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DOYÇE ALOEMAYNE SAYTUNOUN 
DiKKATE ŞAYAN BiR MAKALESi ------- GECE NUTUKLARINI SÖYLEDi 

[Anadolu ojansi vrıiyor] 

oyçe Alıremayne Saytung 
da "tuna istikameti,. başlı
ltı altında şayanı dikkat 

bir yazı çıkmış bulunuyor. Jesef Vin. 
şu imzasını taşıyan bu yazıda denili· 
yor ki: 

·• Büyük Almanya kuvvet bloku· 
nun ve iktisadi s•hasının Avrupa 
cenubu şarkisi üzerindeki tesirleri 
Fransa ve lngilterede dikkatle takib 
edilmektedir. Bu alika yeni dekildir. 
Biz bunu vaktiyle Or. Şaht'ın Balkan-

' larda yaptıjtı iktisadi - siyasi seya
' hatini Paris ve Londravın şüpheli le· 
liikkilerinden sezmiştik. Fakat Av· 
rupa cenubu şarkisindaki İngiliz -
Fransız men•fiinin an•nesi bund•n 
çok eskidir. 

Harbten evvel 

Harpten evvelki zamanlarda ln
ırilterenin balkanlarda takip ettiği 
dış politika Londra maliyecilerinin 
güttükleri politikadan daha az faal 
değildi. Londra maliyecileri Avrupa 
cenubu şarkisinin ekonomik inkişa

fında alman bankalarından daha kuv· 
vetli bir faaliyet göstermişlerdi. Bal· 
kanlar hakkında alman edebiyatı kısır 
idi. Halbuki İngiliz yüksek mekteple
rinde redaksiyonlarında genç Bal • 
kan devletlerinin bilhaua Sırbistan 1 

Ve Romanyanın tarihi ve politikaları 
empati ile ve tek cepheli olarak besle
niyordu. Bismarkın kıta polikasından 
bizde yalnız bir cümle kalmış idi ki. 
o da Balkanların bir pomeranyalı 

ırrenadi yerin kemikleri değerinde e· 
hemmiyetli olmadığıdır. 

Herbten sonra 

Alman ekonomisinin ve gençliği· 

nin pozu cihan ticaJeti ve deniz poli
tikası içinde deniz aşırı yerlere çev· 
rilmişti. Berlin - Baijdad hattı daha 
ziyade bir macera ve serğüzeşt idi: 
Müttefik Avusturya - Macaristan 
Almanya ile cenubu şarki arasında 
bir köprü olmaktan ziyade bir set idi. 
Harptan sonra biz Balkanlardaki 
eka!liyetlerimiz hakkında bir şuur ik· 
lısab ettik. Rus ülkesine kadar uza
nan ve almanlarla meskun olan yer· 
ler arasında birer oynak köprü teş
kil eden bu ekalliyetler'miz hakkında 
rnmı şuur başka bir mahiyettedir. 
Fakat siyası bakımdan cenubu şarki 
Zaif bir !Amanyanın tabii komşuluk 
te•irlerine karşı kapalı bulunuyordu . ., 

Jesef Viıışu, yazının bundan son
ra1t· d 1 kısmında umumi harbi takib e· 

l
en devrelerde Fransanın Almanya 

a •yh· ınde Balkanlarda ve Orta Avru-
:ada tesis etmek istediği nizamı i
b~re! ed_erek bu hayal!:planlar yerine 
y Yuk bır Almanyanın kaim oldnjt.ınu 

azrnakta ve demektedir ki: 

İki meddt.:h•klkat 

''Şimdi ortada iki;maddi hakikat 
v,ar~ır ki cenubu şa. ı ki havzasında 
< crın t . 1· . . csır ı yenı bır oı yentasyonu 
1cabett' k . ırme tedır: Bunlardan birisi 
sılıil · · • 1 . :sıımal ctmcksiı n Almany•nın 
:ııı.'. ıkıısad! 'c askeıi hklivleştiııl· 
1 es.' uıeriııe Fransanın kıl ad;: ki ı üç 
ıanıyet m k" e' ıı sona ermiş ve şimdi 
aıtık Al kal . . manyanın orta Avrupanın 
al bını teşkil eden büyük bir devlet 

arak meydana k 
ikincisi B "k çı mış olmasıdır. 

•yu Alman 'md' k Maceristan ve y ya şı ı artı 
huduttur Ve Balk uır1 oslavya ile hem 

k · an ara dah . d 
ya ]aşmıştır. Mevzuub h a zıya e 
İstikbal için bazı imka ı" s tebeddül 
t . • n ar dokurmu . 
ur, ve bu ımkanlara siyası fan iş 

Ve "k . sar 
ı tısadl vazifeler çözülmez bi 

ickılde bajtlıdır. Bu tebedd.ı biz; 
raziyetin olgunlaşması ve biz:m bek. 

1°1lıemiz imkanını verdijti gibi aynı 
c:ııı~ııda bazı tabii vasıtalara müra-

i 1 mkanını da bahşetmiştir. 
l:'.ı •lhna gelen vasıtalar 

~el ~ası talar şimdi elimizin altına 
tııışr 

~•n; ır: Aynı zamanda bu tebeddül 
liit ş mıkyasta bir kıta politikası 

rnek · · ~ia ıçın geniş bir saha açmıştır. 
tııark devrindenberi Almanyanın 

vazifesi olan bu politika şimdiye ka· 
dar tahakkuktan uzak kalmıştır. Ge. 
ne bu tebeddül Alman iktisadiyatına. 
henüz kapitalizmin başlangıç yahut 
orta devresinde bulunan, hum mad
deleri ve mahsulleri zengin olan fa
kat kendileri invcslition bakımından 
fakir bulunan-Avrupa cenubu şarki· 
sindeki genç memleketlerde sabit 
sermaye metaı sürümü için bir pazar 
ve ham madde alımı için de mun
zam bir saha göstermektedir. Poli
tik vazifenin ifası harpten ev~I mev· 
cud olmayan şimdiki şartlar içinde 
daha müsaid bir şekil almıştır. Gay
ri mütedanis milliyetlerden müteşek. 
kil Tuna monaı şisi devletinin paı ça· 
!anması mod<ern bir orta Avı upa ni. 
zammın kurulmasına engel olan ma
nileri ortadan ~aldırmıştır. Cenubu 
şarkideki genç devlellerin nasyona
lizmi arlık nizalar ve huzursuzluklar 

- G t risi ikinci sahifede -

Başvekilimiz ve 
hariciye vekilimiz 

ihtikar 
başladı 
Fransız Başvekili 

mesele ile bizzat 

alakadar oluyor 

Bey Dsledlye 

-----------------------------·------------------------>-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-·-·-~ 
i Pragda i 
ı h"'d. ı i i a ıse er i 
• • • • 
• • i B. Mazarikin heyi 
i keli parçalandı i • • ! Prag : 7 [Radyo) - i 
! Merhum Bay Mezarlkln i 
! heykeli SUdetler taratınd•nj 
! parçaıanmıftır. Bu mUna- İ 
! sebetle Çeklerle SUdet İ 
! Almanları arasında kanlı i 
ı arbedeler otmuftur • Bir i 
i çok kl,ıter yaralanmı,tır, ! 
• • • • 

~-···-·-·-·--... ·-·-·-·-·-·-·-· 

Alman gazetelerine 
Çekler Südetleri birer 

birer öldürüyormuş 

göre • 
• 

Berlin gazeteleri Praga 
ateş püskürüyorlar 

Mussolini, Çekme selesinde fazla ileri gitmemesi 
ıçın Hitlere ricada bulunmuş 

Ber!in : 7 ( D. N. B. ajansı ) -
Çeklerle Südet Almanların arasında· 

ki hadiseler devam etmektedir . Al
man gazeteleri tek muhtelif Çek şe. 

birlerinden aldıkları malumata göre, 
buralarda Çekler, gizli gizli Südetle
ri öldürmekte ve müdh!ş bir tedhiş 
hareketi göstermektedirler. 

Japonlar 
rıcat 

fena halde 
etmektedir 

Alman gazeteleri bu haberlere 
ilave ettiği mütalaalarında, Çeklere 
ateş püskürmektedirler. 

Paris : 7 (Radyo) - Siyasi ıı a
hafilde kuvvetle söylendijtine göre, 
Mussolini Hitlerden Çek meselesinde 
fazla ileri gitmemesini rica etmiştir. 
Bu haber muhtelif kaynaklar tarafın
dan teyid edilmiştir. 

Belgrada gidecek he 
yetimiz dün lstanbulda 
merasimle karşılandı 

lstanbul: 7 (Telefonla) - Başve 
kiliıniz bay Celal Bayar ve bari 
ciye vekilimiz bay Tevfik Rüştü f 
Aras bugün refakatlerinde ki zavatle' 
şearimize gelmişlerdir. 

Paris : 7 ( Radyo ) - Fransa 
hükumeti, Frangın fiatını düşürmeye 

karar vermiş ve frangın istikrar ra
yici bir lngiliz lirası mukabilinde 179 
frank olarak tesbit edilmiştir . Son 
iki sene zarfında Frangın kıymeti üç 
defa düşürülmüştür. Fransa hükam<"tİ 
bu kararı , lngiltere ve Amerikanın 

Çinliler japon cephelerini 
'muhtelif noktalardan yardı 

Napoli : (Radyo) - lıalyanın 
kıymetli misafiri Alman devlet Rei· 

1 si Bay Hitler ile ltatyan Başvekili 
Bay Mussolini bu akşam Radyo 
ile beklenen nutuklarını söylemişler

Bu nutukları bütün ltalyan rad· 
yo istasyonları dünyaya yaymıftır. 

Belgrada gidcc~k olan heyetimi 
zi haydarpaşada vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstiindağ, kumandan 
emniyet müdürü, mebusla- ve kala 
balık bir halk kitlesi merasimle kar 1 
şılamıştır. 1 

muvafakati ile vermiştir . 

Hankov: 1 (Radyo) - Şantongun 
cenubunda muharebe hararetle devam 
etmekkdir. iki tarafta asker sevkine 
ve tehşidatına devam etmektedir. 

Çinliler Japon kuvvetlerine karşı 
t~arruzlarında büyük bir muvaffakiyet 

Malum oldu~ üzere Fransa, in· ı 
giltere ve Amerika arasında üç ta• 1 
raflı bir para anlaşması vardır.Fransa 
bu anlaşmaya bağlı ka!ac~ktır. ~~a~- 1 
gı, son düşürme kararı dun verı.mıf ------------·--

Beyaz Rusları 
Fransa koğuyor 

elde ettiler. Çin kuvvetleri 800,000 
kişi ile taaıruza giriştiler. Ve Japon 
hatlarını müteaddit yerlerden Japon 
ordusu aleyhine fena bir vaziyette 
yardılar. Japon ordusu mütemadiyen 
rical etmektedir. Taarruzların en 
şiddetlisi Suçeo mıntakasında Tokyo 
da Japon ordusunun mevzilarını mu 
halaza hususunda güçlük çektiği ve 
bu tek, hatlerın arkasında, Çin çete
lerinin faaliyetinden ileri geldijti bil
diriliyor. 

İspanyaya gazete 
gönderilmiyecek 

Ankara : 7 [ Telefonla ) - Is· 
p~nyaya eşhas tarafından gazete 
gönderilmesinin yasak olduğunu ve 

gönderilenler iade edileceği ispanya 
posta idaresi tarafından bildirilmek· 
tedir. Baş vekilimiz ve hariciye vekili 

miz Burgaz yapuru ile Tophane 
nhtımına çıkmışlar ve oradan Para 

palasa gitmişlerdir, Vekillerimiz yarın 
Belgrada hareket edeceklertiir. 

1 

ve bu sabah ilan olunmuştur . Ted
birin tesiri derhal hissolunmuş, Fran· 
sadan harice giden sermayeler gı-ri 
dönmiye başlamıştır . Fransa Banka· 
sının altın mevcudu mahsüs derecede 
kıyme:lenmiş, bunun neticesi olarak 
devletin, hükumete bir kaç milyarlık 

- Gerisi ikinci sahibde 

Milletler Cemiyeti 
• 

yarın toplanıyor 

Loudra : 7 (Radyo) -
Paris hükumeti Sovyet 
hükumetini memnun et
mek için olacak beyaz 
Rusları hudut dışına çı

karmağa hazırlanmakta
dır. 

HATAY SEÇiMi 
Bay Anker diyor ki : 

''Halayda hiç bir haksızlığa 
göz yummadan çalışacağız,, 

Konseyin yarınki içtimaında başlıca 
üç mesele konuşulacak 

ispanyada vaziyet 
İttihatçılar kasabalarda iş göremeyince 

Sancak köylülerini kandırmağa çabalıyor 

Saragos: 7 (Radyo) - Havala. 
rın mü~ait gitm~si dola)'ısile hare 
kat tekrar başladı. F renko kıtalıırı 
14 kilonıetrc daM iler!erriş hulu 

Antakya : 7 ( Hususi muhabirimizden } - Milletler Cemi · 
yeti Kontrol Heyeti, Hatayda vukubulan hadlselerle pek yakın
dan~aUlkader olmakta ve lcabeden ı,ıerde mahallT kuvvetlerin 

D 

yardımını istemektedir • 

nuyor. Mılletler Cemiyeti Kontrol -- ·- -----------

84 bin tonluk 
transatlantik 

Heyeti Oeneı Sekreteri Bay Fı·ıı·sıı·nd 
Anker, kendlslle konufen ga. e 
zetecııerln muhtellf sUallerlne 
fU cevabi vermi,tlr: hal!\ dı•seler 

- intihaptan mütevellit hadise-
lerin mücrimleri yerli mahkemelerde 
m uhakemc edilmiyecektir . Bu gibi 

Cenevreden bir- görUnUf 

Dünyanın en büyük vapuru olan suçların tefriki için hassasiyet göste· 
Kraliçe Mari den sonra, lngilizler receğ'iz. Kontrol Heye! • mahkemesi 
daha büyük bir transatlantik yapma· tamamile serbesttir . Ve hükümleri 
ğa karar vermışlerdir. ''Kraliçe Eli· katidir. intihap münasebetile vuku· 
zabet., ismini taşıyacak olan bu ge· bulan hadiselerden çok müteessir 

Cenevre 7 (Radyo) - Milletler cemiyeti 101 ncl lctlmaını mi, bir çok noktalarınd'\n diğerine oluyoruz. isteriz ki intihap tamaınile 
pazartesi gUnU UOleden sonra (yarın) yapılacaktır. Konseyin Ostün olacaktır. sükun içinde neticelensin . ., 
bu lçtlmeında, Un planda çın-Japon , ispanya ve lsvlçrenln Yeni vapur "Kraliçe Mari., den , Son günlerde müfsitler Eti Türk 
bltarafhAı etrafında konu,uıacaktır. de 3 to~ kadar büyük olacaktır. K'.a/· Cemaatine sataşmaktadır. Bunun da 

Habe•ıstan metelesl de ı---------------1 liçe Marı 81.235 tondur , yenı gamı sebebi Eti Türklerin büyük. bir eksc-
mUtaaklp celselerde mevzuu Ziraat enstitüsu·· ise 84 bin' ton olarak tesb it edilmiştir.; ri~elinin intihap cetvellerine •'Türk,. 
babaadllacektlr. Boyu da diijerinden 3 metre uzun olarak yazılmalarıdır. 

M k 1,.. "' d• ı k olacaktır. ittihadı Vatani Partisinin çapulcu os ova ; 7 (Radyo) - Millet- e 1 ece 
1 agv mensupları şehirlerde iş yapamıyıı· 
er cemiyetinin 6 Mayıs ictimaına "Kraliçe El!zab.et .. d.e üç de?1ir caklarını anlamış olacaklar ki son 
iştirak için Bay Litvinof Cenevreye Ankara: 7 (Tel,fonla)- Selahi bulun.a~ , k.tı'.. Dığ~rınde ıse ~em~rle günlerde bütün faaliyetlerini köylere 
hareket etmiştir. mek ıçın ıkı demır vardır. Dıijerınde inhisar ~ttirmişlerdir. Fakat buna da 

Londra : 7 (Radyo) Milletler ce- yeddar bir kaynaktan aldığım malu 24 tane olduğ'u halde bunda 26 flika r muvaffak olamamaktadırlar. Hiç bir 
· t' · .. • "ıdek· · ı· d N ııata gort-, Ankara ziraat enstitüsü 1 kt ı · mıye ın-n cnumu ı ıç ımaın a e- bu unaca ır. Türk köyün~e bu karıştırıcı unsur-

güsün Habeşistanı ·temsilen buluna- lağvedilecektir. Enstitü yerine bir zi · Geminin inşasına ıınümüzdeki Jarın propagündalarına kulak veril-
cağını siyasi mahafil teyit etmektedir. raat fakültesi kurulacaktır. sonbahard · başlanacaktır. memektedir. 

KuJüs : 7 (Radyo) - Alınan 
malumata göre, Filistinde hava kuv 
vetleri artırılacaktır, Bunun için, 
mevcut hava meydanları genişleti· 

lecektir, 
Yafa ve Hayfada bazı çarpış· 

malar olmuş ve altı Arap tevkif 

edilmiştir. 

Maliye Vekilimiz 
İstanbulda 

lstanbul: 7 (Telefonla) - Mali
ye Vekilimiz Bay Fuad Ağra.lı bu . 
gün Ankara-lstanbul postasına ta 

kılı hususi bir vagonla şehrimize 
gelmiştir. Vekilimiz Haydarpaşada 
vali, kumandan, emniyet müdürü 
tarafından karşılanmıştır. 



Sahife : 2 Tftrkı3ztl 

TUNA iSTiKAMETi ,, e lhl n ~ b e ır e il"' n l 
·-~,··~·- •!••••~'t ____________ ~~~--~~~~----------------~----·'~ - Birinci sahifeden artan -

yaratan revdüsyoner bir kuvvet de
ğildir. Yııgosı~,·ya ve Romanya gibi 
memleketler itına edilmişleıdir. Şim· 

di onların iht i yaçları dahilen kuvvet· 
lenmektir.,. 

Almanyanın Balkanlardakl 
ticari münasebetleri 

Muharrır, Balkanlarda Fransa 
tarafından takip edilmiş olan mali 
krediler devresinin büyük bir krizle 
kapanmış olduğunu lngiliz· ftalyan 
anlaşmasiyle husule gelmiş olan se· 
lahın bütün Avrupaya şamil olabil
mesinin garp devletlerinin Alman 
yanın Avrupa cenubu şarkisindeki 

mevkiinin tabii ve muslihane rol ve 
tesirlerine riza ve muvafdkat göste
rip göstermemelerine bağlı bulun· 
duğunu kaydederrk Almanyanın 

Balkanlarla olan ticari münasebet· 
!erini şu suretle izah etmektedir: 

Alman sanayiinin barbden sonra 
pek az müstesnalardan ve mesela 
eski Stinoesden sarfın&zar edilince 
ba !kanların ham madde hazneleri 
için pek az teşebbüs gösteı miş ve 
cenubu şarki ile yapılacak işlere 

bilhassa ehemmiyet vermemiş olma 
sından dolayı kendimizi tabtie etmek 
len geri durmayız. Şimdiye kadar 
bütüo alaka tek taraflı olarak gar 
be teveccüh ediyor, Balkanlarda 
yapılacak işlere fazla ehemmiyet 
veril~iyor ve bu işlerin sağlamlrğr 

na karşı duydan itimatsızlık bir tür 
lü yenilemiyordu, Fakirleşen Alman 
yanın, büyük harbten sonra cenubu 
şarki devletlerine sermeye sevkede 
memesi, bir der ceye kadar kabili 
izah bir haz idi. 

Bugünkü vaziyet 

Ancak buhün lngiliz ve Fransız 
finans mnhafılinin Yugoslav ve ro 
men endüstrisine yerleşiş tarzları 
alakadar mahafili ikazdan hali kal 

mamı~tır. Cenubu şarki devletlerile 1 
olan münasebetimizde alman ekono 

nomisine düşen vazifeler meyanında ı 
devletler arası kredi işlerinde alman 
bankacılığının daha canlı bir faali· j 
yete geçmesinin teminini bilhassa 
trnıenııi etmek gerektir. Büyük ban ı 
katarımız hazarı ağır feJ~karlı~ , 

rağmen, beynehıi lel bankacılık işleri 

ne alışkın kimseleri istihdama gayret 
etmişlerdir. Bunların gene eski saba 1 

larda çalışıp çalışmıyacakları belli ! 
değildir. Maamafih bu cıhazın çalış 
ma istibmetini değiştirmesine ve ı 
cenubu şarki devletlerile planlı bir . 
kredi çerçevesi dahilinde çalışması / 
dahilinde çalışması kuvveti e mÜm· ı· 
kündür. 

ltalya ve Almanya j 
Paris ve hatta Zürih almanyanın 

cenubu ~aıkiye hululü tehlikesile l 
1 

!tal yayı korkutmak ister. Bu maha 
fil anşlusu ve Alnıal'!yanın Tuna hav 
zasrnda daha esaslı bir şekilde ça / 
lışmaya başlama ,ını miiteakip !tal 
ya ile Almanya arasında bir takım 
güçlükleı in çıkmasını ve Berlin · Ro I 
ma mihverinin nih•yet arızaya uğra 1 

masını bekler. Bu arada da bilhassa 

T riyeste meselesi mevzu!:ıahs ed:I ı 
mekte ve Alman gümrük hududu 

nun Adriyatik denizine iki yüz ki· 1 
lornetre daha yaklaştığı ve bu su· 
retle Triyestenio istikbalini tehdit 
ettiği ileri aürülmektedir. Hakikat 
şudur ki, Avusturya eski Avusturya 
Macarist<>n imparatorluğuna aid Tri 
yestesinin iyi bir müşterisi olarak 
kalmıştır. Nitekim Roma protokolln 
rı mucibince Triyestede Avusturya 
için bir serbest liman ibJas olun· 
muştu. Beynelmilel Adriyatik tarife 
leri, Habsburgları istibdcf eden rnem 
leketlere Triyeste limanını kullandık 
ları takdirde bir takım navlun kolay 
lıklaıı temin ediyordu. 

Trlyestenln vaziyeti 

Triyeste bu su•etle 1't: ltalyanırı 

rı memleketlerrlrn gelen ham mad j 
deler için mükemmel bir ticaret ıı:er G ·· ·· bakaları 1 
kezi ve Suşakın inkişafına e~emmı. I ureş ffiUSa 
miyet veren Yugoslavya harıç harp 
sonu kurulan devletlerin büyük bir 1 
transit limanı haline geldi. Tabii şu 
sıralarda bir takım yeni meseleler 
meydana çıkmıştır. Nitekim büyük 
Almanya Rayn ile Tuna arasındaki 

nehir yollarını daha mükrmmel bir 1 
hale koyacaktır, Aynı şekilde Çe· 
koslovahyaya eski Avusturya demir 

1 
yollarındaki tenzilatlı tarifeden istifa 

Bugün saat on da şehir stadyo· 
munda yapılacak bölge güreş birin
ciliği için küylerdeki peblivanlarımız 
şehrimize gelmişlerdir. Bundan evvel 
hususi mahiyette yapılan güre~lere 

bazr sebr pler dolayısiyle iştirak e 
demiyen bir kaç meşhur pehlivanın 
da bugün hazır bulunacağı anlaşıl 

de hakkını verip vermiyeceğini de mıştır. 

düşünecektir. Ancak bLtün bu hadi 
sel~r karşısında Alııanya ile !talya MAHKEMELERDE: 

arasında her hangi bir ihtilafın doğa 1 Muallimi"i vurantalebenin 
cağı fikrinin nasıl bir mülahazaya 1 • 
istinad ettiği cidden anlaşılamıyacak muhakemesıne başlanıyor 
bir keyfiyettir. Zira, değişen vaziyet. j 
ler k:ırşısında Bedin · Roma mihveri 
nin ruhuna uygun görüşmelerin yapr 1 

lacağı gün gibi aşikardır. 

Yepyeni bir manzara 

Öğretmen Binzeti vurmaktan 
suçlu ve mevkuf Mehmet oğlu Ne 
jadın dün sor~u hakimliğinde gös· 
!erdiği şabitler dinlenmiştir, Evrak 
ları tekmil edildikten sonra muha 

Triyeste, Roma protokolları ve kemesine başlanacaktır. 

Bir inek hırsızı dört 
aya mahkum oldu 

Yarbaşı maballesinden Mehmet 
kızı Elifenin intğini çalmağa teşeb· 
büs etmekten suçlu ve mevkuf Ah 
met oğlu Seyfullahın birınci asliye 
ceza mahkemesinde yapılan duruş · 

ması bitirilmiş, neticede suçlunun 4 
ay müddeti" hapsine o kadar da po 
lis nezarati altında bulundurulmasına 

Tuna havz~sı gibi mefhumlarla ala 
kadar bütün meselelerin bilhassa 
lngiliz · ltalyan anlaşmasından 
sonra yepyeni bir manzara arzettiği 
muhakkaktır. Her halde Pariste ve 
hatta Londrada bu anlaşmadan son. 
ra Fransanın gayretiyle lıalyayı }e 
ni bir Stresa: cephesine çekmenin 
kabil olacağını düşünen kimseler 
vardır. Halbuki mesrle, başka bir 
cepheden bakıldığı zaman, tamamen 
değişik bir manzara arzeder. Çem· 
lıerlayn son teşebbüsü ile ltalya ile karar verilmiştir. 
Almanya armındaki vaziyete ce· 
nubi şarki memleketleri politikası 
bakımından . tamamen yeni bir veç 

he vermiştir. lngiliz - !talyan an
Gümıük Islahatı 1 - 1 

laşması, hem politik. hem de eko· İstanbuldan 
nomik bakımından lngilterenin Aden 1 ·• ··ki · 

sonra İzmir 
ıslah edilecek b • d H. d. 1 ıgumru erı 

ogazın an ın ıslan yo unu ve 
ltalyan Süveyş kanalından Şarki 
Afrika yolunu garanti tden bir "mü· 
nakale nizamnasi. mahiyeti taşımk· 
tadır, Bu ~uretle ltalyamn hayat ve 
çalışma yolu tamamen serbestle· 
miştir. Bundan sonra !ıalyanın ya· 
kın şarktaki eski ve tabii ekonomik 
münasebrti ki Bwcodi Roma bu 
münasebetin izlerini, İtalyan gemi· 
!erinin uğrağı olan Mısır ve Anadolu 
da takip etmiştir- canlanacak ve 

ehemmi ı et kesbedccektir. 

NJUvazr menfaetler 

lıalya artık bütün kuvvetini 
Şarki Afrikanın imarına ve başta 
Türkiye, Mısır, lran gelmek şartı 
ile yakın şarkla olan ticaretine tev
cih edebilecektir. ltalyannı faaliyet 
damarı, tıpkı Almanyanınki gibi cc· 
nubi şarkiden geçmektedir. Ancak 
bu, Almanyanın menfaatlerini kat·: 
etmez, ona müvazi olarak ve çok 
daha ctnuba doğru iner. ltalyanın 
hayat ve ticaret damarı, kend iı i rıir 
merkezi bir Akd niz devleti ve yaıı 
ınada olması dolayısiyle, berri deAil 
Bahridr 

Bu damar, Akdenizin şark bav 
zasında ve onun cenupdaki kuyru · 
ğu olan Kızıldeııiztlı: daraban eder. 
B !akis Almanyanın Lerri hayat ve 
ticaret damarı daha ~imaldt, Tuna 
havzasında ve şimali Balkanlarda 
akmaktadır., Şu helde her ikiside 
Arıı avutluk ve Yunarıistandan mü· 

';;kkep cenubi Balkan yarım adası 
ltalyanın faaliyet sahasına dahil ol 
duğuna göre birbirlerini hiç bir su 
retle izrar et ıııemektedir. 

Akdenlzln ltalya lcln ehem
miyeti 

lıalyan imparatorluğunun kuru 
luşundaıı sonra Akdeniz fıalya için 
büsbütün bayati bir ebemmiyet 
kazanmıştır. Hele imparatorluğun 
tanınması, onJ, tabii menfaat bölge 
ferini sükunetle işlemek imkanını 

bahseylemektedir. 

Aynı şekilde bizim için de, Tuna 

lstanbul: 7 (Hususi)- Son sene 
!erde fstanbul gümrüklerinde mühim 
ıslahat yapılmıştır. Şimdi diğer güm 
rüklerJe ıslahata başlanacaktır. 

Evvelce hazırlanan proğrama gö 
re lstanbul gümrükleri uümune güm 
rüğü haline getirecek ve başta lzmir 
müteakiben Samsun olmak üzere 
sıra ile diğer gümrüklerimizde lstan 
bul gümrüklerine göre ıslah edilecek 
tir. lstanSnl gümtüğü nümune güm 
rüğü haline hetirildiği için lzmirden 
işe başlaıımak üzere vekalet lzmir 
gümrüklerinden iki şefi bu hususta 
tetkikata memur etmiştir. 

Şefler şehr . mize gelmişler ve 
müdür B. Luıfi Nuri ile temasa baş 
lamışlardır. Bunlar servislerde nasıl 
muamele görüldüğünü inceden ince 
ye gözden geçi ı ecek ve tetkiklerini 

en kısa zamanda bitirip rapor hazır 
lıyarak lzrııir gümrüklerinde tatbik 
edilmek üzere lastik için vekalete 
arzrdeceklerdir. 

bekçiligini üzerimize alarak gençleş 
miş İ>ir liiyük devlet olmak hasiye 
tile yepyeni ufuklar belirmiştir. 

llugü n hepimiz büyük ekonomik 
nüfuz sahalarının açıldığı ve yeni "m 
peryalist düşüncelerin doğduğu lıir 
devird e iş ve organizasyon esasla· 
rına dJy2narak yaşıyoruz. lngiltere 
nin gittikçt daha "erııpire,. le~tiğini 

Fransanın her zamandan ziyade Afi 
rikaya teveccüh ettiğini Japonyanın 

şarki Asyayı politik bir nüfus sahası 
h•line getirmeye çalıştığını lıalyanın 
imparatorluğunu inkişaf ettirerek 
merkezi bir akdeniz devleti haline 
girdiğini görüyoruz. Bu vaziyet kar 
şısında Avıupanın ortasını İşgal e· 
elen bizlerin denizaşırı piyataları 
terket • ıı emek şartiyle kantinantal 
dü~üniip hareket etmemiz ve için 

1 
de hüsnü niyet sahibi komşularımız 
la yaşadığımız ekonomik sahanın 
menfaatı namına emniy•t ve refah 
içinde yaşamak için çalışmamız la· 
zımdır. 

• 

Memurların 
vergileri 

Sene içinde yeniden işe başla . 
ma ve işi bırakma dolayısiyle tarh 
olunacak kistelyevm vergilerin he· 
sabında ayların otuzar gün ve sene· 
nin de 360 gün olarak hesap edildi 
ği anlaşılmıştır. 

Maliye vekaletinden bu hususta 
gelen tamimde senenin 365 gün he 
saplanması ve her aya göee taksim 

yapılması bildirilmiştir. 

Ziraat müdürünün 
yaptığı tetkikat 

Bir kaç gün evvel Seyhan neb· 
rinin taşmasiyle su altında kalan yer 
lerdm Kuranşe ve Köprügözii bölge 
terindeki zirai durumu tetkik için 
giden ziraat ıııüdüıü Bay Nuri ve 
hususi muhasebe müdürü Bay Ha 
san dün şdı•imize dünmüşlerdir. 

Seyhanın sağ sahili bölgeleri de 
tetkH edilmektedir. S•yhan, Kuran 
ş civarından ve Tuzla nahiyesi köy 
leri araı i ,inden henüz çekile 
men.iştir. B:r kısım köy ziraiyatı ta
mamanıen sular altındadrr. Bu ara. 
zilerdeki sular çelildikten s5nra zira 
iyat yeniden yapılacaktır. 

Frangın sukutu 

-Birinci sahifeden ar'tan

avans veren ihraç enstitüsüne bugün 
den itibaren h:ç borcu kalmıyacaktır. 

Ecnebi memleketlere giden veya 
dahilde saklı kalan ınilyarlarca frank 
kıymetinde sermayelerin piyasaya av· 
det edeceği , spekülasyonun dura· 
cağı, istihsalatın artacağı ve bu su · 
retle ileride yapılacak .,)an milli mü
dafaa istikraz nın kolaylaşacağı kati
yen ümit edılmektcdir. 

Şimdiki halde hükumet sadece 
krsa vadeli mahdut bir istikraz mua
melesi yapacaktır . 

E•ya Hatları yUksellyor 
Frangın bu şekilde düşürülmesi 

yüzünden eşyanın pahalılaşmaya 

yüz tutt11ğu için Dahiliye Nazırı 

buna karşı gelmek için tedbir almış 
ve beyanatında, fiatları yükseltme· 
nin ihtikar sayılacağı ve ihtikar ya 
panlara karşr derhal takibat yapı 

lacağını anlatmıştır . 
Matbuat nıümessilleriııi kabul 

eden Marşando şu beyanatta bu· 
lunmuştur : 

" Zannedilen ve söylenenl•rin 
hilafına bugün i;tikrar vücude ge· 
tirilmesine karar verilmiş değilJir . 
Yapılan muamelenin hedefi evvela 
fili bir istikrar temin etmektir. Üç 
taraflı itilafa tamamile uygun olarak 
hükumetin ittihaz ettiği karar bir 
lngiliz lirasının mukabili 179 frank 
olarak tesbit edil~n :-ayicin tecavüz 
edilmemesönin teminini istihdaf et 
mektedir. Bu itibarla frangın vazi 
yeti iyileşec~ktir. Hükumet bükül. 
mez bir azimle çalışacağı için frank 
yükselecektir . 

Bu sabah memlek~te avdet 
eden külliyetli miktarda paralar hü 
kumet tarafındın verilen kararın şü· 
mulünün anlaşıldığına delalet eder. 
Bütün memleket tarafından sarfe· 
dilen gayretlerle müzaberet gören, 
ve spekülasyon teşebbüslerine karşı 
müdafaa edilen F ransrz parası kal· 
kınına eseri için sağlam bir temel 
teşkil etmektedir . Hükumet bütün 
Fransızların yardımiyle müstakar ik 
tisadi şartlar ibdas etmek iskmek· 
tedir . 

ihtikar meselesile bizzat Başve· 
kil alakadar olmaktaJır. 

Bölge bisiklet 
birincilik koşusu 

Fede a yonun tertip ettiği bisik
let koşularında Çukurova birincisini 
tayin için bugün son Hr koşu daha 
yapılacaktır. 

Bu koşu Mersin Silifke aı asında 
100 kilometrelik bir mesafede ya 
pılacak bunun için bundan evvel 
Adanada yapılan sekiz koşu sanun 
da birinciliğini kazanan idman yur 
dundan Selilhettinle ikinciliği kaza. 
nan Seyhan spordan Kamal bu 
sabah ilk trenle Mersine gidecekler
dir. Bu son koşunun birinci ve ikin · 
cisi Ankaraya gönderilecek ve orada 
yapılacak olan Türkiye bisiklet şaın 
piyonluk koşusuna ıştirak edecekler· 

d i J 
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Gökyüzü açık. Hava rüzgarsız u 
fuklar sisli. En çok sıcak 26 derece. 

Maskeli haydutla
rın marifeti 

parayı aldılar, fakat 
yakalandılar 

lzmir: 7 (Hususi) - Kuşadası 
kazasında Selçuk nahiyesi dahilin· 
deki dağlardan birindeki çadırında 

oturan Karatekeli aşiretinden Yu· 
suf oğlu Süleyman, geceleyin üç 
kişinin taarruzuna uğramıştır. Yüz 
!eri mendıllerle maskelenmiş olan 
üç kişi, çadıra girmiş, ellerindeki 

silahlarla Süleymaoı ölümle tehdit 
ve para istemişlerdir. Süleyman: 

- Param yok. 
Demişse de tazyik ve tehdidin 

tesirile parasının gizli bulunduğu 

yeri göstPrmiş, haydutlar, paraları 

alarak kaçmışlardır. Alınan para 
500 lira imiş . Süleyman haydutların 
jandarmaya hiçbir haber vermeme-İ 
hakkındaki ihtarlarına rağmen gi
dip şikayette bulunmuş, muhtelif 
kollardan faaliyete geçilerek failleri 
kısa bir zamanda yakalanmışlardır. 
Bunların Torbalı kazasında Ahmet 
ler köyü civarında turan Burhanlı 
aşiretinden kömürcü Zeynel oğlu 
Mııstafa ile bedeli Halil ve SaEh ça· 
vuş adrnda üç kişi oldukları anlaşıl· 
mış, üçü de tutul muş, adliyeye ve
rilmiştir. 

Konyada maden 
araştırmaları 

Konya: 7 (Telefonla) - Vila)e 
timizin bir çok yerlerinde maden 
arama işine faaliyetle devam edil· 
mektcdir. Ilgın ilçesinin Deşlekteıı 

köyündeki maden aramasında iki 
metre derinliğinde açılan kuyuda 
maden damarlarına tesadüf edilmiş. 
tir. ikinci kuyunun kazılmasına baş 
lanmıştır. 

Trabzon limanı ve 
şehir planı 

Trabzon 7 (Hususi) -Trabzon. 
da yapılacak olan limanın projesi 
Nafıa Vekaletınin gönderdiği müte· 
hassıslar tarafında hazırlanmıştır. 

Trabzon lran transitinin ihyası 
için büyük bir ehemmiyeti olan 
limanın İnşasına yakında başlana

cağı ümid ediliyor. 
Doğu illerine Kars, Erzuıum 

ve Trabzon şehirlerinın plan ve 
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Ölmeyen aşk 
On beş sene evvel, Jil isminde 

kızcağız, lrlandada siyasi mücade· İ 
lelere karıştığı için kanun harici ilan 
edilen Cim F eleni görmüş, güzel ve 
yakışıklı delikanlıya karşı sevgiye 
benzer bir his duymuştu. 

Cim o zaman tevkif ve muha· 
keme edildi. Fakat muhakeme es· Prı 
nasında hiçbir şey söylemedi, arka. e 
daşlarını ele vermedi. Susması bir ler 
çok kimselerin kurtulmasına sebep tis 
oldu. Arkadaşları kendisine "d isiz do, 
şahit. ismini verdıler. 

Muhakeme bitti. Cim müebbed da 
hapse mahkum oldu. Dostlarına ar· ııı 

tık kendisile meşgül olmamalarını, 

kendisini ölmüş farzetmelerini rica kıl 

ederek hapse girdi. Jil delikanlıdan ev 
uzak yaşamaya razı olmadı. Ailesini ta 
terketti. Ha pis hane yakınlarınd ~ 

bir bara hizmetçi olarak girdi. Bu ba 
sayede ara sıra, mahkumlar neza- yi 
ret altında hava almak için dolaş İçi 
tırılır ken Cimi uzaktan uzağa göre· ru 
biliyordu. ter 

On sene sonra Cim başka bir ka 
hapishaneye nakledildi. Kız tam va 
dört sene sevgilisini görmedi. let 

Nihayet on dört sene sonra ra 
umulmayan muc:ze husule geldi. 
Cim affediıdi. Bunu öğrenen Jil, ha 
Poıts'Duta giderek Cimi bekledi. sın 

Jil, Cimi gördü. konuştular ve ta 
evlendiler. Geçenlerc'e bir çocukları 
oldu. Şimdi de Cimin hapishanede 
yazdığı bir kitap tabedilmek üzere· 
dir. Bu kitabı birçcık kimseler bir 
şabser sayıyorlar ve sabırsızlıkla 

bekliyoı lar. 

Muhtelif harplerin 
kurbanları 

Yedi yıl devam eden muhare- ::Sa; 
belcrd n şimdiye kadar vukubulmu Par 
olan hırplerde ne kadar insan öl OQcj 
düğü, uzun tetkikata müstenit bir et 
istatıstı kle tesbit edilmiştir . Buna cu11 
nazaran , yedi sene devam eden edj 
muharebelerde 551 tin, Fransa bü· 
yük ihtilalinde 1 milyon 400 bin , 

Napolyon harplerinde 1 milyon 70' Es 
bin, Kırım harbinde 785 bin, Ame· 
rika istiklal harbinde 700 bin,Rus a 
Japon muharebesinde 626 bin, Bal k 
kan harbinde 108 bin ve Umumi 
harpte 10 milyon insan ölmüş tür · 

Görülüyor ki , zaman geçtikçe 
vukubulan harplerin zayiatı fazl~· 

laşryor 1 Acaba , yarınki harplerin hab 
insan zayiatı na olacak ? Bu sualiP dün 
cevabını, şimdiki silahl~nma yarr Ver 

şına bakarak koloyc~ verebiliriz : Zeı 
Müthiş 1 

Sofrada fazla gülmek 
tehlikelidir 

Pragda Paskalya yortusundı 
bütün a5kerlere Kuzu ziyafeti ve . 
rilmiştir. Ziyafet esnasında, koğu1 ısı; 
!ardan birinde bir mang • asker yt J\ 
mek yerken, m<ngabaşı çok tuh q 
bir söz söylemiş ve hn kes, yem el 
bırakarak , katıla katıla gülme Ç 
başlamıştır. Gülmek faslı o kad 
sürı:ıüş ki, 0aşta mangalıaşı oldıı 

halde üç kişi bayılmış ve iki ki. 
de kalp durmasından ölmüştür. 

Almanyada dogv um had 
tika 

sel eri nasıl karşıla n:r 
ıstiy 

A lmanyada bir çocuk doğdtl lcvk 
zaman, o çocuğun d.ığ ;luğu m~Jıl 
lede şenlik yaparlar. Bu adete, tJ. 
nibte daha fazla riayet ederler, Pag 

Gerek Münihte ve gerekse lı' Cağı 
!erinde bir çocuk doğduğu zaır.11 ~eşk; 
bütün kiliselerin çanları on da~ 1 iııj 
mütemadiyen çalarlar . 

projelerini hazırlamak için üciin 
umumi müfettişlik tarafından gel' 
tilen profesör Lamoer Trab1

4 şehrinin projesini hazırlamış ve l hava 

ra belediyesine göndermiştir. llıan 
Belediye şimdiden lu prcıitl :< 1 • 1 

göre, şehrin imarına başlamı~tıt• 
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Mısırlı prens Adananın Bütün beklediği sabırsızlıkla gun •• 

neler yapmış ? ' 

A "' s r ı .Alsaray 
e 
e 

. : .İsveçli kontesle evlenmiş amma 
bir milyon frank dolandırmış. 

• 
BU 

• • • 
Sinemalarında 

AKŞAM 
a· Mısır Kralı F arukun yeğeni, 
s· Prens Mehmed Ali Halimin ve Pren· 

• ses Enise Celalin oğlu Mısır Prens· 
r l~rinden Said Halimin hakkında Pa· I 
P tıs ceza mahkemesince bir davadan 
iz d ı o ayı, icar ar verilmek üzeredir. 

Prensi, bir milyon franklık bir 
dolandırıcılık yapmakla itham et· 
ıııektedirler. 

1
' Gı:ne Pari-Suar gazetesine ba. 

a kılacak olursa, bundan dört sene 
n evvel, Said Halim, hıtırı sayılır bir 
mı tahsisatla Fransaya yerleşiyor .. 
~ Prens tahsisatını, çok geçmedtn 
u barlarda ve koşu mahallerinde ye-

yip bitiriyor. Bu sebeble yaşamak 
ş İçin gayri meşru vasıtalara başvu· 
e· ruyor. Mısır sefaret hanesi namına 

terbit ettiği sahte bir senetle ban· 
ir kadan 300 bin frank çekmeğe mu. 

m vafhk oluyor. Sefarethane bir reza
lete meydan vermemek için bu pa· 

ra rayı ödüyor. 

Yiğitleri titreten zaferler •.. Büyükleri sihirleyen vak'alar .. Gençleri çıldırtan Aşklar .. şaheser 
- Bana son bir iyilik daha yap-

mak istemezmisiniz, diyor, şimdi son Gençlik,Aşk,Saadet,Zevlc,Neş'e, Müzik,ve hayat taşıran bir kaynak Marietta-Rosmari - Leylaklar Açarken filmlerini gölgede bırakan bir zafer Abidesi 

BÖCEGi 
derecede sıkıntıdayım. Dobingi so. 1 -
kağında güzel cir apartman benim A T E ş 
namıma kiralamazmısınız? 

Doktor bu teklifi kabul ediyor 

--------------------~-------~---·--· 
ve apartımanı kiralıyor. Prens bu 
apartımanı. parasını vermediği bir 
takım mobilyalarla, pek muhteşem 
bir şekilde döşetiyor. Apartımanın 
böyle kıymetli eşyalarla döşetildi
ğini gören doktor, 450,000 frangı 
bir müddet istemekten çekiniyor. 

Oynayanlar : 

Geçen mart ayında, doktor a• 
lacağını tekrar istiyor. Borçlu ona, 
başında "Ruvayal Duç. yazılı 6,300 
sterling bir kredi senedi gösterer~k: 1 

- işte diyor bu senetle sennın 
par anı bol bol ödiyeceğim. F ııkat, 1 

senette yazılı para, ancak Ağustos J 

ayında elime geçecektir. Şimdi bana . l - ATEŞ 

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 

Asri 
BOCECI 

Bu gün gündüz 2,30 da matinede 
sinemada A l s ar a y d a 

2- BEKA.RET 1 ATEŞ BôCEGI 2- ORMANLAR HAKiMi 
Telef : 250 Localarınızı Telefonla isteyiniz Telefon : 212 

1 

biraz dah3 ödünç para veremez mi- 1 
9238 

siniz? ~---------~---·----------------·----------------------;..;o.....a 
Alacağının toplu olarak eline ge ı. Bir müddet sonra, Said Halim, 

il, hasta bir arkadaşını ziyareti esna-
sında Gotere isminde bi doktorla 

e tanışı yor. 

rı Konuşmasını, kendini sevdirme· 
e sini pek güzel bilen ve kesesi dol-

C.H.P. Seyhan ilyönkurul Başkanlığın
dan: 

ı çeceğini uman doklor, ona daha 
2,300 siterlin veriyor 1936 senesi· 
nin Mayıs ayında, Said Halim lngil.

1 tereye gidiyor. Orada, lsveç kralının 
akraba !arından Luiz Marika Posse 1 ilkokul binası yapılmak için istimlakına karar verilen ve Adana 

Taş bina yapmak istiyenlere 
müteahhitlere müjde 

ve 

e· ilin olduğu zaman, cömertçe ikram· 
ir lardan çekinmeyen prens doktorun 
la &Özüne giriyor. Bu suretle hem ar 

kadaşını doktora ücretsiz tedevi et 
tiriliyor, hem de doktorun kesesin
den istifadenin yolunu buluyor. 

Tanıştıkları günden itibaren, 
:Said Halim, M. Goterodan ödüoç 

u Para almağa başlıyor. Borcu 450.
~ OOo frangı bulunca, doktor. endişe 
ır ctııı~ğe ba~lıyor. Fakat prens l>or· 

a CUnu vereceğini söylüyerek oııu ikna 
n ediyor ve· 
• • u· 

• 
O Eski Belçika Başvekili 
e· 

s· ay Vanzeland mah-
kemeye veriliyor 

~· 
1 

Londra: 7 (Royter) - Alınan 
ı~ ıaberlere göre, Belçika meclisinin 
·n d" .. 1 Unku toplantısında bir mebusun 
rr Verdiği takrirde eski Başvekil Van 

Zelandın mahk~ıueye sevki talep 
Cd'I V 1 lllrktedir. Buna sebep olarak; 

k a?zelandın idare~i zamanında hal· 
1 1ktisadi birçok vaidlerle aldattığı 

1 ".~ ıııeclis tarafından kendisine ve
e ~ 1 

en vasi salahiyeti fena yollarda 
' ıstiıııaı ettiği beyan edilmektedir. 

nıerikada bir 
~ok nazi tev

kif edildi 

'k Nevyork : 7 (Radyo) - Ame
tı ad "I 
. a "' man bloku teşkil etmek 
ıstiyen b' 
tc•kif e 

1 ~ ~ebekenin altı elebaşısı 
dılrıııştir. 

Aıııerika . - . 
Pa n partılerı, Nazı pro-

gandasına ı· -
Cağı . asa goz yumulmıya. 
t ~'.ve ıcabedcrse büıün partiler 

isminde güzel kontesle evleniyor Belediye başkanlığının 21-4-938 tarih ve 7022 sayılı yazısiyle istimlak 
Ağustosnn on beşi oluyor: Borçlu işinin tekemmül etmiş ol:!uğu bildirilen Adananın lsmailiye köyünde vaki 
doktora meleli'( göndermiyor. Samsun ziraat bankası muhasebeci ml'avini B. Fehim Altan'a ait tarlanın 

Doktor, bunun üzeaine, Suvayal (8000) Metre murabbaının Beher metre murabbaı bir kuruş ve bu kısımda 
Duç bankasına bir mektup yazarak r ekili mezruata da ınaktuan takdir edilmiş buluan 25 lir bedel mukabi

~r~n~in senedinin ~de.~ilip ödenilme !inde olmak üzere !stimlak işi tek_e~mül etmi.~ bulu~an -~ekizb~n .. metre 
dığını so ruyor. lkı gun sonra banka murabbaındaki yerın 23 5 938 tarıbınde tesellum edılecegı Manafıı umu. 

dan şu cevabı alıyCJr: miye istimlak kararnamesinin 13 üncü mıddesi mucibince ilan olur. 
- Bizim, Said Halimle bir alıp 9246 

vereı:eğımiz yoktur. 

Doktor, du cevabı alır almaz 
prens hakkında dolandırıcılık davası 
açıp, onu mahkemeye veriyor. 

Roman yada 
Demir muhafızlar şefi 
vatana ihanet suçu ile 

mahkemeye verildi 

Bükreş : 7 (Radyo) - Kolordu 
Müddeiumumiliği bugün bir tebliğ 

1 1 

neşretmiştir. Bu tebliğe göre eski 

demir muhafızlar şefi Godrano aley
hine takibat yapılmış ve Godrano, 
vatana ihanet suçu ile mahkemeye 
tevdi edilmiştir. 

Kahkahalarla , Zevkle , Gülesiye 
seyredeceğiniz çok güzel bir film 

Tan sineması 
BU AKŞAM 

Büyük ve ~msalsız komedyen 
JOE BROWN ve en güzel sarı· 
şın Şahane Yıldız JOHN BUON. 
DELLE tarafından nefis ve haıi 

kulade bir tarzda yaratılan 

Hücum taburu 
isimli nefis Komedi, ve Aşk , He

yecan filmini takdim eJiyor. F ran

sızca sözlü l>u güzel filmi Sinema 
meraklılarına tavsiye ederiz 

ilaveten : 
Heyecanlı Kcvl>oy filmi 

. - . "~ -· 
., - ~ 1 

~------------------------. 

. 

Hükumet konağı karşısında 

Ulus Park 

Yaz geldi.Bahçenin güzelliği hakkında reklamı zait gördüğüTı gibi mü • 
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 6 6 

TÜRK SPOR KURUMU SEY
HAN BÖLGESi BAŞKANLIGIN· 
DAN: 

Adana atadyom sahasında 

yapılacaK spor tealaatıarı in· 
••atı nanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: A-
dana Spor sahası in~aaıı. 
2 - Keşif bedel:: [18873) On se-
kiz bin sekizyüz yelmiş üç lirtdır-

3 - Eksiltme: 24 5-1938. Tarih . 
salı günü saat [15) de ,Ad na C.H 
Partisi biııasında T. S. K. Seyhan 
Bölgesi Başkanlığında leşkiledilecek 

komisyonda kapalı zarf usulu ile ya
pılacaklır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve bu · 
na bağlı müteferrik evrak lstanbul, 
Ankara ve Adana Nafia Müdürlükle
rinde görülebilir . 

1 

Seyhan Vilayetinden: 
A - Adana merkez kazası da 

lıilinde imal ve ihraç olunacak (2471) 
iki bin dört yüz yetmiş bir lira sa· 
bık bedelli taş, kiremıt, kireç ve 
emsali ocakların 116, 938 gününden 

31/5i939 gününe kadar bir senelık ıü 
sumu açık artırmaya konulmuştur. 

B Şartnamesile alınacak re-
sim miktarını gösterir !işte l lususi 
Muhasebede görülebir. 

C - Açık artırma 25/51938 
Çarşamba günü saat (ll) on birde 
Vilayet Daimi Encüııırnıodc yapı 
lacaktır. 

E - istekli olanların (185) yüz 
s~ ksen beş lira (33) otu üç kw uş 
muvakkat temin1t m .> kbuzlarile Lir
likte Daimi Encümene müracaatları. 

9244 8-17 

Gayet sağlam ve kiremit fiahndan çok ucuz taş temin ederiz . Arzu 
edenlere kum, çakıl , kiremit ve emsali nakliye işleri yaparız . lsteklile. 

1 
rin Kale kapısında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır . 9232 3-10 

______ __. ___________________________ ...,. 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

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

Neşri tarihi: 29111936 

Verginin mevzuu 

Maddi hata 

3343 numaralı kanunla değiştirilenl inci madde: 

Dünden Artan -• 

Madde 22 - Mükellefler kendi beyanlarına 
uymayacak şekildi tahakkuk ettirilen vergilerinden 
gerek hayvanın nevi ve adedi, gerek 18 inci mad
dede yazılı vergi miktarları noktasından maddi ha. 
ta yapıldığını gördükleri takdirde bir istida ile vila· 
yetlerde varidat müdürlerine ve kazalarda malmü
dürüne müracaatla yanlı~lığın düzeltilmesini isterler 

Varidat müdürü veya malmüdürü keyfıyeti tetkik . 
ve yanlışlı!c varsa düzeltilmrsini tahakkuk memuruna 
emreder ve neticesini de yazı ile mükellefe bildirir. 
Bu gibi hatalar tetkik ve teftiş esnasında görülürse 
vilayetlerde varidat müdürleri, kazalarda malmüdü· 
rünün tasvibile tashih olunur. 

3343 numaralı kanunla değiştirilen 23 üncü made: (5) 

Madde 23 - 16 ve 20 inci maddelerde ya· 
zıh haller müstesna olmak üzere kar un mucilince al 

[5] 2897 numaralı kanunun değişen 23 üncü maddesi 

- 16 ve 20 rci maddelerde yazılı haller mü~tesna olmak üzere bu 
kanun mucibince alınacak vergilerle ceza zamları aşağıda yazılı müddet· 
(erde ve iki müsavi taksitte t ahsil olunur. 

Birinci taksid miiddeti: 

!i?~ılatının hükumete yardım edece-
nı beyan etmektedir. •· İntikam Yumrukları 

A] Eksiltmeye girmek için istek -
lilerin (1415] lira [48) kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu işi 
yapabileceğine dair Nafia Müdürlü
ğünden tasdikli c;vrak göstermeleri 
lazımdır. 

1 ÇOCUK HASTALI~ LARI 1 
MÜTEHASSISI 

Koyun, kılkeç.i, tiftik, merinos, develer ve domuzlar için haziran, 
Sığır, Manda, eşek, ka ' ır, at (aygır, kısrak, idiş) için eylül; 
Aylarının ilk haftasıdır. 

Yeni bir dünya 
planör rekoru 

8 ,. b er ın: 7 (Radyo) - Alman 
~"ac'.lık muallimlerinden Bay Haf 

:.c :~ ıki kişilik bir plaııörle dünya 
111 Jj ı '<ırmıştır. 

Pek yakında : 
Büyük ve misilsiz Şark filmi 

(Kara Dev) 
Bugün 2,30 d.ı : Hücum 

Taburu,!ntikam yumruğu 
9 47 

B] isteklilerin teklif meptuklarını 
üçüncü maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar komisyon başkan 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 
C) Posta ile gönderilecek teklif 
!erin dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 
D) Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 9160 

22-::?7-3- 8 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul a11at111rı : Her gU::J 
15-18 

ı 

ikinci taksit müJdeti: 

Mezkur ayları takib eden ayların birinci haftasıdır-
Ancak memleketin iklım şat ti arına göre gereken Lölgeleı de koyun, 

keçi ve tiftik için taksit zamlarınınııı temmuz ve ağustos aylarının ilk 
haftaları olarak tesbitine Maliye Vekilliği salahiyetlidir. 

Müddetleri içinde vergi taksitlerini ödemıyenkr hakkında Tahsili ' 
Emval kan unu hükümleri tatbik olunur. 

( Sonn Var) 8033 
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1 
BELEDİYE İLANLARI 1 Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. I 

Sosyetesinden : 
---------------------' Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin fiatları 

koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Sıhhatinizi 
? 

1 - 938 mali yılı içinde Belediyece Belediye memur ve müstahdem 
!erile fakirlere verilecek ilaçlar açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli Bin beş yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1 U liradır. 

4 - lhalt>sİ Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye Baştababetindedir. isteyenler oradan para· 

sız alabilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü saat onbeşte teminat makbuzlarile birlik· 

te Belediye encümenine müracaatları ilan olunur 

6 - 8 - 11 - 14 9231 

1- Abidipaşa caddt>sinde ve yeni yapılmakta olan lşbankası bitişigin · 
de bulunan ve haritas•nda 3 numara ile gösterilen 182,30 metre mura b· 
baı arsa ile ayni mahalde olup haritasında 4 numara i!e gösterilen 196, 9 
metre murabbaındaki iki parça arsa satılıktır . 

2- Muhammen bedelleri: 3 rıumaralının beher metre murabbaı on Ji. 
radan 1823 lira, 4 ııumaralı arsanın beher metre murabbaı 12 liradan 
2363 lira 40 kuruşt.ır. 

3-· ihaleleri: 19/5/938 perşembe günü saat on beşte Belediye Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvdkkat teminat 3 numaralı aısamn 136 lira 75 kuıuş , 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· 
lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9227 5- 8-12-15 

1 - Kolordu Elektrik fabrikası Y mi istas}On şosa yolunun iıışasıka 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 6486,89 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 486,51 liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 16 ıncı pazartesi günü saat on brşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Bu işe ait fenni şartname, keşifname vesair evrak Belediye Fen 

işleri müdürlüğündedir. isteyenler omdan bu evrnkı 32 kuruş mukabilinde 
ala bilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü saat en dörde kadar kanunun tarifi veç· 
hile hazırladıkları teklif mektuplarını Belediye reisliğine vermeleri ilan · 
olunur. 30 -4 - 8 12 9203 

1 - 5/5!938 tarihinde açık artırma suretile satışa çıkarılacağı vyaa 
talip çıkmadığı takdirde iki sene müddetle icara verileceği evvelce ilan 
edilen Ceyhanırı Yılankale köyünde Belediyeye ait dokuz hektar 200 
metre murabhaı tarlaya talip çıkmadığından ihale müddeti on gün uza. 
tılmıştır . 

2- Mülkiyetinin muhammen bedeli yedi yüz lira , icarının bir senelik 
muhammen bedeli elli liradır. 

3 - Sa tış için muvakkat teminat elli iki buçuk, icar için yedi buçuk 

liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 19 uncu perşembe günii saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan parasız 

alabilirler . 
6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be 

lediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9240 

1 - 30,000 adet parke taşı açık eksiltme sureti!e satın alınacaktır. 
2 - Keşif bedeli 2394 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı yüz seksen liradır. 
4 - ihalesi mayısın 23 üncü Pazartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir, isteyenler orada göre
bilirler. 

6 - Talipkrin ihale gunu muayyen saatte teminat makbuz!arile 
birlıkte Bt!ediye encümenine müracaatları ilaıı olunur. 

8- 12-15 18 9241 

1 - Asfalt caddeni n garbinde yeniden yaptırılacak oian m•cra inşa 
atı açık eksiltmey~ ko c.u !muştur. 

2 - Keşif bedeli 1013,78 lira<lır. 
3 .- Muvakat tem inatı yetmiş altı liradır. 

4 - ihalesi Mayısın 23 üncü pazırtesi günü saat on beşte Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbı•zlarile Be· 

lediye encümenine müracaatları ilan olumır. 
8-11-15-18 9242 

or. uzaff er Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

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

Genişlik Top Kuruş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

• " 2. 90 " 36 • 839 
Şapkalı " 4. 90 • 36 • 725 

• " 6. 90 " 36 • 766 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 

zam yapılır . 
3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4- Kabul edilen siparişler sırası i!e gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi-

ne müstenittir . 9209 2 

• 

Bağcılara , 

" GOLEMAN • Lüks !ambatan geceyi gündüze 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

müjde 

çevirir . On iki saattta 

• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
1 Koku 

1 

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

: Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

1 
Tadı 
Teamül 

Kokusu• 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilhumuı 

litrede 0.40 mg' 
Sülfat ( SO 4 ) ,, 0.0033 g 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, O.QO.IO 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

ennin en son usullerine ria '1 et edett k ~ ynadığı yerinden itibare 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bel luh1 
vuz!ara dökülmektedi~. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını m 

• hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ' 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında dı 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dold 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimit 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ı<ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, nt 

is, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlarını tercih ediniz . 14 
9167 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılık j j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto t LAN 
bir cild, renkli ve z• 
bir kapak bölgede 1 

cak Türksözünde yı 
•• 

) SATIŞ YERi: Hülcıimet caddesinde Omer Başeğmez malik makinalarında 
1 • ,.. yaptırabilirsiniz. 

• 
pılır. lıte 

Re!mi eurak, ce~ cıı 
veller, defterler, çekle • 
karneler, kağıt, zar : 

kartvizit ve bilumuflıstıı 
tab işleriniz, en kıs\abi 
bir zamanda en ntfıl'aş 
bir şekilde en zarif h1hy 
rufatla Tür:Csözünde Y' ~h 

Telgraf adresi: BAŞEuMEZ Telefon No:168 Ticarethanesi 
9170 12 Eserlerinizi Türk T A B 

;,...------··--·------~~,;_---....;;.;;.. _____ ı sözü matbaasında bas. 
* 

Bürücek köyü 
ğından : 

Muhtarlı-

Mevsim hasebile Yurt kirala· 
yan! u tutacakları Yurdun köye ait 
eski ve yeni borçlarını evvela köyün 
tahsildarı Abdülhadi Bağdattan an 
!ayıp makbuz mukabilinde mal sa
hibi hesabına köy sandığına yatır. 

maları aksi takdirde Köy Kanunu· 
nun maddei mahsusasına biııaen müs 
tecir!erden tahsil edı!eceği ilan olu· 
nur .9230 8-10-11 

88 Liı·aya 
7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat -----

R~za Salih Saray 
i3 • l • : ı 1 : ' • 1 ' l : 1 ' t t \ 

Paınuk Üretme Çıfli Mü
dürlüğünden : 

istekli çıkmamış olan Pamuk 
Üretme Çifliği için mübayaa edile· 
cek olan bir adet kamyonetin (2490) 
sayılı kanunun ( 43 ) üncü maddesi 
mucibince 16-5-938 tarihine mü· 
sadif pazartesi Adanada Ziraat Mü 
düdüğünde müteşekkil komisyo11 
huzurunda yapılacağından istek!ile· 
rin Müssseseden şartnameyi aldır. 

malan ve yevmi mezk iirde bulun· 
maları.9243 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Ay!>k 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
:oo 
100 

tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle:;tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

KIT AP 
• 

C l L O 
* 

GAZETE 

Uı t 
pılır . 

•ıe 
Türk.sözü matba tlt 

• 
sı •Türksözünden. b u~ı 

ka her boyda gazel ... ~a 
••ışı 

mecmua, tabeder. ~r· 
1 • 

'ıct 
ıuıııı 

·-------------·~---~~~~~~~~~~~~~~--_,.,et 
Okt 
ah 

Ut 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

f!~ 
Derhal Ali Rıza 

kkc 
M 

Kclleşekcr ticare!hanesine gidcı ek zarif, sağlam, ucuı· Da 
son sistem bir •tır1 

iye 
a A MAL TiZ ALiNiZ a 
Şa 

ınukabilinc. e edineceğiniz maldı.ı in s 
say~sinde ınu tfağınn;ın ekonomisirı Paş 

91~-~--1?,_ _ _ .. 1 - Dış memleketler için Aboı e 
2Lira 

te ıin edeceksiniz. c~: 

M it d yakmak için en e~onomik, en uC1 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ah Rıza Keli ~:~· 

Ceyhan icra 
ğundan : 

938112 

Memurlu -

Cinsi, nev'i, kıymet ve sair ev
safı aş -ığıtla yazılı mallar bir borç 
tan dohyı açık arttırmt ili satılaca 
ğındaJ arttırma Ceyhan Kaltaki 
M. de yerde 16151938 pazartesi gü. 
nü saat 14 ' l 5 de icra olunacaktır. 
iştirak edeceklerin gi)steri!en saatta 
mezkur mahalde bulunmaları ilan 

olunur . 

' bedeli deJişmeı yalnız posta masrafı 
"mmedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra· 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız.. D 

Kozan C. Müddei Umu
miliğinden : 

h ·ıı· b' h · · tib E.v i Maden k"" ·· •• kullanmakla em mı ı ır cev erın .. ıs fi D omuru lakini arttırmış ve hem de muste 1 ue 

Kozan Ceza evinin 938 senesi 
bir senelik ekmek, eu ve gaz ihti 
yacı için yapılan münakasa kaime · 
!erinden birer nüshası Seyhan Müd ı 

dei Umumiliğine gönderilmiştir. 1 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mabkümdür· ~~! 
1 M d k.. .. .. .. ,. ıtı 
1 a en omurunu mufalıı ızlı '>.r 1c·~ t,;cii'l! e.:ı•~ bar 

Ucuz-
25151938 gününde yapılacak olan 

Temiz -Kuvvetli 
8879 87 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü _... 

Sor 

936 senesi mahsulü ve beher 
kilosu 4 buçuk kuruştan 35344 kilo 1 ._ _____________ __.. ---------= koza, 9245 

u münakasa ve ihaleye iştirak et· 
mek istiyenierin bu husustaki şaıt · 

!arı öğrenmek üzere Seyhan C. M. 
U. liğine müracaat etmeleri ılan 
olunur. 9239 Adana Türksöıü matbaası 


