acaba?. 
- iyice öğrenemedik kil... 
- Bize uzakmış .. 
- Ateşe inan olmaz., 
Mahalle bekçişi Cafer ağayı se 

sinden tanıdım. 

Cafer ağa iyi bir adamdı. Bay
t;ıın)arda, ramazanlarda davulunu 
~üm güm öttürerek sokakları dolaşır 
ken arkasına takılan bir sürü çocuk, 
~ep bir ağızdan: 
k "Cafer sı.. bez getirini . ., diye hay 

l 
ırırdı da hiç vık demez, sadece gü. 
erd· ı.,. 

Seslendim: 
.... Cafer ağa, Cafer ağa!.. 
~ Ne var hanım? 

- Kızıllığı görmüyor musun?. 
b Şöyle perdeyi aralayıp havaya 
aktiırı ki gök kıpkızıl. Her taraf 

aPayrlınlık ... 

ltı - Kuzum Cafer ağa yakında 
1 acaba?. 

b - Telaşlanma canım, eğlenmene 
ak?. 

~alın sopasını sürüdü, geçti .. 
b- l<arşıki komşum yeni evli genç 

1 ~.r tezeydi.. İncecik sesiyle ninniler 
0Ylcycrek bitip tı. kenmez "hu, hu., 

farlar çocuğunu uyutmağa çalışıyor 
du. Seslendim: 

- Seniye hanım!.. 

- Seniye hanım hunu! • 
- Hunul 
Kefesi sürdü: 
- Ne var abla? 

- Yngını duymadınmı ayol?. 
- Yoook Yakında mı a b ? ca a .. 
- Galiba .... 

Gökyüzünde müthiş hır kızıllık 
vardı, amma, alevlerin nereden çık· 
tığı görülmüyordu. Katibin udu, ha
fızın "Heyhey. feri bana yangını u 
nutıurdu. Beş on dakika sonra Cafer 
ağanın sesi ortalığı birbirine katıyor· 
du. 

Yangın bize çok yakındı. Hafı
zın mededi boğazında tıkalı lc.a ldı. 
Katibin udu tıngırdayamadı. bizde 
bir telaş ... Misafirler kalkıştı: 

- Kimse olmasın!. 
Bunağın sesi ... 

Titriyerek odama kaçtım .. Kapı 
aralığından baktım: Fesini bastonu 
nu, şemsiyesini kapan sokağa fırlı
yordu. 

Sokakta da müthiş bir telaş baş 
lamıştı. Kapılar açılıyor, kafesler s:i 
rülüyor, geceliğinin üzerine hırkasını 
ayağına lapçınını geçiren, fenerlerini 
yakan soluğu sokakta alıyordu. 

-Hey, hanım .. 
- Ne var?. 

- Benim başım dönüyor yahul. 
- Patlayıncaya kadar içmiyey 

din .. 

Biziın koca ihtiyar, körkütük sar
hoştu. Birdenbire kafasında şimşek 
çaktı .. 

Düşündüm: 

Yangın mahalleye gelse, şu ev 
yansa da, bu körkütük adamı cayır 
cayır, yakıp yok etsem ... 

Kendi kendime : "Deli dedim, 
çıldırıyor musun? .• Kulaklarım uğul 
duyor, başım dönüyordu. Gözlerimı 
kan bürümüştü .. intikamımı almağa 
ahdettim .. 

• 
Yangın hizim mahalleye geldi.. 

Bizim evi alevler sardı. ihtiyar ko. 
cam her şeyden bihaber, bir koltu 
ğun üzerinde sı:ımış kalmıştı. intikam, 
intikam, 

Oh, nihayet hıncımı alacaktım .. 
Nihayet kurtulacaktım. 

Usulca oda kapısını çektim. Ki· 
!itledim . O esnade kendine geldi.; 
Dumandan boğulacak bir bale geli 
yordum. Daha fazla duramadım. 

Ben alevler arasında merdivenle· 
ri dörder beşer atlryarak kaçarken, 
o kapıyı yumrukluyor, boğuk boğuk 
haykırıyordu. 

Kocamın kömüre dönmüş cese. 
dini yangın yığınları arasından çıkar 
dıklarını hayal ·meyal hatırlıyorum .. 
Bundan sonrasını hiç, hiç bilmiyorum .. 

Kendime geldiğim yer neresi ol 
du biliyor musunuz?. 

Timarlıane ... 

:ız:_ .w: 

4 Mayls 938 

Gökyüzü bulutlu. Hava rüzgarlı 
ve yağmurlu En çok sıcak 23 santi· 
grad derece. 

( Türkaözü) 

Kadirli halkının 
felaketzedelere 
yaptığı yardım 

Kadirli . 4 (Hususi) - Orta A· 
nadoluda vuku bulan son zelzele fe. 
laketine maruz kalan yurddaşlarımı. 
zın ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere 
halkımız dünden itibaıen yardımlara 
başlamış ve ilk mahallede dört yüz 
lira toplanmıştır. 

Bu para Kızılay genel meıkezine 
gönderilmiştir. 

Kesabamız Kızılay şübesi baş 

kanı doktor Tevfik Baykara bu va 
dide çok çalışmaktadır. Bu müna· 
sebetle Kadirli memurlar kulübün
de bir toplantı yapılmış, bu mevzu 
etrafında konuşmalar olmuştur. 

Sovyet entelektü
elleri fazlalaşıyor 

Moskova: 4 (Tass) - 1938 se. 
nesinde 91.000 genç mütehassıs, 
mühendis, ziraatçı, doktor ve saire 

Sovyetler Birliği yühek mekteple
rini bitirerek kendi sahalarında ça. 
lışma hayatına atılacaktır. 

A1man gazeteleri 
ve Südetlerin isteği 

- Birinci sahifeden artan -

tık oldugu gibi kabul etmrsi lazım· 
dır . 

Frankfurtor Zeitung, evvela, 
Orta Avrupada ·mühim bir yer işgal 
eden Bu davanın artık uzun müddet 
ihmale maruz kalamıyacağının her 
tarafça takdir edilmiş olmasından 
dolayı memnuniyet izhar ettikten 
sonra meselenin ciddi suretle halli 
için esasen son zamanlarda Ç~kos· 
lovakyada bir takım şartların ta· 
hakkuk ettiğini bildiriyor, Gazeteye 
göre artık Prag' da bütün siyasi cep· 
helt'r biribirlerinden gayet vazih bir 
şekilde ayrılmıilardır. Nitekim par· 
lementoda, .:>üdetli Almanlar cep
hesinin parçalanmasına müncer o· 
labilecek bir mevcudiyet teşkil eden 
putiler kalmamıştır. Gelecek bele 
diyeler intihabatında akıbeti kat'i 
surette belirecek olan Alman sosyal 
demokratlan hariç, bütün diğer Sü. 
detliler, Hayıılayn'in idaresi altında 
taplanmışlardır. Bu vaziyet karşısın· 
da Çekoslovak hükumeti, Alman
Çek davasının Südet partisi ile doğ· 
rudan doğruya müzakereye giri~me· 
den hallolunamıyaeağı artık anla· 
mıştır. 

Gazete, bundan sonra Hanlayn 
tarafından formüle edilen şarllaıı 
hatırlattıktan sonra diyor ki: 

" Bu talepler, bütün kongrenin 
esasını teşkil eder ve Almrn1a Çek· 
fer arasında daimi bir sükun ve an 
!aşmanın nasıl bir çerçive içinde 
mümkün olabileceğini gösterir. içle· 
rinde. Çekoslavak hükı1metinin;n 

kudretini aşan hiç bir nokta yuk· 

Sahife : 3 

Devamlı bir alaka, titretici bir mevzu , çerçevesile süslenmiş mevsimin 
azamet ve dehşet püsküren biricik harikası 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

Şimdiye kadar duyulan heyecanın en kuvvetlisi merak ve 
takdirin en fevkaladesi 

Beynelmilel Yankesiciler 

Yazan : Gaston Leroux 
Oynayanlar: FERNAND GRAVEY-EDVIGE FEUILLERE 
Aşk, Macera , Heyecan sahnelerile dolu bu eser bir çok lisanlara 

tercüme edilmiştir . Mutlaka görünüz 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Localarınızı telefonla isteyiniz 

~~~~~~~-

Telefon ASRI 250 
9223 

----------------------------. Hükumet konağı karşısında 

Ulus Park 

1 
Yaz geldi.Bahçenin güzelliği hakkında reklamı zait gördüğüm gibi mü· I 

davimi bulunan muhterem müşterilerimin istirahatları hususundaki bütün 
noksanları ikmal etmişimdir . 

Pek yakında lstanbuldan celbedeceğim saz,varyete, balet takımlarını da 
görmekle neşeniz bir kat daha artacaktır. 

Bahçe açıktır. Akşamın tatlı serinliğinden ve binbir çiçeğin etrafa 
neşrettiği güzel kokulardan istifade ediniz. 

9211 3-6 

Sovyet hükumeti, 1937 senesi 
sonunda diplomalarını alan 12.520 
genç mütehassısın çalışma sa hala· 
rını tayin etmiştir. 5.000 mühendis 
muhtelif müesseselerde çalışacak, 

1.000 ziraatçı da kokkhoz ve sovk· 
hozlara yollanacaktır. Birçok genç 
mütehassıs; müessese direktörlükle· 

rine, ve mühendisliklere tröst veya 
mektep direktörlüklerine tayin olun
muştur. 

tur. Bilakis. Eğer çekoslovaklar, bü- .•--------_, _______________ ....; 

yük Alman rüyasının tahakkukunun, 
Südetlileri nuıl derinden derine sar-
dığını an !asalar, zorla .ekledikleri 
yabancı gibi yaşımaktan nasıl mus. Sovyet otomobil imalatı 

l tarip olduklarını bilseler. burasını ----·---------------------~ 
kendi vatanları olarak hnımakta ne 1 Moskoya: 4 (Tass) Sovyetler Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

birliğindeki otomobil fabrikaları 

1929 senesinde 1,702 otomobil çı 

karmıştı. 1937 senesi bilençolarına 
göre, bb sene İçindeki imalatları 
200,000 otomobile yaklaşmıştır. 

derece güçlük ç,kdiklerini takdir et 
s,fer, Haynlayn' n taleplerinin ifade 
ettiği manayı, bütün derinliğiyle ' 
kavrarlardı. Önümüzdeki günler ._ ___ _ 

Çekoslovak milletinin ve bunların 
başında bulunan şeflerinin, üz,rlerine 
düşen büyük mes'uliyeti takdir e· 
dip etmedikıerini gösterecektir.• 

Güzel ve büyük bir film görmek 
isteyenler 

Londra : 4 ( R1dyo ) - Hayn· 
ı laynnın soıı nutkundaki pılebist 

Çekoslovak siyasi mahafilince asabi· BU AKŞAM 

Tan sineması 
1 yetle karşılanmıştır. 

na muhakkak gidiniz ve gösteril· 
m'ğe başlanacak olan umumi har · 
hin en faal ve en korkunç şahsiye 
t! ve Matmazel Doktor ismi altın. \ 
da yaptığı casusluklarla efları 
umumiyeyi heyecan içerisinde bı. ı 
rakan meşhur Alman Kadın Ca- j 

susun hayatına aid yapılmış 

Casus Kadın 
[ Matmazel Doktor ] 

Şahaserini görünüz. Hayatınızda 

hiçbirzaman unutamıyacağınız 

bir Hlm olarak kalacaktır. 

Yaratanlar: 
PIER BLANCHAR ve Dita Parlo 

Cumartesi 2.30 da 

Tarz an CASUS KADIN 
9199 

1 ÇOCUK HASTALI;. LAR71 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul saatıarı : Her g:JU 

15-18 
. 

Alsaray sınema· sında 

Bu akşam 8,45 de 
Sinema meviminin sonu münase 
betiyle en turfanda bir film sunu· 
yor. 

Ormanlar hakimi 
Oynıyan 

Varner Bakter 
Hem heyecanlı hem çok eğlenceli 
ve hem herkesin zevkini okşayan 
çok nefis bir film. 

Ayrıca; 

Dünya havadi.sleri 
Telefon 212 

9215 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzre bir 

kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Verginin mevzuu 

3343 numaralı kanunla değiştirilen! inci madde: 

Dünden Artan -

memuruna müracaatla hayvanlarını saydırmağa ve 
hayvanların cins, nevi ve adedini göstermek üzere 
bu memurlardan alacağı vesikayı bağlı bulunduk 
farı kaza varidat idaresine göstumeğe mecburdur· 
lar 

Verginin miktarı 

3343 numaralı kanunla değiştirilen 18 inci madde (4] 

Verginin mikdarı 

' 

Madde 18 - Vergi, hayvan başına aşağıda 

hizalarında yazılı miktarda alınır: 

Nev'i Kuruş 

Merinos koyunu 20 
Tiftik keçi 25 
Koyun ve kılkeçi 40 
Sığır 75 
Manda 35 
Deve, domuz 100 

[ 4) 2897 nuıııaralı kanunun değişen 18 inci maddesi: 
Vergi hayvan başına aşağıda hizalarında yazılı miktarda alınır. 

Nev'i 

Koyun kılkeçi 
Merinos koyunu 
Tiftik keçi 
Sığır, at (kısrak, idiş, aygır), katır 
Eşek 
Manda 
Deve, domuz 

( Sonu Var ) 

Kuruş 

40 
20 
30 
60 
25 
75 

100 

8303 
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~-~~~~-~~~------------------...: 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZlEGFİELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir temaşa 

En büyük yıldızları keşfeden adamın bayatı ... Misilsiz Revülerin Mucidi ... 
Zenginlik .... Hulyavi .... Gözler kamaştırıcı bir şaheser 

Asri Sinemada 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 251 
9205 

·--------------·-----·--------------------= 

çl- Ak arttırma suretile satışa çıkarılan Abidinpaşa caddesindeki 
Belediyeye ait ve haritasında 2 numara ile gösterilen 184,50 metre mu· 
rabl:aı arsaya talip çıkmadığından ihale müddefı on gün uzatılmıştır. 

2- Muhamm.en bedeli beher metre murabbaı için on liradır. 

3- Muvakkat teminatı 137,57 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte Belediye En· 

cümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri Kalemindedir . isteyenler oradan 

parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte En· 

cümene müracaatları ilan olunur.9226 

1- Abidipaşa cadd~sinde ve yeni yapılmakta olan lşbankası bitişigin
de bulunan ve haritas ·nda 3 numara ile gösterilen 182,30 metre murab. 
baı arsa ile ayni mahalde olup haritasında 4 numara ile gösterilen 196,95 
metre murabbamdaki iki parça arsa satılıktır . 

2- Muhammen bedelleri: 3 numaralının beher metre murabbaı on li· 

• 

Kayadeen 
Sularını içmekle 

1 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

,G ___ B. 
orunuş : erral< il 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( lCO sm3 suya sarfolunan N-10 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi { Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

Renk : Renksiz 

il Koku Kokusuz 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

1 Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

Nitrat ( Na 2 ) ,, o.oo.ıo 

( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

,-------------------------------- radan 1823 lira, 4 ııumaralı arsanın beher metre murahbaı 12 liradan 
""' 2363 lira 40 kuruştur. 

ennin en son usullerine riayet edenk ~ ynadı ğı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu hı 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sı!.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY AD ELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkj f Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 

bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
.. 

T A B 
* 

KİTAP 
* 

C 1 L O 
.. 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nıfis 

bir şekilde en zarif hu 
rufatla Tür":sözünde ya· 

pılır • 

Türksözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

3- ihaleleri: 19/5/933 perş~mbe günü saat on beşte Belediye Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 3 numaralı aısanın 136 lira 75 kuruş , 4 numa· 
ralı arsanın 175 lira 22 kuruştur. 

5- Ş1rtna'lleleri Belediye Hesap işleri Kalemindedir . isteyenler ora· 
dan parasız ala bilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be· 
I tediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9227 5-8-12-15 

1- Reşatbey mahallesinde Necatibey mektebi karşısında Belediyeye 
ait 565 metre murabbaı arsa satılıktır . 

2 - Muhammen bedeli 339 liradır. 
3- ihalesi 26-5-938 perşembe günü saat on beşte Belediye Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 25 lira 50 kuruştur. 
5- Şa rtnamderi Belediye Hesap işleri Kalemindedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler. 
6 - Talipleri ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat mak 

buzlarile birlikte Belediye Encümenine m:iracaatları ilan olunur. 

9228 5-10-14 - 17 

Adler ... Singer .. Adler .. 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ı< ayadelen Suları gili berrak , sıhhi, ne 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz , 11 
9167 

n 
G 
81 

al 

ni 
ra 
YO 
rırn 

be 
bu 
ed 

r Türksözü 'I 
Türk Spor Kurumu Güreş o·· 
Ajanlığından: unyaca tanınmış 

Ha 
ha 
dık 
lad 
te 
bir 
•ini 
öte 
küıı 
nı k 
\:İmi 

Ve 
lesi 
Iıııım 

dedi 
kuvv 
Sız 

dıı 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aybk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 Dış meın l ekctle ı ıçin Abonel 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı' 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 

caat edilmelidir. 

Ceyha 'l icra memurlu -
ğundan : 

935 / 99. T. 
Bir alacağın ödenmesi için hacze· 

dilen maa teferruat yarı hisseli ve 
(3000) lira kıymetinde çırçır maki 
nesinin açık artırma suretiyle birinci 
artırması 19-5-938 perşembe gü 
nü saat 14 den 15 kadar Ceyhan 
ilçesine bağlı Kerhane köprüsü kö
yündeki fabrikada yapılacaktır.Mez 
kur günde sürülen bedel kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ni bulmaz 

8 Mayıs P.zar günü yapılacak 
güreş müsabakaları için kayit ol 
mak,tartılınak ve kur'aları çekilmek 
üzere bütün güreşçilerin ayni gün 
saat 8 de Güreş malzemeleri) e bir 
likte Stadyomdaki Güreş heyet;ne 
müracaatları,müracaat etmiyenlerin 
hakkını kaybedeceği ve güreşlerin 

saat 10 da başlıyacağı alakadarlar
ca malum ol nak üzere bildirilir. 

88 Lil'aya 

7 Lambalı 

Radyo 

9225 

Müracaat 

Riza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 13 

sa satış ikinci artırma günü olan 23-
5-938 pazartesi ayni saat ve yerde 
yapılacağından istekli olanların mez :---·---------
kür gün ve saatta Kerhane köprüsü Bu gece nöbetçi eczane 
köyünde hazır bulunacak icra me- Yenicami civarında 
muruna müracaatları ilan olunur. 

9224 
T oros eczanesidir 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletler=mizi ucuz ve şık 

Bebek arabaları:nızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu . Hükumet 
•lil 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

9 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

405 
Ilı izi 
Yıı k 
llıuka 
bizim 

1 

Kömür sık ntısa . . ::;~ 
çe i eyınız lariyl 

cerhal Ali Rırn Kellcşcker ticar etha " esine giderek zarif, sa ğlam, ucuı Zerin 
son sistem bir kalkış 

arzula 

MAL TiZ ALiNiZ ~~~ş 
- Uzerin 

' b · ı · d • v • • ld dir mu <a ı ınc.. - e ın eceg1nı z ma ıı Doı" . 

L. . d f v k . . •tık 
ıra sayesın e mut agınrıın e onomısı~ hiç bi 

te tin edeceksiniz. hadise 

Alacağınız 

<isi~ ü 
en uC D M it d yakmak için en ekonomik, a iZ a komfirli de Ali Rıza Keli cak do 

llıakıa 
şeker ticarethanesinde bulacak s ınız.. •ini ;8 

1
, Maden kömu""ru·· k.ul~a?nıakla hem milli bir cevherin islr. nu H. 

!akını arttırmış ve hem de müsteı' n bı 
1 olacaksınız. Odun kömürü ar tık aranılmanıağa nıahkümdüt· :rmirn! 
1 M d k

•• .. .. .. en t a en omurunu mutfağınızda bir kere tecrübe ed• 

~~--~---------ı 

or. Muzaffer Lokman · Ucuz -
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

mu Umumi neşriyat müdütii 

Macid Güçlü 
Adana Türksöı:ü matbaası 


