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Celal Bayar ve Aras 
dün hareket ettiler 

Heyetim iz merasimle uğurlandı 

Başvekilimiz son bahardada dost 
Romanyayı ziyaret edecektir 

\ Bay Heryo 
Şama davet edilecek 

I' Ankara: 6 (Telefonla)- Başveki
e 1miz Celal Bayar, refakatında hari· 

cıye vekilimiz doktor Tevfik Rüştü 
Aras, gazeteciler ve sekreterler oldu
~u halde bugün Ankaradan lstanbula 
hareket etmişlerdir 

hııriyeti baş vekili Ekselans Celal Ba· 
yar, ve hrriciye vekili Ekselans 
Rüştü Arasın Belgradı 1iyareti müna 
sebetile çok zengin bir proğram ha 
zır lanmıştır 1 Kıı metli misafirlerimiz 
büyük tezahürahüratla karşılanacaklır 
Dost Türk misafirlerimizin burada ika 
meli müddt ince gündüz ve gece ziya 
!etleri ve süvarekri verilecektir. Ha· 
riciye nezaretinde bu işleri görmek 
için hususi bir komite seçilmiştir. 

.. 
Bay Heryo 

. Heyetimiz Ankara garında mera
sıınJe u"1urlanmıştır. Teşyide vekiller 
mebuslar' kumandanlar hazır bulun· 
muşlardır. 

Dünde bildirdiğım gibi, heyetimiz 
dokuz mayista Belgratta olacaklar
dır. 

Belgrat: 6 (Radyo)- Türkiye cum 

Ankara: 6 (Telefonla) - Başveki

limiz Celal Bayar, dost Romanyayı 

da son baharda ziyaret edeceklerdir. 

Küçük Antant konseyi 
dün bitirdi • • • 

mesaısını 

Roma - Berlin mihverine müteveccih 
olmamak Üzere Macaristanla teşriki mesai 
tesis edilmesi muvafık görülmektedir 

Gelecek toplantı Yugoslavyada olacak 

Sinaya : 6 (Radyo) - Küçük 
8.ntant k»nseyi bu gün mesaisini bi· 
lırın iştir. Bu hususta neşredilen b'r 
lebli!lde lnıiliz-ltaly>n anla.ımasının 

i kar ılandığı ve l\1illetler Cemiye· 
1ne sadakat yolunda gidileceği , Tu
a havzasında ekonomik ile başarıl 

ni bitiren küçük antant konseyi ö
nümüzdeki içıimaını Yugoslavyada 
yapacaktır. 

Şam : 6 ( Husu: ıi ) - Meclisi 
mebusan dünkü ictimaında Şam me 
busu Doktor Münir Aclani meclise 
bir tak•ir vermiş ve bu takrir de 
Mısıra muvasalat etmekte olan F ran 
sız mebuoan meclisi reisi Bay Ed
var Heryonun Suriyeyi de ziyarete 
davet edilmesini teklif eylemiştır. 

Binicilerimiz 
Varşovaya ve 

Londraya gidecek 
Ankara : 6 (Teldonla} - Ro 

mada ;apılan milletler arası kupa
sında birinciliği kazanan binicilerimiz 

önümüzdeki cuma giinü Romadan 
Varşovaya gidecekler ve Varşovada 
yapılacak müsabakaya iştirak ede 
ceklNder. Varşovadan sonra Lond 
rada yapılacak lüyiık ko~U) a da 

1 l>inicilerimizin iştirak etn.eleri çok 
muhtemeldir. Binicilerimiz Londra- 1 
dan sonra şehrimize dö.ı'c ·klerdir. ,
Bınicilrrimizin Romada kazandıkları 

llıasına :eşebbüs edileceği beyan 
tdilmektedir. 

Belgrad : 6 (Radyo) - Mesaisi. 

Antant müzakerelerinde, Maca. 
ristanla teşriki mesai tesisi meselesi 
üzerinde de ehemmiyetle durulmuş 
ve böyle bir teşebbüse g~çilmesi ka

rarlaştırılmıştır. Bu teşriki mesai Ro· 
ma - Berliıı mihverine müteveccih 
en olmıyacaktır, ı 

muvaffakıyet büyük lıir memnuniyet I 
uyandırmıştır. Kendilerıne bir çok -
tebrik telgrafları çekilmiştir. 

-

BÜyük devletleri~ ya- 1An~aky3;.da
Pacağı müzakereler kı seylap 

1 Yüzlerce ev yıkıldı 
F=ransız mahafili müzakerelere 
~erhal başlanması mütaleasında 

Sudetler meselesinin halli 
ön planda gelmektedir 

•rıa : 6 (Radyo) - Siyasi mııhafll. B(Jy(Jk Avrupa devletlerlyle 
Uzakereıere ba,ıanıımasl IUzumunu llerl sUrmekte ve bu 

ildlde mutaıeaıar eerdetmektedlr, 

Ayni mahatııın, Y•pılacak 
Uzakerelerde Sudatıer me- 1 ıııeslnln ha!llnl blrlncı der•· 

ilde ete almıık l:!ızım geldlğlnl 
liyıemekte~ır. 
. Büyük devletlerin müzakereye 
'tişınesi imkanı elde edildiği taktir

~· Çekoslovakyanın da kendisine ait 

.~n ınevzu için nıütaleasının alınması 
· Yerinde olacaktır. 

~k ?olaşan şayialara göre, Sovyet 
~, 1 ~ıneti de, bu müzakerelerin der. 
,1 aşlamasına hararetle taraftardır. 

tq:anyanın da müzakerelere iştiı ak 
Ceki söylenmektedir. 

Bay Martel Pari
se gidiyor 

Şam : 6 [ Hususi muhabirimiz
den ~. - Şam gazetelerinin yazdığı 
na gore, Fransa hükumeti Yüce Ko 

miser K. dö Marteli başka bir vazife 
Y~ naklet~eğe karar vermiştir. Su
rıye ve Lubnan Yüce Komiserliğine 
Kont dö Martelin yerine kimin ta-

yin edileceği henüz belli değildir.Bunun 
la beraber, resmi makamlar bu ha
beri yalanlamaktadır. 

Antakya : 6 [ Hususi muhabi
rimizden ] - Evvelki gece yarısın
dan sonra başlıyan şiddetli bir 
yağmur sabaha karşı misli gôrülme
miş bir afet halini almış ve d ağdan 
sel ile beraber gelen taş veya ka
ya y ığınları şehrin yukarı kısmında
ki mahalleleri hemen kAmilen tah· 
rip eylemiştir. 

Feliiket, hhmin ve tasavvur 
edildiğinden fazladır. Maddi zarar
dan başka, blüler de vardır. Ölüle
rin sayısı henüz tesbit edil ememiş
tır. Bir çok kôylerin de h" rap rol-

:du"1u sôyleniyor. Fakat kbylerle 
muvasala henüz temin edilemedi
ğinden hakiki zarar miktarı 

belli değildir. 
Halkevi yardım kolu derhal fe

laket mahallinde faaliyete geçerek 
felaketzedelere y rdıma başlamış-

tır. • 

Hitlerin ziyareti münase
betiyle Papanın 

verdiği emir 

Vatikan : 6 (Radyo) - Papa, 
Bay Hitlerin ltalyayı ziyareti müoa 
sebetiyle Bütün umumi istirahat yer 

!erinin kzpanmasını emretmiştir. 

Halayda 
hararetle 

intihap faaliyeti 
devam etmektedir 

Alevilerden, türküm diye tescillenenle 
rin mikdarı yüzde altmış beşi buluyor 

. 
ittihatçılarla U sbeciler 

çıkarmak istediler fakat 
Iskenderunda karışıklık 

resmi kuvvetler mani oldu 
Antakya : 6 ( Hususi muhabiri

mizden ) - Dün iskenderunda baş
!ıyan ilk tescil muamelesini yaptıran 
Eti Türk kardeşlerimizden yüzde al
tmışının Türk listesine yazılması üze
rine yese düşen Usebecilerle ittihadı 
vatanı mensuplaıı bu sabah lskende· 
runda gıiya bir ihtilal çıkarmağa 

yeltenmişlerdir. Telefonla aldığımız 
bu haberin kısaca tafsilatı şudur: 

Bu sabah saat 9 da, Usbecilerle 
fıtihatçilar lskenderunda lstanbul ole· 
li civarında toplanarak tabancalarla 
gelip ıeçen Türklerin üzerine ateş 
etmelje ve şapkalarını yırtmağa baş
lamışlardır. Bunun üzerine şehirde 
bir panik başlamış ve çarşılar kapa
narak herkes evine çekilmiştir, Bu 
sırada lttihac' ı anasır kulübünün bal-

konundan da Tür halkın üzerine ateş J 
edildiği gôrülmüştür. 

Hadise mahalline jandarmaların 
geldiğini gören Usbacılarla ittihatçı
lar kaçmışlar ve izlerini kaybetmiş
lerdir. 5 Türk yaralanmış ve hastaha
neye kaldırılmışlır. Şehir derhal as
keri kordon altına alınmış ve hadi
seyi çıkaranların takibine başlan
mıştır . 

Halepli Ali namında bir jandarma 
muhasibi dükkanları dolaşarak ( Türk 
yazılamazsınız kafanızı kırarız ) gibi 
saçma sapan laflar söylemeğe başla
mış olduğundan hakkında bir zabıt 

varakası tutularak komisyona veril
mişir, 

lskenderunda bugün tescil edilen- -
Jerin pek çoğu Türk olarak tescil e-

Suriye muahedesinin 
ıu:;ütilt eç' l A.u~~ .. 

Çölde çarpışmalar oldu 

Hıılepten bir görunu, 

Şam: 6 (Hususi Muhabirimizden) - Şark Arap a)anaına 
atfen Şam gazetelerinin verdlklerl habere göre Suriye mua
hedesinin Fransız parlamentosunca tasdiki meseıesl gene 
geri kalmı,tır. 

Parlstekl siyasi mahalllde 
Suriye muahedesinin tasdik 
edllmemeaı hakkında yeni bir 
cereyan ba, göstermiş bulun
maktadır. Bu cereyan kabine 
azası arasında da mevcuttur. 
Blllhare iki nazır muahedenln 
tasdik edllmıemeslr.c!e ısrar 
eylemektedir. 

Bu vaziyete gııre muahedenin 
tasdiki güçleşmiştir. Fransız parla· 
mentosu haziran sonuna doğru kısa 

bir tolantı yaplıktan sonra dağılacak 
ve ondan sonra yaz tatiline girerek 
ancak ilk teşrinde toplanacaktır. 

Diğer taraftan Fransanın Suriye 
muahedesi için ltalya ile de müzake
reye başladığı haberi Suriye ve Lüb· 
nan muhitlerinde fena akisler doğur
muştur. Gazeteler ltalyanın bu me
sele ile nasıl bir alakası olduğunu 

sormaktadırlar. 
Halep 6 - Çıılde Velede aşireti 

ile Lehib aşireti arasında yeni bir 
çarpışma olmuş ve iki kişinin ölümü 
5 kişinin yaralanmasile neticelenmiş
tir. Derhal harekete geçen Fr•nsız 
askeri kuvvetleri ile jandarma md· 
rezeleri iki tarafı ayırmışlar ve bir· 
birlerile muvasalalarını kesmişlerdir. 

Büyük 
bisiklet 

şehirler 
koşusu 

Bisiklet federasyonu 
bir karar aldı 

Ankara: 6 (Telefonla) - Ha
ber aldığımıza göre, bisiklet fede· 
rasyonu lstanbul ve Edirne arasında 

' 
memleketımizde ilk defa olmak üze. 

re büyük şehirler koşusu ha?.ırla· 

maktadır. Bu büyük yarışın. Atatür
kün Samsuna ayak bastığı gün olan 
ve spor bayramı kabul edilen 19 

mayısta yapıl :nası düşünülmektedir. 

Ekner seyahata çıkıyor 

Berlin : 6 (Radyo) - Kuman 
dan Ekner, Almanya-Amarika se 
ferine pek yakında çıkacaktır. Bu se 
yahat için hazırlıklar yapılmaktadır. 

dilmiştir. Halkta Türk yazılmak için 
büyük bir şevk vardır . 

Komisyonun tescil muamelele
rinde gösterdiği itina ve dikkat ve 
bir taraflık dolayısiyle halkta büyük 
bir memnuniyet vardır. 

Dün sabah Cisir hadid pazar 
yerinde halkı Arap yazılma~" teşvik 
etmek üzere bir nutuk söylemek is
tiyen Zeki Arsuzi, orada bulunanlar 

tarafından dinlenmemiş ve "senAraplı · 
ğı temsil edemezsin. 

Diyerek nutuk söylemesine mü
saade edilmemişti.I Zeki Arzusi 
ve arkadaşları orada birkaç beyan
name dağıttıktan sonra şehre dön
me~e mecbur kalmışlardır. 

Dokumacılığımız 
inkisaf volunda 

Hereke ve F eshane 

Fabrikalarının ima 

latı hergün artıyor 

Ankara : 6(Hususi) - Sümer 
Bank'a bağlı "Türkiye Yünlü doku
ma ve Yün ipliği fabrikaları Anonim 
şirketi. tarafından idare edilen He
reke ve F eshane yünlü fabrikaları, 
geçen çalışma yılını, çok müsait şart 
lar ve kuvvetli bir inkişaf seyri için· 
de tamamlamışlardır. 

Bu iki fabrikamızın 1937 yılında 
aldığı neticeler bir müddet sıkıntılı 
bir devre geçirmiş olan milli yünlü 
endüstrimizin salah ve yükselme sa
hasına girmiş olduğuna en sarih bir 
delil teşkil etmektedir. 

Her iki fabrika için şirket tara
fından 1936 yılı içinde 553,719 lira 
kıymetinde 869,051 kilo yerli yapa
ğı alınmıştır. Bu yekun 1936 sene· 
sinde 934,924 lira kıymetinde 1,-
459,661 kiloya çıkmıştır. 

Ayni müddet içinde yabancı ya· 
pak mübayaası 9,459 liralık 24,207 
kilodan 42,083 liralık 109,152 kilo
ya, kamgarn mühayaası 303,925 ki
lodan 322,196 kiloya, pamuk 2,359 
kilodan 42,930 kiloya çıkmıştir. 

1936 da 4,611 ton kömür mü
bayaasını 6,37 4 tona çıkarmıştır. Ge 
çen sene de dışardan alınmış olan 
kamgarn ipliği, bundan böyle Bursa· 
da faaliyette bulunan Merinos yün 
iplik fabrikamızdan temin edilecek· 
tir. Şirke t Merinos fabrikamızdan 
geçrn sene içinde 11,217 kilo yün 
iplik satın almıştır. 

F eshane fabrikasında 1927 sene 
sinde 965,297 kilogram iplik bükül· 
müştür. Geçen sene bu rakam, 
875,858 kilo idi. ipliklerin vasati nu 
marası geçen sene 3,69, 1927 de 
3,91 dir. Kamgarn ipliği imalatı da 
43,283 kilodan 59,292 kiloya çık
mıştır. Bunlarda vasatı numara 21,6 
dır. 

- Gerisi üçüncü şahifede -
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7 Mayıs 1938 .. 
Sahife : 2 
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ı, ş ~ h ö il'" h a lb> ®il'" o ce il'" Ü linvegazeteıeı Yeni bir vaterlo harbine 

hüküme 
~, __________________ .... ._ ___________ , _____ l ____ ıııiııııiiı~ 

girişen 

l.ONDRA eler 
Yazan 

Bölge g··reş 
birincil" leri 
-------. Piyer Dominik 

lnglltere buglin, dıplomatlk sahada Vaterlo muharebesini 

yapmaKtadır. 
Sarih konu .. ıım. 1935 de, Habef meselesi onu gafll avla· 

mı,b. lmparatorluQunun can evf tehdide uQramlşb. Talllne 
Almanya henUz hazır deQlldl, fakat ne da olsa sUratıe sllAhla
nıyordu. 1936 senesini, mUteflk olarak, fabrikaların lfgallyle 

Felaketz 
Adan ıların 

yardımı 

Kırşehir felaketzedelerine Ada 
nalıların yardımları her gün tevali 
etmektedir. Dün de felaketzedeleri· 
miziçin 512 lira toplanmıştır . 

Önümüzdeki pazar günü saat 10 
da Şehir StadınJa, bölge güreş bi· 
!"İncilik müsabakaları yapılacaktır . 
Bu müsabakalar için hakemler se· 

çilmiştir . 

uijra,an ve hava kuvvetıerlnl 1 

harabeden bir Fradsa ile ge. ı·zmı·r Fuarına 
çlrmek lcab etti. Öyle ki Al-

Öğretme çır çır fabr\ 
kasını" temeli atıldı 

manya yUrUyor ve Ran havza· l k 
aını ı,gal ediyordu. getiri ece eşya 

Ziraat vekaletinin, Adananın Ha 

cıali köyünde yaplırmağa karar 1 

B. Çemberlayn'in maliye nazır

lığı esnasında yuz milyon sterlin 
silahlanma işine has edildi Bütün 
lngiliz tezgaııları sıkı surette çıılış. 
maya koyuldu. Bu suretle bütün 
1937 yılı kazanıldı. lııgiltere yavaş 
yavaş Frankoya yakınlaşıyor, bu suret 
le, franksistleriıı galebesi halinde 
ispanyada nüfuzunu sigortaya koy. 

mak istiyordu. 
1938 de Almanyanın yeni bir 

hamlesiyle kar~ılaşbk: Anşlus. B. 
Mıısolini kımıldıyamayınca, logilte
re de kımıldamadı. Fakat beş zırhlı 
tezgahhdır; ikisi bu sene, üçü gc· 1 

lecek sene suya indirilecektir. A
merikadan 7 50 tayyare satın alıyor 
lar, Kanada' da yeni fabrikalar ku· 

ruyorl:ır. 
Ayni esnada ltalya ile müzake· 

re edildi, imparatorluğun müdafaa· 
sıra çok lüzumlu olan lngiliz - 1-
talyan anlaşması akeedildi. Kozu. 
nu son haddine kadar oynamağa 

karar vermiş bir lııgiltere yanında 
Fransa kalkınıyor, kendini topluyor 
ıeşkılatıancfırriıatc azmiiıdı: bir büku· 
met veriyor. Ü: telik, bu hükumetin 
reisi Londraya gidiyor. Ve burada 
iki memleketin kuvvetleri arasında 

Memlekete r.e gibi 
şartlarla girecek? 

Ankara : 6 (Hususi) - Bakanlar 
heyeti 20 ağustosta açılıp 20 eylule 1 
kadar devam edecek olan sekizinci 
enternasyonal lzmir fuarına, fuarın 
açık bulunduğu müddetçe yabancı 

memleketlerden getirilecek eşyanın 
yurdumuza sokulması esasları hak· 
kında bir kararname kabul etmiştir. 

Bu kararnameye göre 1938 en 
ternasyonal lzmir fuarına, teşhir edil· 
mek ü·tere getirilecek ve fuarın de· 

vamı müddetince satılacak mallar 
memlekete genel ithalat rejimi karar· 
namesi hükı1mleri dairesinde ithal 

olunacaktır, 

Genel ithalat rejimi kararnamesi 
hükümlerine göre memlekete ithali 

caiz olmıyan mallar fuarda yalnız 
teşhir olunacak, fakat satılmıyacak
tır. 

yerllfirma · vasıtasiyle iştirak ede~ 
yabancı firmalara, fuara getirilecek 

leri ve teşhirden sonra memlekete 
sokulacak mallarına mukabil yüz bin' 

verdiği öğretme çır çır fabrikası me
mur ve amele evlerinin temelleri atı 
larak inşaata başlanmışlır. 

İnşaat malzemesi 
hissesi mrselesi 

Dünkü sayımızda ". nşaat mal· 
zemesinden hisse alınacak. şeklinde 
bir yazı vardı . Bu ya~ Ankara ıı u 
habirimizden alınmış ve baş tarafı· 
na (Ankara Hususi muhabirimizden) 
kaydi konmadığından şehrimizi ala
kadar eder şekilde görülmüştür. 
Halbuki şehrimiz belediyesi İnşaat 
malzemesinden böyle Lir hisse al· 
mamaktadrr. Vaziyeti tasrih edrizz. 

polislere yeni elbise 

Şehrimiz merkezinde ve kaza· 
larındaki polislerimize yeni elbise 
ler yaptırılmaktadır, Bu elbiselu 
19 mayis gençlik ve spor bayra
mındaıı evvel verilecek ve polisleri ····- --J·-·-- , ...... -........... ·-··- "" ........ .. 
edeceklerdir. 

sıkı bir İş birliğinin prensipleri tan· Türk liralık serbest döviz tahsis e· 

1 

19 Mayıs için jimnastik 
prova lan 

zim tdiliyor. dilmiştir. 19 Mayıs jimnastik bay•amınahazır 
lık olmak üzere stadyumda dün Öğ• 
leden evvel kız lisesi ve öğleden son
ra da eıkek lisesi ile diğer orta o. 

kullar jimnastik provaları yapmışlar· ı 
dır. Pıovalara Maarıf müdürü Ekrem 
Gürsel nezaret etmiştir. 

Gerçi bu esnada B. Hitler orta 
Avrapada manevra yapıyor. Gerçi 
Çekoslovakya tehlikededir. Geı çi 
uzak şarkta Almanyanın müttefiki 
olan Japonya, son gayretini sarfedi 1 

yor. Fakat B. Çemberlayn, keııdisine 
' lüzumlu olan zamanı gün gün, hafta 

hafta, ay ay kazanıyor. 
Daha iyisini yapıyor. Almanya 

ile müzakereye girişmek istiyor. 
Çünkü politik sahada, müzakere, 
bazan, askeri sahada stratejik çeki
lişe muadildir; burada da ınevzuu 

behsolan sadece zaman kazanmaktır. 1 

Bu usuldan hayrete düşen hasım \ 
sizi takip etmekten ve İçerilere sark 
maktan çekinirse zararı yok; eğer 1

\ 

ilerleyişe devam eder ve zaafınızı 
veya korkaklığınıza güvenerek daha 

1 
fazlasını elde etmek i5tcrse, önceden i 
hazırlanmış istihkamlarınızda onu za 

1 

manmda karşılıyabilirsiniz. Bu da 
Vaterlodan başka bir şey değildir. 

Yalnız burada saatler senelere 
tekabül eder. lngıltere daima ayni I 
devlettir. 1815 de, Mon Sen Jan 

Bu serbest döviz teşhircilerin İş· 
tirak derecelerine ve teşhir edilen 

malların nevi ve mahreçlerine göre 
fuu komitesi karariylr ve hükümet 

komiserinin tasdikiyle firmalara ve 
rilecektir. Her firmaya verilecek ser 
best döviz mikdaı ı 2000 lirayı geç· 
miyecektir. Maaş sahipleri 

Yalnız Türkiye Cumhuriyet mer· Üç aylık maaş sahiplerinin Ma 
kez bankasındaki klring hesaplarına yıs 938 altı aylık yoklamaları Ma 

göre alacaklı bulunduğumuz menşeli yısın beşinden yirmisine kadar ya· 
mallar, aramızdaki kliring veya ben· pılacaktırl 
zeri anlaşmalarında sergi ve pana· Yoklama her gün saat 9 dan 

yırlarda ttşhir edilecek ve satılacak 12 ye kadar maaş sahibinin maaşı· 
mallar bedellerinin tarih sırası dışın nı aldığı malmüdürlüğünde yapıla· 
da s~ıbestçe tesviye edileceğine dair caktır, 

umumi hüküm ihtiva eden memle· 1 ~ , ' 

ketler menşeli mallar veya böyie bir D;~ . (~. ı 
u um ı tıva etme e rra er u· ~,.. h-k- "h. ki b b b jj'~J~~Jı·,....,ı$~'iıııi;~~-.-jiİij 

nun için mudyyen lıir miktar tasıih ??. ~- ~
edilmiş ise, bu memleketler menşeli \ < 

mallann bu mikdar dahilindeki kı 1 

sımları serbest döviz taksim ve tev- 1 

zilerinden faydalanmıyacaktır. 

6 Mayla 938 

Gökyüzü kesif sisli. H~va hafif 
rüzgarlı. En çok sıcak 24 derece. 

Minder ve yan hakemliklerine , 
Bay Şeref, Rasim Dioç , Ali Öner, 
kronometre hakemi Adli Belger , 
tartı ve yazı i~lerine de Kadri Önür ' 

bakacaktır . 

Sporcuların vereceği 
gardenparti 

Türk spor kurumu Seyhan böl 
gesinin mevsim dolayısile "Ulus· 
parkta. bir gardenpaıti vereceğini 
yazmı tık 19 mayıs gecesi verilecek 
olan gardenparti için hazırlıklar 
yapmak üzere muhtelif komiteler 
seçilmiştir. Gardenpartinin hasilatı 
spor işlerine sarfedilecektir. 

Siğara\ar umumiyet 
itibariyle ucuzhyacak 

D:in Ankara muhabirimizden ııl 
dığımız malumata göre, Sigara fiat
larının umumiyetle ucuzlatılması hü 
k3metçe kararlaştırılmıştır. 

MAHKEMELERDE: 

Bir esrarcı 

mahkum 
hapse 

oldu 

Es1ar icmekten suçlu ve mevkuf 
sarıyaLcup mahallesınden l ımur oğ 

lu kel Halilin ikinci asliye ceza mah 
kemesinde yapılan duruşması biti 
rilmiş ve neticede suçlunun 3 ay 15 
gün hapsine ve 35 lira ağır para 
cezasına mahkumiyetine karar ve· 
rilmiştir. 

Elbise hırsızı 

Macar ziraat şirketi bekçisi 
Hüseyinin evindeki sandığının kilidi 
ni kırmak suretile bir takım elbise 

sini çalmaktan suçlu Yusuf oğlu 
Davut ve Mahmut oğlu Recni ikinci 

asliye ceza mahkemesi hakimliğince 
sorguya çekilmiş, suçlulardan Davut 
tevkıf edilerek diğer suçlu Recainin 
de yaşı küçük olduğundan ve tev· 
kifini icabettirecek hal olınadığın
darı serbest bırakılmıştır. 

Bir esrarcı daha 

V dki ihbar üzerine evinde yapı 
lan araştıımada 6 gra 'n 18 santi· 
gram esrnr bulunan Mermerli mahal 

lesinden ls:Oail hakkının ikinci asli 
ye ceza mahkemesinde yapılan rlu. 
ıuşmasından sonra 3 ay h~psine 

ve 30 lira ağır para cezasile mahkı1 
mi yetine karar verilmiştir. 

Subayların 
te fileri 

Yeni Kanun geldi 

Ordu subaylar heyetinin terfi
lerine ait 2162 sayılı kanunun üçün 
cü maddesinin B fıkrasını değiştiren 
kanun,şehrimizdeki alakadarlara teb· 

liğ edilmiştir . 
Bu kanuna göre her üç züm· 

reye seçilenlere birer sene tahsil 
kıdemi verilecektir. Birinci ve ikinci 
ziimreye seçilenler kıta ve (kurmay 
stajına tabi tutulatak , bunlardan 
iki sene içinde kıtada ve (kurmay) 
vazifelerinde ehliyet göstererek li
yakatleri tasdik edilenlere iki sene 
daha kıdem zammı verilecektir. 

( Bu zammın bir senesile " bir 
evvelki rütbesinde dahi. terfi dere· 
cesine girenlerin bu kıdemleri yeni 
ve eski rütbelerinde birer sene ola. 
rak yürütülecektir. ) 

Bu iki senelik kıdemi alacaklar. 
dan verılecek tezi muvaffakıyetle 
yazan ve liyakatleri üst taraf amir. 
!eri tarafından sırasile tasdik olu
nanlara tez talimatı şartlarına uygun 
olarak bir sene daha kıdem zammı 
v.:rilecektir. Üçüncü zümreye (kur · 
may yardımcı vazifelere seçilmiş 
ola'llara ) bir seneden başka kıdem 
zammı verilmediği gibi tunlar kur· 
may stajına da tabi tutulacaklardır. 

Bu tadilattan tevellüd edecek 
vaziyetin neticelerinden hasıl olacak 
geçmiş zamana ait (nasb) tashihin· 
den ötürü hiç bir suretle muhassa 
sat verilmiyccektir . Bu teftik işi 
8-6-929 tarihinden başlıyacaktır. 

Beden t 1erbiyesi 
Dersler haftada iki 
saate çıkarılacak 

Lise ve orta okullardaki beden 
terbiyesi işlerini düzeltmek üzere 
Ankarada genci beden terbiyesi 
direktörlüğü tarafından tetkikler 
yapılmaktadır. 

Haber aldığımıza göre lise ve 
orta okulhrda beden terbiy•si der· 
si saatlerinin değiştirilmesi icabet· 
mektedir. Beden dersleri diğer ders 
!erin inkişafı için de bir zem:n ha· 
zırladığındıın iki ve daha sonra üç 
saate çıkarılacaktır. 

Beden terbiyesi derslerinin bil. 
hassa sabah dersleri teşkil etmesi 
n~ çok ehemmiyet verilmektedir. 

Bir firari yakalanarak 
adliyece tevkif edildi 

Karısı Fatmayı öldüren Gazi 
Antepli Hamit Memet oğlu Meh· 
met uzun senelerden beri firarda 
iken yakalan ış ve birinci sulh ce 
za hakimliğince tevkifine karar ve
' il erek ceza evine konulmuştur. 

yaylasında dizili kırmızı elbiseli as ,.-------------------·-------~----------------------------
kerleri vardı. 1938 de, zırhlıları, N apol"d H b · t d k" LI b • t • d b ı k ı ., 
tayyareleri; fabrikaları, Sterlini ve (TaP'.a)~öl~n:şısa:ı7m:k F."'1 a eşı s ana g 1 e a 1 ar 
Entenlicen Servisi vardır. 1815 de üzere diri olarak tayyare 
kumanda eden Dük dö Velingtondu ile gönderilmiş olan üç - Avrupa postası •••----------•-•••mi 
1938 de B. Çemberlayndır. 1815 yliz bin lıalık filhakika göle atılmış müşler ve o sı.retle rapor ver rek bekçilerinin hayreti artmıştır. Zira 

bu çocuklar da, mağaranın kapısında 
duran diğer çocuk gibi derilere sa· 
rılmıştı! 

vahşi hayvanların derilerine sarıl 
mış bir kar:lınla -sekiz çocuk kır bek 
çilerinin mubııfazası altında Londra 
yolunu tutmuşlar!. 

de üniformalı soğı•k kanlılık 1938 isede, bunların teki bile bir daha Romaya göndermişlardir. 
de caketli soğuk kanlılık. Fakat hep görülmemiştir. Bundan dolayı, ltı.I "f 1 

· yadan Habe•istana giden balık mü· abiatla kucak kucağa. 
aynı imparatorluk ve ayni soğuk • 
kanlılık. tahassısları bu balıkların Habeş ba · Londra civarıııdaki ormanlardan 

Bugünkü söylemek istediğim bu lıklarına yem olması ihtimalini na birinde bekçilık eden iki kişi: geçen 
dur. Belki bu sözler, günün diple zarı dikkata almışlar ve: hafta oı mandaki mağaralardan biri 
malik ve politik kontenjanlarını aşar "Büyük balık, küçük balığı yu nin kap1>ında derilere sarılmış bir 
gibi görünecektir. Fakat bu düşün tar,, atalar sözüne tevfıkan, bundan çocuk görmüşler ve Lir ağacın ar 
celerin umumiyeti itibarile, iki sene· sonra Habeşistaı a gönderilecek diri kasında saklanarak, bu çocuğu seyre 
denberi lngilterenin duıumunu ifade balıkların behemehal büyük olması dalmışlardır. Biraz sonra, dışardan 
ettiği kanaatindeyim. ve bu suretle (Tana) gölür.deki hem mağaraya doğru koşarak giden ye 

Şunu da ilave edeceğim ki bu cinslerini yutabil,..esi cihetini düşün· di çocuk daha peyda o1unca orman 

Gerisi üçüncü sahifede 

Çocuklar mağaranın kapısına 
yaklaşırlarken. uzun lıoylu vı: bir 
deriye sarılmış b:r kadının da mey 
dana çıktığını gören bekçiler büsbü 

türı şaşırmışlar, vahşi insanlarla kar 
şılaştıkları kanaatine varmışlar ve 
silahlarıma davranarak, yavaş yavaş 
mağara ya doğru yüıümağe karar 
vermişleri Beş on dakika sonra 

Yapılan tahkikat ne netice ver 
miş bilirmisiniz? 

Zavallı kadın Londrada iş bula 
mamış ve yavrtlarını alarak or 

manl8ra kaçmış. dört scnedı:ııberi 
tabiatla kucak kucağa hem kendi 
sini ve hem de yavrularını ot ve av 
etile beslemiş o vakta kadar insan 
yüzü görmediğinden çocuklaı ile ken 
disi istemiyerek vahşiye dönmüştür! 

azeteler, hemen yalıı 
B. Hitlerin ltalyayı ı 
yaretinden bahsetmel 

te, B. Hitler ve Mussolininin fc 
toğraflarını neşreylemekte ve b• 
yazılarında Berlin - Roma mihvı 
rinin ehemmiyetini bir kere dah 
tebaı üı etmektedir. 

Berlintr Lokalandzayger diyr 

ki : 
" Bu mihveri sulhtan bahseder 

ken hakikatte harbı kasteden b 
antant değil, fakat hercümerç j 
ziyette gösteren bir muhit için 
bulunan iki dost milletin politik! 
sındaki şuurlu nizamı bildiren b 
ar.tanttır. iki memleket, yrni ve do 
ru bir sulh için çalışmaktadır. Bittı 
bi bu sulh, bu iki devleti ve ııı 
dem nasyonalist politika sistemi 
takibedip mürteci demokrasiler 
ve bolşevizmin aleyhte hareketler 
den müteessir olan bütün diğer ın 
leketltıi daha kuvvetli yapacaktır 

En saijlam unsur 

Fölkişer Beobahter diyor ki : 
" Berlin - Roma mihveri, A 

rupa politikasında en sağlam un. 
olduğunu ispat etmiştir. Bu mih1 

rin mevcudiyeti bütün kuvvetler 
vazenesine hakimdir. Romada ~ 
çecek günler, iki milleti yıkıcı ko 
vetlere karşı Avrupa medeniyel 
muhafazaya muktedir bir hale g 

recektir .• 
Bir Alman gazetesinin Ld 

Tan'a cevabı 

Berliner Börsen .::>aytung Pa 
te çıkan Lö Tan gazetesinin bir 
kalesini bahis mevzuu ederek 

yor ki: 
" F r -ınsa kerıdi emniyeti için 

sn•n olan ispanyada hiç bir de11I 
mümtaz bir mevki elde etmiyec 
ne dair !tal yadan teminat isteri 
bir taraftan lngiltereden, F ra~ 
taahhütlerinin bahis mev uu olal 
ceği yerler ve bilhassa Çekoslo1 

ya için şiddetli bir harekette 

lunmasını İstiyor. 
Nasıl Fransa kendi komşusu 

lan ispanyada başka bır devı~J 
mümtaz bir vaziyet dde etm 
istemiyorsa Almanya dahi k 
komşusu olan Çekoslovakyada 
büyük devletın Almanyaya karşı 
siyaset ve askerlik vücu.:le getir1 

sine müsaade edemez .• 
ŞUmQllU bir hAdlse 

B. Hıtl:rin ltalyayı ziyaretin 
b1hJeden Korespondas politik. 
diplomatik, ezcümle diyor ki : 

" Führer'in ltalyada her tar·1 
gördüğü büyük iyi kabul ve yaf' 
tezahijrlere bütün halkın hara' 
surette iştiraki bu vaziyetin dil 
matik bir hadıseden çok daha 
niş şümul ve marıa qı olduğunu ı. 

etmiştir. 

Bu gün iki menıleket ara~ 
bahis mevzuu olan, iki .şefin do· 
ğunda sağlam surette temerkiil 
miş bir hissiyat lıirliğidir ki, 
faatler ve ideall~rin ahengi ile 
yüd eyl~mektedir. 

-·--------__ _., 
zıaıTADA: 

Ruhsatsız tabanca taŞ1 

Sofubahçe mahallesinden 
man oğlu Mustafanın şübhe ii 
üzerinde yapılan aram•da bİ 1 

nik tabanca Lulunmuş, yakalı, 
hakkında kanuni muamele yaP' 

Bir adaını araba 
ile çiğnemiş 

Osman oğlu Suleyman B 

biri Ali oğlu Halil ida·e ettiğ~ 
basile çarparak sağ ayağının 

1 
masına sebebiyet verdiğinden ~ 
!anarak hakkında icap edtıı nı 

ile yapılmışıır. 
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7 Mayıs 1938 

Hikaye 

Sadık 
Fido öldü. 
Bu size bir şey ifade etmiyebi· 

lir .. Fakat Fido, belki dünyanın en 
meşhur köpeklerinden biridir. En 
meşhur ve en acıklı bir hayatı olan 
köpeklerden biri. 

Bundan on iki sene evvel, bu 
köprğin sahibinin kaf<sı yarılmıştı. 
Hastahaneye kötürdüleı. Kındisiyle 
beraber köpek de gitti. 

Köpeğin sahibinin kafasında bir 
ameliyat yapmak lazımgelmişti. A. 
dam, ameliyat odasına girmedeıı 
köpeğiyle vedalaştı. Ve çıkıııcaya 
kadar ameliyathane kapısının önün
de beklemesini söyledi· 

Fakat bu hal, köpeğin sahibini 
son görmesi imiş . Zira, köpek sa. 
hibi, ameliyat odasından bir başka 
odaya götürüldü. Ve bir müddet 
sonra orada öldü, cenazesi d~, kö 
peğe haber verilmeden gömüldü. 

Köpek bekliyedursun ... 
Sadık köpek, Fidoyu hastaha· 

neden bir türlü çıkaramıyorlardı. 
Doktorlar, hastabakıcılar, köpeğin 
sahibinin dostları, onu güzellikle 
çıkarmak için her türlii çareye baş 
vurmuşlardı. Nihayet onu zorla çı · 
kardılar. Fakat ttkrar geri geldi. 

Artık işin üzerine varamıyorlar. 
dı. Köpeğin hastahanede kalmasına 
razı oldular. Zavallı köpek, zama. 
nının büyük bir kısmını, .ahil.ıinin 
gözden kaybolduğu, odanın kapısı 
önünde düşüneıek geçirırdi . 

Nihayet meşhur oldu bu köpek. 
Gazeteler onun başından geçen va· 
kayı ve rtsmini neşretmeğe başladı· 
lar. Sineması çekildi.Fido, her yerde 
herkes tarafından görülüyordu. 

Fido böylece tam on iki sene 
bekledi. On iki sene! .. Boş boşuna! 

Nihayet bir gün, hasta hanenin 
önünden geçen bir otomobil kendi 
~ine çarptı, ezdi. Fena halde yara· 
lanan Fido, hastahaneye döndü. 
Senelerdenberi yattığı yere geldi. 
Gözleri hala, on iki sene onu sahi· 
binin tekerlekli amemliyat arabasile 
götürüldüğü kapıya bakıyordu. 

Hala bekliyordu Hala onun ha· 
tırasına sadıktı. 

Abidelerin tamiri 
Ankara: 6 (Telefonla) - Abi

del'1in esaslı surette tamiri için Va· 
kıflarUmum müdürlüğüne verilen iki 
Yüz bin liralık tahsisatın kafi gelme· 
diği anlaşıldığından bunun dört }ÜZ 

bin liraya çıkarılması zaruri görül· 
rnüştür. Bun~ dair layihanın bütçe 
encümenindeki müzakeresi sırasında 
eııcümen iki yüz bin liranın vakıf 

Paralar idaresinden faizsiz olarak 
bir istikrazla t~min edilmesi muva 
fok görülmüştür. Aynca vakıflar ida
resine bu yıl lzmir fuarında kuraca· 
ğı pavyon içinde yirmi bin liranın 
sarfına izin verilmekt~dir. 

Beyaz peynir almak 
istiyen bir firma 

. lotaııbul: 6 (Telefonla) - Yuna
nıstandan çok tanınmış bir firma 
memleketimizdeki iktisadi daireler 
den bazıları ile yaptığı müracaalte 
150 b' k 1 ~ ı loya yakın beyaz peynir 
almak ıste:diğini b"ld" . t" 

B d 
ı ırmış ır. 

un an bsşk H" d d 
Seyl" d d a ın ıstan an ve 

an a asın an b f" 1 azı tanınmış ır 
ma ar da tuz alınak istem' 1 d. 

.şer ır. 

Suriye cumhur reisinin 
nıemleket içinde seyahatı 

Şam : 5 (Hususi) - Elinşa ga 
Zetesinin verdiği habere göre Suri
ye cumhur reisi refakatında kabine 
beisiyle dahiliye n ızırı olduğu halde 
ugünlerde Havrana gidecektir. 

Havran seyahatının sel ıe bi ora 
tnıııtakası halkının hükumet şuabatı 
ııa ve bnuıılııra gösterdiği mutavaa 
ta hükumetin memnuniyetini beyan 
Ctoıekte olduğu ·öylenmektedir. 

Dokumacılığımız 
i kişaf yolunda ı 

- Birinci sahifeden artan 

Hereke fabrikasında artik askeri 
ve piyasa şayakl•rı yapılam1makta· 
ve bunların yerini tutacak lskoç ve 
emsali yerli iplikten kumaşların ima
li gün geçtikçe artmaktadır. Herc
kenin iplik imalatı 66,010 kilodur. 

Kumaş imalatına gelince: Fes
hane fabrikasında bir sene evelinin 
843,118 metresine mukabil 1937 de 
944,44'.l metre kumaş ılokunmuş ve 
atkı adedi:!, 296,777.00J den 1.433 
580 c çıkmıştır. Yabancı kamgarn 
ipliğinden kumaş imali 144.459 
metre, yeı li iplikten imalat ise 788. 
983 metndiı. 1936 da 612,548 
metre idi. 

Hereke fabrikasında bir sene t:V• 

velinin 520.434 mP.tresine mukabil 
1 1937 de 517.286 metre kumaş do. 
konmuştur Atkı adedi 934.000.000 
dan 1.131.800.000 e çıkmıştır Bu 
kumaşların 77.588 metresi iskoç ve 
mümasili fantazi elbise ve paltoluk 
439.698 metresi de kamgarn ku 1 

( Türksözü) Sahife 3 

•• gun 

BÖCEGi 
• 

·-------------------------------------~~~--~~~--~~--~--· 
1 Oynayanlar : 

Güzelliğine. sesinin tatlılığına bütün dünyanın hayran kaldığı en güzel Yıldız 

( JEANNETTE MAKDONALD) 
Bütün dünya Tenorlarının en üstünü ( Allan Jones ) 

Senenin en güzel en büyük Aşk Gençlik-Müzik harikasını mutlaka görünüz 

Ayrıca: En yeni dünya havadisleri ( panaya ) Harp gemisinin bombardımanı 

Bu gün gündüz 2,30 da matinede 
Asri sinemada Alsarayda 

1 - BEKA ET (Soodefa) 2 - BEYNELMiLEL 
Telef : 250 

YANKESiCi 
Localarınızı Telefonla isteyiniz 

1 ŞEYTAN ADASI 2- ORMANLAR HAKiMi 
Telefon : 212 

Yeni bir va erlo 
harbin '.gi iş n 

hükumet 
- ikinci sahifeden artsn -

işte, Fransanın oynanacak büyük bir 
rolü vardır. Fakat mu kay seye de· 
vam etmek İstemiyorum. Fransız· 

lngiliz kardeşliğinin her zamankin· 

den daha derin olduğunu, bgiltere 
nin ve fransanın politikalarının ayni 
olduğunu belirtmekle iktifa edece
ğim . 

iki birleşik imparatorluk, mÜş· 
tHeken, Avrupada 90 mil} o:ı ve 
Avrupa dışında 450 milyon nüfusa 
sahiptirler, ve Amerika ile birlikte, 
dünyanın en geniş iktisadi ve mali 
servetlerini kontrol etmektediıler. 

Bu kudretli sulh kuvvettine hiç-
birmistik üstün gelemez. 

Tan sinem:.sı 
BU AKŞAM 

Mevsimin en heyecanlı 
birden takdim ediyor, 

-t-

iki filmini 

iki şöhretli ve emsalsiz karek· 
terli artis 

H icardo Cortez ve 
Bela Lugozi 

1 nin fevkalade temsilleri, Heyecan, 
Aşk, Macera ve esrar dolu bir filı:ı 

Posta Soyguncuları 
-2- 1 

Yeni ve ateşli Kovboy 

Charle Starret 
tarafından oynanmış çok heyecan
lı, meraklı, hareketli bir aventürfilm 

Ölüm yumrukları 

Pek yakında : 

Hücum taburu 
9 33 

Vilayet Daimi Encüme
ninden: 

Yapılacak iş: Adana Kozan yo 
!unun 3 000 · 5 000 arasındaki 

(2000) metrelik kısmın şosasile iki 1 
menfez inşası (24302) lira (98) ku
ruşla kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 İstekliler bu işe ait keşif ev· 
rakını görmek üzere Nafia dairesine 
müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 18/5 '938 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 11 de 
Vilayet Daim Encümeninde yapıla· 

Hükumet konağı karşısında 

Ulus Park 

9238 

Yaz geldi.Bahç~nin güzelliği hakkında reklamı zait gördüğüm gibi mü- ' 
davimi bulunan muhterem müşterilerimin istirahatları hususundalH 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 5 -6 
1 

caktır. l------------·----------------------
4- Eksiltmeye girebilmek için 

1 (1822) lira 72 kuıuş muvakkat te ..-----·-----------------------
minat verilmesi ve bu işi yapabile 1 yeni çıkan kanun ve nizamlar 
ceğine dair Nafia vekaletinden ve· j 
rilmiş vesikaya ibraz etmesi lazımdır. 

lstiyenler teklif mektuplarını 3 
ncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Vilayet Daimi Encü 
men reisliğine makbuz mukabilinde I 
verilmesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek ttkliflerin 1 
dış tarafı mühür mumu ile iyice ka 
patılmış olması lazımdır, Postada 
olac k gecikmeler kabul edilmez. 

29-3-7 - 11 9193 

Mersin C. Müddei Umu
miliğinden: 

Mersin Ceza evinde mahkum ve 
mevkuflaıın l-Haziran- 938 tari· 
hinden 31-Mayıs-939 tarihine ka
dar bir senelik ihtiyacı o'an doksan 
bin kilo ekmeğin kap1lı zarf usulile 
münakasaya konduğu ve ihalrnin 
1 - Haziran-938 gününde saat 14 
de Mersin Müddei Umunıiliğincle ya-
pılacaktır. 9236 7 - 11 - 14 · 18 

' 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

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

Neşri tarihi: 29/ 11936 

itiraz 

Verginin mevzuu 

3343 numaralı kanunla dcğiştirilenl inci madde: 

Dünden Artan 

itiraz 

Madde 21 - Hayvan sahipleri kendi beyanla· 
rına göre tahakkuk ettirilmiş olan vergilere itiraz 
edemezler. Ancak yoklamada ve taksit müddetleri 
içinde kayıd harici bulunan veya yirminci madde mu• 
cibince nakil ve ifraz tezkeresi almaksızın nakledil· 
mcsi dolayısile cezalı olarak tahakkuk ettirilen ver 
gilere ve ceza zamlarına ihbarnamenin tebliğini ta
kib eden günden itibaren 30 gün içinde 2395 nu
maralı ve 2213/934 tarihli Kazanç Vergisi Kanu
nunun 63 üncü ıııaddesinde yazılı itiraz komisyon. 
!arı nezdinde itiraz edebilir fer. Bu komisyonlar ken· 
dileri~e tevdi olunan itiraznameleri azami üç ay 
içinde tetkik ve hir karara bağlamağa mecbur
durlar. 

itiraz komisyonlarının kanrları ihbarname ile 
ile mükelleflere tebliğ olunur. 

maşlarıdır. Kıımgarn kumaş imali 1 ;..---·------------------1 
Gaip şahadetl!ame 

itiraz komisyonu kararlannı mükelleflera tebliğ 
tarihinden ne vaı idat müdür veya memurları kendi
lerine tevdiini takib eden günden itibaren bir ay i
çir.de merkezdrki kazanç temyiz komisyonu nezdin· 
de emyiz edebilirler. Temyiz komisyonlaıının ka-

1936 da 332.800 metre idi. Her 
iki fabrikanın kumaş imali yekünu 
1936 da 1.263.550 metreden 1937 

de l.46 l.728 M yükselmiştir. Bir sene 
evveline nazaran imalattaki yükseliş 
nisbeti iplik Mkletinde F eshanede 
0/o 10.5, kumaş (metre) imalinde 
Feshanede 0/o 12, Herekcde 0/ 0 24 
dür. Uınum imalatta artış 'lo 15,5 

dir. F eshaııe fabrikasında imal edi. 

len battaniye ve velense adedi 1936 
da 20.597 den 44.950 ye çıkmıştır. 
imalattaki artışa muvazi olarak i~çi 
vasatisi de Hereke fabrikasında 457 
den 537 ye, F eshane fabrikasında 
1009 dan 1096 yükselmiştir. 1937 
senesinde fabrika mamulatından sa. 
tışlarda bir sene evveline hör:: artış 

1 
nishetı Hereke fal.ırikası için o/o 12, 
F eshane tabrık ası için 0/0 26 dır. 

Kozan Numune mektebinden 
331 332 yılı aldığım mektep şa 
hadetnamemi yitirdi n. Yenisini ala 
cağımdan gaip olanın hükmü kalma 
dığını ilan ederim . 

9235 
Kozan : Arslanpaşa 

mahallesinden 

KANBER GENÇoGLU 

rarları kat'idir. 

itiraz vP. temyiz talebi, taksiti gdrn vergilerin 
ve c~za zamlarının tahsiline mani değildir. Kat'ileşen 
kararlar üzeı ine fazla alındığı tahakkuk eden vergi 
ve ceza miktarı iada veya tahakııkuk etmiş borcu 
varsa mahsub olunur. 

( Soun Var) 8033 
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Sahife 4 Türksözü ) 

BELEDİYE İLANLARI 1 Çok yakında .. Çok yakında .. Çok yakında 
-----ı 

!-Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alınacaktır VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

2-Arazözün muhammen bedeli beş bin liradır. 
3-Muval kat teminatı üç yüz yetmiş beş liradır. 
4-lhalesi Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye Da· 

imi Encümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi Belediye Yazı işleri Bürosundadır. isteyenler oradan pa· 

rasız alabilirler. 
6- Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat onikiye 

kadar Belediye Reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. 

9213 3-7-11-15 

C. H. P. İl yön kurul 
Başkanlığından: 

Kiraya verilecek parti akarları: 

Ticaret odasının bulunduğu bina (Yıldız gazinosunun üstü) Yeni ecza· 
neye l!itişik 17 ve 15 No. lu dükkanlar. 

Okuma odasına bitişik 9 Ne. lu dükkan. 
33. Numaralı hazır elbiseci dükkanı. 

35. w w " w 

37. w w w w 

39 1. " Köşe başındaki dükkan. 
Paıti emlakinden yukarıda yazılı akarlar açık artırma ile kiraya 

verilecek ve kati ihalesi 10 Mayıs 938 Salı günü saat (17) de parti bina· 
sında yapılacaktır. isteklilerin her gün saat (16) dan sonra partiye uğra. 
yarak tekliflerini yapmaları ve ihale tarihi olan 10 Mayıs 938 Salı günü 
saat (17) de parti binasına gelmeleri ilan olunur 

22·29-7 9164 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel alkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Gaziantep Ticaret ve Sanayi Oda
sından : 

Ticarethanemiz tarafından satılmakta olan Şavorle Kamyon, ve oto. 
mobillcrine peşin para ile satılmış olanlara mezkur makinada bir alaka· 
mız kalmadığına dair vesika verilmektedir . 

Vadeli ~atışlarımızda ise ileridcnberi cari kaidemiz muciuince alıcı ile 
aramızda Noterlikten tasdikli bir senet yapılarak bu senette Borçlar Ka 
nununun 222,223 üncü ve ve kanunu medeninin 688,689 uncu maddeleri 
mucibince satılan malın mülkiyeti alacağımıza karşı kendi uhdemizden b· 
rakmaktayız. Ve alacağımızın tamamen tesviye olunduğu zaman müşte 
riye_ o maldan mütevellit bütün alacaklarımızın aiındığına ve makinada 
hakkımız bulunmadığına dair vesika verilmektedir. 

Ticarethanemizde ve teşkilatımızda ötedenberi cari olan bu kaideden 
hadeı dar olmaksızın her hangi bir şahsın böyle mülkiyeti lıize ait bir ma. 
kina alabilmesi melhuz olduğundan ileride bir güna itiraza mahal kalma
mak üzere Şavorle markalı otomobil , kamyon k~ptıkaçtının her hangi 
sini bizden başkasından satın alacak kimselerin alakası kesildiğine dair 
vesikayı araması aksi takdirde bize borçlu olan birisinin satacağı kam
yon, otomobil kaptıkaçtıyı hakkı mülkiyeti kullanarak alabileceğimizi her· 
kese lıildirmek için keyfiyetin OJanız marifetile G. Antep,Urfa, Mardin, 
Diyarbek;r, Elaziz, Matatya, Maraş, Bitlis, Van, Siirt, Adana ve Mersinde 
keyfi yetin ilan ve tesçilini dileriz . 

Saygılarımızla 
HAYRI ATAY ve MEHME f ALI ALEVi 

işbu mektubun O.iamızca kayit ve tesçil edildiği tasJik olunur 
25-3-1938 

G. Antep Ticaret ve Sanayi Odası 
BŞ. Katibi Başkan 

A. SALAHITTIN GEYLAN MAHMUT ERSOY 
9234 

Seyhan Evkaf müdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkii • cınsı B.No 

- ----Eski hamam Yağcamii Dük akan 116 
Bucak Çırak Arsa 00 
Mestan zade Mestan z. Mesçit 17 

oda>ı 
Hun Kurbu eski buğ Dükkan 20 

day pazarı 

bir senelik 
Muhammenin 

akar No bedeli 
Lira K. 

41 400 00 
15 00 
48 00 

76 60 00 

Yukarıda yazılı Akaratı vakfiye 1-6·938 gününden itibaren bir yıl 
için icar edilmek Üz!re 18 5 938 Çarşamba günü saat 10 da ar
tırma ile ihale edileceğinden isteklilerin vakıflar idaresesine müra
caatları . 

7 - 11 ~ 15 9137 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZİEGFIELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir temaşa 

En büyük yıldızları keşfeden adamın hayatı ... Misilsiz Revülerin Mucidi ... 
Zenginlik .... Hul} avi.. .. Gözler kamaştırıcı bir şaheser 

Asri Sinemada 
Sa hırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 251 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde () m e {r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğınez 

11 9170 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali R1za Kelleşeker ticaret hac esine giderek zarif, sağ-lam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

---mukabilinc. , edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağ1nızın ekonomisini 

· te ıin edeceksiniz. 

M it d 
yakmak için en e~onomik, en uczu 

Alacağınız a iZ a kömürüde Alı Rıza Keli~ 

1 
şeker ticarethanesinde bulacaksmız .. 

M d k•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih a en omuru lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömüı ü ar tık aranılmamağa mahkümcfür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 86 

~------------~~----------------;....--------------~ 
Taş bina yapmak istiyenlere ve 

müteahhitlere müjde 

Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş temin ederiz . Arzu 
edenlert kum, çakıl, kiremit ve emsali nakliye işleri yaparız . lstcklile. 

rin Kale kapışında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleri 

1 menfaatleri icabındandır . 9232 2-10 

.... _.. .... ._._.. ............... .-............... ... 

7 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
~ 

Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

1 Tadı Teamül 

: Renksiz 
Kokusu 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilhumuza ı 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.0040 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet eden k Jl ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla İçi mermer döşeli belluhl 
vuzlara dökülmektedir. Omdan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da f.' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 13 
9167 

TiR 
• 

ı'[~RKiYE iŞ BA.NKASI 
407 

r---------------------------------~1 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkl j Gazetecilik) 

2 

Ya 

va 
Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

l LAN 
bir cild, renkli ve zar <le 
bir kapak bölgede ao ıca 

öıf a 
nııı 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:,,tirmek isliyors2. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L O 
• 

GAZETE 

cak Türksözünde ya· 
pılır. ille 

Re!mi eurak, ced· lıan 
veller, defterler, çekler, ~rtı 
karneler, kağıt, zarf, 0~1 
kartvizit ve bilumuoı ikin 
tab işleriniz, en kıs' !'.fa 

fi 
hud 

bir zamanda en ne ı Yak 

bir şekilde en zarif b~ istik 
rufatla Tür'<Sözünde ya· lur 

' 
pılır • "e i 

Türı..sözü matbas· ' kıl 
"a2· sı "Türksözünden" bal ı~ 1 

·llıeı 
ka her boyda gazete· tarııa 
mecmua, tabeder. ~at ir 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 


