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Sulh yolunda çalı --
şan tek müessese 

Balkan 
antantı 

~ ced 
;ekle BALKAN MATBUAT 
zaı HEYErLERfNiN RALU 

1 kıs< re alkan antantı ekonomik 1 

nıfı lg) k?nseyi ve Balkan matbu 1 

jf b • t kongresi dün lstanbulda 
e ya Yıldız sarayı salonlarında üçüncü 

lopJantılarını yaptı. 
Türk, Yunan, Yugoslav Rumen 

. -'" . 
.., 

BALKAN BiRLiGi 
Ekonomik Konseyi ve 

kongresinin hariçteki 
Matbuat 

akisleri 

1 Dünkü toplantıda çok 
mühimgörüşmeler oldu 

DOST MiLLET HEVETLliRI , HEVETLERIMIZLE 
BiRLiKTE VARIN BURSA YA OIDECEKLER 

MÜZAKERELER MEVZUUNA AiT YAKINDA 
HÜKÜMET BiR l>ESMİ TEBL!c'.;ı NEŞREDECEK 

tbaa basınını temsil eden gazeteci arka
bı, daşlar bir araya toplanarak Balkan 
zet Antantı içinde kendilerine düşen 

ınilli vazifeleri konuşmağa başladı. 
Balkan Antantının kendisine he 

1 
def tuttuku müşterek maksadı tahak 
kuk ettirmek için resmi vasıtalar 
ile çalışan iki organizması vardır. 

BugUnkU bUyUk 
resmr geçide ı,tı
rak edecek olan kıt
alar: Bu resim A
vusturyaya ilk giren 

Avusturyada bu YUGOSLAVYADA 

Bclgral : 9 ( Radyo ) - Balkan 
antantı Ekonomik konseyi ve Balkan 
Matbuat kongresinin İstanbuldaki mü
zakerelerinin akisleri çok büyüktür . 
Yugoslav Matbuatı müzakereler sa
fahatı hakkında geniş malümat ver• 
mektedir. 

matbuat kongresi safahatile meşgül

dür. Atina gazetelı!ri bugünkü nüs
halarını hemen hemen Balkan Eko
nomik konseyi müzakerelerine tahsis 
etmiş bulunmaktadır . 

Bunlardan biri daha ziyade siyasi 
ınahiyette olan daimi konseyidir; 
~teki de daimi konseyin yanında b.i r 1 
ıhtisas heyeti demek olan ekonomı k 
konsey ... Balkan basın heyetlerine 1 
Qelince bunlar li3alkan :Antantına da 
hil olan memleketler efkdrı umumi· 1 
Y~sinde basın vasıtalarile daima bir-, 
lik hedefini canlı bir halde yaşatmak 
İçin teşekkül etmiştir. Vö istinasız 
olarak bütün basın mensupları bu 
teşekkülün tabii azasındandır. 

Alman kıtalarını 

gösteriyor. •• gun plebiSit var ROMANYADA 

Hitlerin 
bir 

nutkundan sonra büyük YUNAl,ISTANDA 

Bükreş : 9 ( Radyo ) - Balkan 
antantı E~ onomik Konseyi müzake· 
releri burada çok büyük bir alaka 
ile lakıbedilmektedir. Üç gündenberi 
bütüo Romen gazeteleri , başmaka
lelerini ve sahifelerini hep bıı mev
zua ayırın ışlardır. 

• 
resmı geçit yapılacaktır Atina : 9 ( Radyo ) - Bütün 

gazeteler, lstanbulda toplanan Balkan 
antantı Ekonomik konseyi ve Balkan 

' ' Demokratik memleketler-
Balkan Basın kongresi ilk defa 

olarak Bükreşte. o.~dan .~onra da .A- deki gizil kuvvetleri ürkllt• 
tınada toplanmış uçOncu kongre ısa 

dün Yıldız sarayında başlamış bulu- mek zarureti karşısındayız, 
nuyor . j ' 

i ... Balkan Antantının tarihi~i göz Berlln : 9 (Radyo) - Bay Mussollnl llUyUk~ . nutkunu yarın -
! ö.nune getiren herkes ta~tı~ eder gUn) yepılaçak Pleblsıt mUnasebetlle söyllyecektır. Pleb slt 

kı bu gün Avusturyanın ıttıfaklar için bUtUn hazırlıklar lkmaı edllml,tır. 
hayatında 60 milyonluk olan ve Bal 
kanları alakalandıran bütün beyne! 
inile! meselelerde bir tek Devlet 
Qibi hareket eden zümrenin teşek· 
külünde değilse de inkişafında bü
tün basın mensuplarının hususi bir 
rııevki vardır. Bunun sebebi Antanta 
dahil her memlekette bütün kazeteci 
lerin kendi milli menfaatlarını müş 
terek Antant çereevesi içinde gör· 
"1eleridir. Böyle bir kati kanaat ile 
devamlı surette yapılan neşriyatın 
her vakit Balkan birliği maksadı i· 
Çin hayırlı semereler verdiğini de şu 
Oç, beş senelık tecrübe pek aşıkdr 1 
Qöstermiştir. Onun için dün Yıldız j 
sarayı salonlarında başlıyen çalışma 
fardan her halde bütün Balkan 
milletleri hesabına mesut neticeler 
İiınit edebiliriz. 

Balkan Basın birlıği Balkan 

Yarın yapılaclk PleblslHen \ 
sonra bUyUk bir resmi geçit 
yapılacakbr. Bu resmi geçide ı 
Avusturyaye ilk giren kıtalar 
va bUtUn halk ı,tırak edecektir, 

Son günlerde Alman matbuatı, 1 
1ll Nisanda yapılacak plebisit için ya• 
pılan hazırlıklar, bu münasebetle mem 
leketin büyükleri tarafından irad olunan 
nutuklar hakkında izahat vermekte 
ve bu arada plebisit neticesinin müs
bet olması için hummalı bir propa
ganda yapmak tadır. 

~~ ....................................... < 
'Bulgaristandaki !' 
Türk tedrisatı 

HAKKINDA BULGAR ı 
H0K0METININ ALDIÖI 
DOSTANE BiR KARAR 

Sof ya: 9 ( İstanbul İ 
muhabirimizin tele - l 
fonu ) - Bulgar Ma
arif Nazareti , Bulga

ristandaki Tiirk mel<-

u ıneınleketleri arasında siyasi ve ik· 
tısadi işbirliğini mümkün olduğu ka· ı 
dar inkişaf ettirmek ve daimi kon· 
•ey ile ekonomik konsey tarafından. 
Ve ·1 ' 

Bunun için de, sade salahiyettar 
kalemler tarafından yazılan yazılarla 
iktifa edilmiyerek, halla meşhur sine
ma ve tiyatro artistleri arasında an
ketler açılmakta ve bunlara, plebisit
tc ne için ~evet• cevabını vereçekle 
ri, kendılerine izah ;etıirilmektedir. 

Gazeteler, bu mevzuun başında, 
Mussolini'nin senatoda harbiye baka
nı sıfatıyle irat elti ki nutuk ve geı ek 
Çekoslovakyada, gerek Romanyada
ki dahili vaziyet ile, bir dereceye 
kadar meşgül olmaktadırlar. 

! teplerinde yeni Tiirk ! 
alfabesi ile tedrisat- t 

•ta bulunulabi ' eceğiniz 
* . k 'd ı . ' rı en kararların tatbikatında basın 

mensuplarına tevcih edilen vazifeler · 
Varsa bunları samimiyetle ydpmaktır · ı 
~~kat bundan başka Basın birliğinin 1 
•kınci bir vazifesi daha vardır ki bu· 

da Balkanlı milletler arasında her 
Vasıta ile yakınlığı dostluk bağlarını 

11· kuvvetlendirme!)e çalışmaktır. 

I' 

" 

işte Yıldız salonlarında toplanan 
Balkanlı arkadaşların müşterek çalış 
ınaJarı bu güzel maksadın hhakk.ı· 
ku için icap eden kararları almağa 
ınatuf bulunmaktadır. 

Dün gece doğu Avrupa radyola· 
tının başlıca neşriyatı Yıldızda top 
lanan Balkan antantı ekonomik kon 
seyi ve balkan matbuat kongresi 
rıı .. 

uzakereleri safhatı teşkil ediyordu. 
Brlkan Antant ı müzakereleri 

ınerkezi v b · 
ölçüde . 8 atı Avrupada da aynı 
ınaktadı~ır ehemmiyetle karşılan-

*** ---
Yeni gemimizi 
teslim aldık 

~· lstanbul: 9 (Telefonla) - De 

'y

1
'dYollan idaremiz hesabına Alman-
a a k • 

ola rup tezgahlarında. yapılmış 

t n trak vapurunun dün kiel de 
esefi" 

p um mua nelesi yapılmıştır va-
Ur 450 yolcu taşıyabilcektir. 

Völkişch · r- Beobachter (Münih) 
-Geıisi üçncü sahife!e -

~ m e t e p ı are ertne ~ 

f tebliğ etmiştir • : 

• • .............................................. 

HATAYDA GARONUN 
HAYE>tJT ÇETESi 

Silahlı sivil teşkilatı em
rinde nasıl çalışdırıyor? 
Roger Garonun hususi hayatı 
hakkında enteresan haberler 

Antakya: 9 (M,ususl Muhabirimiz
den) - Halayda halkın huzur ve 
emniyetini ihlAI eden bir haydut çe· 
lesi vardır. Bunun adına "Partizanlar,. 
diyorlar. Bu teşkilatın mensupları si
vil silahlı ve gayri mesuldürler. Bu 
teşkilat doj!'rudan dokruya delege 
Garonun emrindedir. 

Delege Garonun gittiki hakkında 
bazı gazetelerde çıkan haberler dok
ru değildir. Evvelki telgraflarımda 

hildirdij!'im gibi Garo Trablusta 
tayyareye binerken Paristen aldıkı bir 
telgraf üzerine hareketini tehir el· 
miştir. 

Garonun hususi hayatı çok en
teıesandır. Garo gece gündüz dur
madan içen ve dumanlı kafa ile vazife 
gören bir adamdır. Roger Garo Ha
layda tam bir müstemlekeci manasile 
yaşamaktadır, Garo evlidir. Bununla 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Roma dan bir gUı-Unu, 

TÜRKiYE DE 

lstanbul : 9 ( Telefonla ) - Bal
kan antantı Ekonomik konseyi ve 

1 
Balkan Matb•ıat kcngresi bugün üçüncü 
loplanlısını yaptı . 

- 1 

' Ekonomik konsı·yi, Balkan dev
letleri İktisadi faaliyetinin daha zi-

yada inkişafı için tatbiki ıaruri esas
lar üzerinde hararetli konuşmalar 

yaplı. Konseyin bu faaliyet safaha
tını hükümetimiz ayrıca bir resmi 
teblik ile neşredecektir. 

Londra - Roma görüşmeleri 

Akdeniz ve gakınşark 
işleri ele alındı 

Matbuat kongresi de bilhassa 
çok hararetli olmuştur . Aalkan Mat
buat Heyetleri , Balkan milletlerinin 
Kiiltürel inkişafı ve siyasi cereyan
lar: karşısında Balkan Matbuatının 

tesanüdü es1slaıı dairesinde müza
kereler yapmışlardır. 

Heyetler yarın Bursaya gidecek. 
!erdir. Kıymetli misafirlerimizle Türk 
Heyetlerinin bu 'eyahatleri için çok 
zengin bir program tatbik edilecektir. 

MÜMESSiLiMiZ 

Portekizliler Londra ile anlaşmak 
arzusunu izhar ediyor 

Balkan Matbuat Kongresine iş

tirak eden gazetemiz Yazı işleri Mü
dürü Bay Nevzad Güven Balkan 
Matbuat Kongresi Kültür Komitesine 
seçilmiştir . 

MISlRDA VAPILAN 
BÜYÜK TEZAHÜR 

BayAras 
Kahirede 

Dış Bakanımıza 
İskenderiyede 
çok hararetli 
istikbal edildi 

Saray erkanı ve 

hükumet rical• 

ile Mısırlılar ve

kilimize büyük 

sevgi gösterdi 

Kahire: 9 (Radyo) - Türkiye cum 
huriyeti t ariciye vekili Ekselans Tev
fik Rüşdü Aras bugün ôkleye doğru 

- Geı i~i üçüncü sahifede -

- Yazısı içeride 

FRANSADA 
BUHRAN! 

Blum kabinesi 
sabah istifa 

dün 
etti 

Yeni kabineyi teşkile memur 

~c§lV Dc§lU©l<dlô~ 
Fakat 

yardım 
sosyalistler kendisine 

etmeyeceklerini bildirdi 
Paris: 9 (Rad)o) - Ayan nıeclısi bugün Bay Blumwı meclısten gdeıı 

mali projesmi büyük bir ekeseriyetlt red<ktmiştır. Bwıuıı ü;erırıe Baş~ekil 
Blıim Reısi Cumhura giı;/P,rek istifasını ı·ermiştir. Blıinııın ısıif.ısı hbul edilmi§ 
ve Bay Daladiye yenı kabineyi 1"şkile memur edılmi§tir. 

Sosyalıst nıahnfılde lwıiyetle söylendiğiııe göre, sosyalistler Daladiyr ka
binesine i~tirok ve lfıü:aheret eınıiyeccUcrdir. 



Sahife : 2 

Fransa ve Italyanın 
Endüstri pozisyonu 

Paris ve 
süratle:ri 

Ron1anın 
arasında bir 

silahlanma 
mukayese 

Yaza 

Pi yer Do minik 
Duçe, ltalyan senatosu önünde, 

kelimelerden ziyade rakamları tan 
nan olan bir nutuk söyledi . Y c.lnız 
~skeri vaziyeti mütalaa eden bu 
nutku tetkik etmek ltalyanın kuv 
veti ve niyetleri hakkında bize sa 
rih bir fıkir verebilir. 

Evvela ordu hakkında malumat 
zikrediyorum : " Kara hudutları hu 
susunda , t a b i a t , ltatyaya 
mühim bir emniyet unsuru temin 
etmiştir. Bazı geçitleıi sım sıkı ka 
patıldıktan sonra - ki simdi bu 
işle meşgulüz - Alpler geçilmez 
bir hale gelmiş olacaktır . " 

B. Musolininin doğrudan doğ· 
ruya Fransız Alplerinden bahset 
memiş olduğuna işaret edebiliriz . 
Sadece " Alpler • demiştir . Anş· 
)ustan sonra asıl Tirol Alplerine 
telmih ettiği akla gelebilir . 
Burada geçitler henüz sım Rıkı ka. 
palı değildir . Bu da pek tabiidir , 
çünkü son zamanlara kadar Avus· 
turya ltalyayı kapıyordu; fakat şim 
di,kendini tehlikede hisseden ltalya, 
Brenner'de git gide daha fazla kuv· 
vctlenmiye çalışacaktır . . 

nin kötülüğüdür. Bu yüzden ltalya 
zırhlılar ve bilhassa 42.000 tonluk 
zırhlılar hususundaki yaı ışa iştirak 
edemiyCtr. Onun için denizaltı ge 
milerine kuvvet veriyor. Gerçi Ak· 
deniz gibi kapalı bir denizde, bir 
çok üslere malik olan faal ve \..a 
!abalık İtalyan denizaltı gemıleıi, 
hususiyle hava kuvvtlleri ve hafif 
fıloların yardımiyle, Akdenizi hiç ol· 
mazsa nakliye gemilerine kapayabi 
lirler. Böylrlikle deniazaltı İtalyanla· 

rın oüyük bir l<ozudur: bu kozu oy· 
namaları da pek tabidir. 

Havacılık husu unda işte bir kaç 
ı akam; "Hemen hepsi yeni imal e· 
dilmiş binlerce tayyare. "58.000 iş 
çi. , "20 ila 30 bin pilot" 

rnr1ı:1ııztı 

,,,----------------------------~----------1~ 

,I 
\' 
1 Seyhan nehri \ 
Dün gece bir az daha indi 

Bir kaç gündenbı ri kabarmakta 
olan Seyhan nehri dün ve dün gece 
hemeıı hemen normal (kış) vaziyeti· 
ne inııüştir. Nehrin dürı gece yarısın 
dan sonraki vaziyeti 1,88 idi. 

Normal 20,40 olduğuna gön~ 

dün geceki sev.ye 22,28 idi. 

Sinan • 
gecesı 

Dün gece şehrimiz talebe ~vin 

de Mimar Sinanın ölümünün yıl dö· 
nümü münase~etile bir tören yapıi· 
mıştır. 

Su işleri faaliyeti 

Su i !erinin kanal açma inşaatı 
günden güne ilerlemektedir. Bu 1ıa· 
da Ziraat mektebi civarında ~u yol· 
lan üzerinde yapılmakt;ı. olan beton 
menfez de dün bitirilmiştir. Yapı 
lacak olan diğer menfez ve köprüle. 
rin de temelleri atılmak üzeredir. 

Beşinci bisiklet koşusu 
bugün yapılacak 

Federasyonun tertip etti~i bisik 
let ko~ul mnın beşincisi de bugün 
öleden evvel yapılacakıır· Bugünkü 
mesafe 50 kilometredir. 

Ü 

Bir adam 
,, 

ustra ile 
karısını 
kesti 

Bayan Faike 

Adanada Seyyar marangozluk 

1 eden Mustafa oğlu S•yfi adında lıfr 
adam dün bir lıuçuk senedenbcri 
aralaıı açık bulunan karısı Şahin kı

zı F aikayı ustura ile vücudunun muh 
telif yerinden kesmiştir. Yaralı Faika 1 

hastahaneye kaldırılmıştır. Kadının I 
yaraları çok ağırdır. 

MAHKEMELERDE: 

Kız kaçıran bir adam· 
mahkum oldu 

Meryem ve Hasaoın çadırını ge 
ce basarak para ve mallaıını gasp 
Meryemi de kaçırma işine yardım 

etmekten suçlu ve mevkuf Ll•lunan 
Karaisalıya bağlı Kurgun köyünden 
Karaca Mehmet, Abdurrahman oğlu 
Süleyman ve Hasanı yaralamak Mer. 
yemi de kaçırmağa teşebbüs şuçun· 
dan ayni köyden Alı oğlu Mehmat 
lnco haklarındaki duru~ma ağır ceza 
mahkemesinde bitirilmiş neticede 
Süleyman 7 sene 4 ay 15 gün, Meh
met incenin , bir stne 17 gün ağır 
hapislerine ve bu suça iştira~i an· 
laşılmıyan karaca mehmedh de be·
ratine karar verilmiştir. 

.., 
agır yaralı 

Zabıta derhal Seyfı iıakkında ka 
nuni takibata başiamıştır. 

Bu cinayete sepeıı olarak, F aike 

nin, Seyfiııin yanına gelmemesi gös 
terilmektcdir. Hakiki sebep henüz 

malüm drğildir. Ancak ifadelerin 

alınması neticesi belli olacaktır. 

Bir esrarcı şebe
kesi bastırıldı 

içlerinde bir de 
kadın var 

Cabbar oğlu Durmuş isminde 
bir ç0cuk üzerinde 408 gram esrar· 
la birlikte yakalanmıştır. Çocuğun 
9 yaşında olması zabıtayı şüpheye 
düşürmüş ve yapılan tahkikat sonun 
da bu çocuğun ökçeci Bekirin çırağı 
olduğu, tutulan esrarın da ökçeci Be 
kir, Yusuf oğlu Salih ve Şaziyeye 

ait olduğu, kolayca nakil için bu ı;o 
cuğa onlar tarnfından verildiği anla· 
şıldığından ve Şaziyenin evinde ya· 
pılan aramada da ayrıca 30 santig 

10 Nisan 1938 

Kızlara aşık hayalet 

Londra civarında bir genç k 
lar pansiyonunun heyecan için 
olduğu haber verilmf'kledir. Saçla 
kirpi gibi diken di. Lir adem deli b 
görünüşle bu genç kızları takip ı 
mekte ve korkutmakta imiş.. S 
defa Yora Çoı ton isim'i bir kııl 
tesadüf etmiş ve kız boğuk bir ftl 
yat çıkararak adamın önünden ka 
mıştır. Sadece bunun bir hiyalt 
almasından şüphe edilmektedir. 

Film çalan gangsterle 
lrlandanın hükümet merke 

Dublın şehrinde gangesterler lı 

sinemanın içine girmişler. çevrilm 
üzere olan kraliçe Viktorya filmifl1 
operatörünü silahla tehdit edere
çalıp !..açmışlardır. 

Sinema salonunda filmin göst 
rilmesini bekliyen seyirciler yarı 

saat kadar bekleyip de filmin göl 
terilnıediğini görünet. vaziyeti sd 

muşlar ve: operatörü makinenin b 
şında korku içinde bulmuşlardır. C 
peratör vaziyeti anlatmış ve seyir 
ciler dağılmıştır. 

Dünyanın en büyük 
stadyomu Londrada 

yapılacak .. 
1940 Olimpiyatlarının Toky 

olacağı malümdur. Fakat 194 
senesinde Londrada olacağı içı 
lngilizler, şimdiden büyük hazırlı~ 
lara başlamışlardır. SöylendiğiP 
göre, dünyanın cn bü)ük stadyo; 
bu vesile ile Londrada yapılaca 

ve bu stadyom, tam dört yu 
bin kişi istiap edecektir. 

ikinci nokta : B. Musolini bir 
veya bir kaç manevra ve hücum 
orc'usu yaratmak istediğini söylü
yor. Bu , taarruz etme:C niyetinde 
olduğunu değil , mukabil taarruza 
geçmek için arkada muktedir bir 
ordu bulunmadığı takdirde , ne ka 
dar kuvvt:tli olursa olsun , tedafüi 
bir durumun fayJasızlığını anlamış 

olduğunu ifade etmektedir . 

B. Daladiye'niıı mecliste verdiği 
rakamlardan malum olduğu gibi 
F ransada hava endüstrisinde 40.000 
işçi vardır. Ve bunlar ltalyadaki gi. 
bi haftada 48 saat veya 56 saat 
değil. 40 saat çalışmaktadırlar. Bu 
yüzden Fransa, ltalyanın çıkardı· 
ğımn ancak yarısı kadar hyıare 
çıkarabilecek bir vaziyete düşmek
tedir. Belki bu nisbete bile erişe 
miyor z. Daha Geçen sent>, Fran
sanın çıkardığı bir tayyareye muka 
bil ltalya 3 ve Almanya 6 tayyare 
y::pıyordu. Bu tarihtenberi hiç bir 
şt yiıı değişmemiş olduğuı.u samyo 
rum. 

Musoliniyi dinleyelim: 

"Harp, düşmanı perişan edecek, 
havalarına hakim olacak ve halkın 

. ... \ 
Bir hırsız da dört aya 

mahkum oldu 
Paşa köyünde oturmakta oları 

Osman oğlu Mecit ayni köyden Ha. 
san oğlu Ahmedin eşyalarını çaldı·. 
ğından yakalanarak m .vJ..11fen ikinci 
sulh ceza mahkeme~inde yapılan du
ru~ma,ı;ı bitirilmiş ve Mecidin 4 ay 
20 gün hapşine karar verilmiştir. 

ram daha -esrar elde edildiğinden 
suçlular yakalanarak haklarında ka- il 
nuni muamele yapılmıştır. Radyo programı 

Mezbahaların planı . ---•Buakşam ---" 

Fransızlar, mesela Majino hattı 

gibi kuvvetli bir istihkamın cesur 
askerler tarafınclan tutulması vatanı 
korumaya kafi geleceğine inaıımaya 
fazla meyyaldirler. Fakat bu hattın 
garnizonlarından ayrıca , düşman 

müstahkem hattı yarmaya mu"affak 
olduğu takdirde onu durduracak ve 1 
geri püskürtecek bir taarruz ordu· 
suna ihtiyaç var . 

Musolini sonra materiyellerden 
bahsediyor : ltalyada 580,000 işçi 
çalıştıran 876 müessesenin milli 
müdafaa için çalıştığını tasrih edi· 
yor. Bunlar düz rakamlardır; bi· 

maneviyatını kıracak bir şekilde i 
dare edılml"k lazımdır. Bombardıma:ı 
tekniği ı Jah edilmiştir, h~reket ha· 
!inde olsa bile hedefe isabet ettir· 
mek imkanı artırılmıştır. Hava harbi 
yarının harbinde her gün dahı1 e
hemmiyetli bir mevkie namzeddir .• 

zim de ayni güzellikte rakamlar sı· 
ralayabileceğimizi sanıyorum.Çünkü 
Fransanın endüstri potans;yeli !tal
yanınkine çok üstündür . lıalyanın 
hemen hiç demir madeni yoktur . 
Ancak bir milyon tondan az cevher 
istihsal eder. Fransa ise 40 milyon 
tondan fazla . iki memleketin çelik 
istihsali 193 7 senesinde F ransad a 

7,902,000 ton • ltalyada 2 milyon r 

Fransızlar. eğer mukadderatları 
na olan alakalarını kaybetmedilerse 
bu sözler üzerinJe düşüneceklerdir 
Günün birinde, İspanyol cumhuriyet 
cileri hava hakimiyetini kaybettiler. 
Netice ne oldu? Cephede hatları ı 
yarılmadan şehirleri bonıbarduman 

ediliyor ve halkın maneviyatı azalı 
yoı; yavaş yavaş, tabii bir reaksi 
yonla cephtnin de maneviyatı bozul 
du. Geride anasının karısının ve ço 1 
cuklarının tehlıkede olduğuı,u l.ıilen 
bir askerin iyi harp edec. ğini sanır 
mısınız? 

Bir kelime daha. B, Musolini 
Cenevreye karşı nıüşfıft davranma 
mıştı•. "Her türlü hay'l.lleıi ve üto 

087,0'.)0 tondu, Fakat felaket ŞU L akin bir kaç ay sonra 
radadır ki Fran a git gide daha az Marki, sıvıştı g tti. Gi 
istihsal etmektedir . derken de karısının bü. 

tün el:naslarını, gümü• 
Deniz hususunda, Dııçc, millet 

takımlarını alıp g-ltürmeyi unutmadı. 
lerin kudretinin inkişafında denizin Metreslerinin p.ırasiyle yaşamıya 

9 Nisan 938 

Gök yüzü kapalı. Hava hafıf rüz 
garlı. En çok sıcak 19 santigrat de. 
rece. Geceleıi en az sıcak 4,5 santi 
grat derrce. 

1 

pileri rcd ediyoruz. Onun içinrlir ı 
ki Ceuevrede bunları satan dükkan 
dan ayrıldık,. diyor. ı 

Münakaşa etmiyelim. Cenevrenin . 
1918 denberi sulhun nisbi muhafaza 1 

sın fa ro!ün;i, büyük rolünü oına· 
mış olduğanu söylemekle iktifa ede 
lim. Fakat Almany~. ltalya, Japon 
ya c~nevreden ay11lnıışlarsa birle~ik 
devletlerin hiç girmemiş olduğunu 
da ilave edelim 1 u istinkaf daha 
1919 da cemiyetin üniversal ka·ek 
terini ihlal etıni~tir. Eğ~r Amerika 
1919 da milletler · cemiyetine gir · 
miş olsaydı, belki hadis~ler başka 
türlü c reyaıı edrd~ 

Saraya 

Nişan 

Matl:,aamız tertip kısmı arka 
daşlarından Bay Aziz dün Bayan 
Ayşe ile nişanlanmıştır. 

Nişan töreni matbaamız memur· 
ları ve Eamimi davetliler huzurunda 
yapılmıştır. Nişanlılara saadetler 
dileriz. 

Nikahlanma 
I 

Şehrimiz sıtma enstitüsü ante. 
mo!o~u ve belediye kimyageri l:a 
yan Bedia Balı ile Milli Mensucat 
fabrikası muhas..,bc kontrolu Bay 
lmre Ganije'nin nik51ıları dün bele 
diye salonunda yapılmıştır. Gençle 
ıe mesut istikballer dileriz. 

çağrılan 

tç bakanlık, Sağlık ue sosval yar 
dım bakanlığı hrafından sağlık esa· 
sına höre hazırlanan köy mezbaha
larına ait plan ve talimatnameyi vi 
)ayetlere göndermiştir. Bakanlık en 
küçük boyda hayırlanan kesim yer· 
!erine ait bu planın köyün kendi ih 
tiyacına göre ayni esaslara riayet 
şartiyle genişletilebileceğini 1937 
ana planına göre lüzumlu y~rlerde 
inşaatına !başlanmasını ve mali im
kan nisbetinde kanaraların paz·r ku 
rulan ve et satılan yerler i a a alın· 

m<ık suretiyle planlaştır.I :rnsını vila 
yellerden istemişti·. 

23 Nisan 
1 

Size çocuğu düşündü 1 

r! ;e'c haftanın başlan

gıcıdır. 

:..-----------------------, 
fahişe 

------·•-• Uç gUnlUk 
nefis bir tarih yazısı ••••••••••-

- il 
ehemmiyetini tebarüz ettiriyor . Bir b f 

alışan u se ıl delikanlı, günün birin· b 1 b k d d f 
çok olduklarını söylediği ltalyan öy e ir a ını arıyordu Prusya a rank sarfolundu. UH', Tain, Reman, Gerome, E. Augi 

de bir kaza kurşunuylo öldü, gıtti. b k f 1 1 
üsleri. petrol stokları ve denizaltı- üyü . çi tik eri, milvonlarca serveti Bu konak 8 milyon frang· a mal er, Oelacroix, Th. Gautier. E. Abo 

Markize gelince; o her gün daha ld 1 d 
ların miktarı üzerinde israrla duru. o uğunu söy üyor u. oldu. Bugün, Par isin tarihi eserleri ut gibi edipler, sanatkarlar bulunu 

güzelleşiyor, her gün bir başka sev. d 
yor : " ltalya bütün dünyanın en gili buluyor, onlara hediyeler, araba (Henkel) Prusya erkanı harbiye· arasında Belediye tarafından muha· yor u, 
kuvvetli dmizaltı filosuna sahiptir. sinin gözüydü. Tam hir selahiyetle faza olu'lan bu kona1.ın kiymeti en (Paiva) nın salonları siyasi ricalin 

far aldırıyordu! 11 k 1 1 
Bu hususta bütün milletleri o ka'.iar P;ırise gönderilmişti. Kcndi;ine yar aşağı 50 milyon franktır. (Bizim pa sanat ar arın toplanma mahalli 0 

Olzll vazife H b d b 1 · geçti ki, bize yetişmeleri imkansız dını edecek kadınıda bulmuştu. ramızla iki buçuk milyon lira). muştu. er gece ura a ir eşıyor 
değilse bile çok güç olacaktır. " (Paiv•) nın şan, şeref ve şöhreti Keseninin ağzını açtı, muhteşem Parlak auvareıer lar konuşuyorlardı. En nıahrt m ş~y-· 

Senfoniler: 

8.30 Berfin kısa dalgası: 
fılharmoııisi (Fuar- Waenglerin 
rehanesinde ve Becthoven'.n eseri 
rinden) 21.55 Brüno: Filharmoni 
konser. 

Operalar, Oper.Uer 

16.15 Berlin kısa dalga~ı: P.• 
Sait arkadaşlı6 ı isimli skeç. 2 ,,4 
Bükreş; Operet mıısiki~i (orkestr 
ile). 

Resitaller 
10.15 Berlin kısa dalgası: Er 

Berger ve Heinrich Sehlunus şarl 
s 'i /lii; Jrh r (Ü,J!ra ve BaJel 

(11,45: Eski sevilen havalar). 15, 
Berlin kısa dalgası: Piyano sonat 
(Mozar t) 18 05 Prağ: Lumir şar 
heyeti 19 30 Berlin kısa dalgası: O 
resitali. 21.30 Berlin kısa dalga 
üçüncü ıayh'ın ~arkıları 22.10 01 

ıeş: R'clıard Tauberin pilaklaıı~ 

dan 
Dana musikisi 

19.15: Bükreş: 20: Bükreş. 23 
Org Çay kovski). 22.15 Berlin ~ 
dalgası Solist konseri (Keman). 

Dana musikisi 

12 Berlin kısa dalga~ı; 15.1 
Berlin kısa dalgası. 23.20: Vıya 

Ceyhanda 
seylap 

Nehir , yeni köprünii' 
iskelelerini sürükledi 

Duçe deniz kıı ti · h d bütün Paıis halkını hayyrette hıra· lerden bah ·;ediyorlaıdı. 
• vve erı ususun a hir konak yaptırdı, duvarlarırı en (P ltalyanın iki taraflı zaafı olduğunu kıyordu Bu sırada, kont (Henkel) avia) bu muhteşem konağa Bütün bunlar, bilmiyerek, casus Ceyhan : 9 ( Hususi ) - Ceyb 

· · d · b' Al p · meşhur sa'1'1tkarların tablolariyle yerleşince ziyafdler, suvareler ttrtip k d 1 k 1 d d d r itiraf ediyor. Birinci zaaf : ltalyanın ısmın e zengın ır man arıse a ına siyasi ajanı yapıyor ar ı. nehri yükselmekte •vam e iyo 
petrola sahip olmaması ve bunu geldi. daha doğrusu hususi bir vazife süsledi Markizin hususi dairesi, is etınrğe başladı. Her gün davetiye· . - Aman yarabbim! ne ko: kunçL N<hirc civar köylere Jandarma rıl 
ancak deniz yolile getirebiltceğidir. ile Prusya hükumeti tarafından gön- tiralıat ~alonu, değerli kanepeler, ko) ler yağdırıyor, salon Paris!n en meş. Hatta, (Dağlar halı ve Paris rezeleri gönderilerek tertibat alın 
icabında düşman bombardman tay derildi. tuklarla döşendi Banyo salonunun hur sanatkarlarını, ediplerini, diplo izdivaçları) adlı cserlerile büyük bir mışbr. Köprünün Karşıyakaya ~ 11 

yarelerini hedef teşkil edecek olan (Pavia), bu zengin Almanı da duvarlarına Venedik aynalaıı kaplat· mallarını, zabitlerini topluyordu. şöhret kazanan (Edman About) bilr lacak ayağı için kuruları iskele §~ 
petrol stoklarının bolluğu bu yüz· teshir etmekte grcikmedi. Esasen o tı Mermer banyonun mu~lukları gü· Bunlar arasında: Gramont, Guise bu vazifeyi görüyordu. hücumuna mukavemet cdemiyer 
dendir . da, Pariste kendini göstermek için müşten yapıldı. Karyolasına yüz bin gibi dükler; Emile Girardın, St. Be. -Sonu var- 1 yıkılmış vt akıntıyla Misise doğ' 

ltalyaNn ikinci zaafı mali vaziyeti.'----------------------·------------------------------------...: kaçmıştır . 
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Hikaye: 

Sarı Rona 
S uat, dün pek neşe.liydi. Ni· 

şanlandığmdanbcrı onun 
güldüğünü dün ilk defa 

gördüm diyel>ilirim. Meter sebebi 
"armış; bunu benden saklamadı: 

_ Neşeme hayret ediyorsun 
değil mi? Ben nişanlanıyorum. 

Arkadaşım nişanlı idi Q, un için 
tashih ettim: 

- Evleniyorum dal 
- Hayır nişanlanıyorum. Eski 

nişanlımdan ayrıldım çünkü!.. Bak 
anlatayım: 

Eski nişanlımı biliyorsun. 
[*] Lisesi edebiyat muallimi Pa 

kize . iyi bir kızcağızdı değil mi? 
Ama, iyide niçin ayrılıyorsun diye. 
ceksinl Kabahat bende değil kuzum. 
Eskiden ona ne kadar merbut ol
dukuma seni aylarca göremediğim 
delildir. Evet, ben her nişanlı için 
vazife olan hususiyetleri göstermek
ten geri kalmadım. Nişanlandığım 
günden itibaren bir gün plaja, kulü· 
be, onsyz sinemaya tiyatroya gitmiş 
değilim. Kna onun da bana kar11 
ayni sadakatı göslt rdiğini itiraf ede· 
rim. Bunun için aramızda hiçmi bit bir 
ihtilaf >oktu. Yalnız, bütün bunlara 
rağmen benim ona karşı duyduğum 
sevginin günden güne hararetini 
kaybettiğini biuediyorduaı. O ~ u 
nun hiç farkında değildi. 

O, emaali bulunmaz sadık bir 
kızdı. Güzeldi de .• Hiç bir kız nişan 
lıaına ~un kadar alika ve muhab
bet gösteremez. Bütün bu yaz, bana 
en ,sevdiği talebesile her sabah çi 
çek göndermeti ihmal etmedi. Pa 
kizc bana olan büyük sevgisini yal 
nız bulundutumuz zamanlardaki itiraf 
larmda detıl, talebelerine bile söy 
lemif; Bilhassa bana çiçek getiren 
sanıın Ronaya.. Pakize ona sarı 

Rona diyordu. 

Avusturyada 
bugün plepisit 

- Birinci sahifeden artan -

r.;:-n'Y~ 
~•s=••••=• 

Her sabah uyandığım zaman 
pansiyonumdaki küçük salonun or 
ta masasında vazoya yerleştirilmiş 
bir demet çiçrk bufurdum. 

Bazı günler çiçckltri Pakizcnin 
talebesi bizzat salona k•dar getirir 

bazan da · geç uyandıtım günler · 
kapıcıya bırakır, o da yukarıya ko. 
yardı. 

Ne fedakar nişanlı detil mi? 
Bana tam altı ay yaz bir kadının en 
kıymetli hediyesi olan çiçeklerden 
gönderdi. 

Fakat ben artık bu çiçeklerden 
usanmıştım. Her sabah vazodan alıp 
uzun uzun kokladığım çiçek demet 

lerinde artık Pakiunin koksunu 
hissetmiyordum. 

Bir gün geldi ki, aıbk o, gö· 
zümdt, kalbimde yoklu. içimde yeni 
bir aşkın dallanıp budaklandıtını 

anladım. Artık kalbimde onun yeri
ni biı batkasıflln aldığını iyice an. 
Jadım .• 

Su adı hep dinlrmiştim. Fakat 
bu noktaya gelince sdrdum: 

- Kitit bu?. 
O, müstehzi bir tebessümle yü· 

züme baktı ve anlamamı ~bi dav· 
randı: 

- Kim mi diyorsun? 

- Evd onu sorqyorum. 
Haftf<e cevBf'J verdi: 

- Sarı Ronal 
Va ilave etti: 

- Mektebini bu yaz bitirdi. Ya· 
1 

rın nifammız var Yalımda d. evle· 1 
ne cet iz. ! 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Bütün Dünyada Emsalsiz ve ra 
kipsiz olarak tanınm1t 100 kişilik 

. Rod San<lor çiga n Orkestrası 

bir sütunhık baş yazısında ltalyan 
hükumet şefinin sözlerini övmek ve 
Mussolini ile birlikte bütün ltalyan 
milletinin herhalde derin bir iftihar 
ve emniyet hissi duydutunu temin 
~tmektedir. Makale, sathi ve s.an~i. j 
ıst~ksiz bir alaka ile yazılmış hıssam 
uyandırmaktadır. 1 

nın iıtir•kile ve zamanımızın tn 
çok sevilen ve en fazla betenilen 

sesine sahip 
Marinclla'nın unnbılmaz büyük 

yaraba11 • 

TINO ROSSI 
nin: yegine ve şahane temsili 

Bcrline-r Tageblatt, Mussolini'nin 
1 

ne kadar enerjik bir lisan kullandı 
iına işaret ederek, böyle bir tonun, 

bazı demokratik memleketlerde ha. 1 
tckete geçmiş bulunan '"gizli kuvvet I 
ler,,i ürkütmek bakımından faydah 
olduğunu tt-min ediyor. 

Ki~~~la~ Çalarken 1 

Senenin tn büyük ve müstesna bir 
musiki ziyafetini teşkil edecek o 

Orta Ayrupada dörtler 
paktına doğru 

Çekoslovak, Romen, Yugoslav, Ma
car teşriki mesaisine fransa yardımda 

Londra: 9 (Radyo)- Novye Fir 
ye Prese gazetesinin yazdığına gö 
r~, Orta Avrupada dörtler paktı 

meydana getirilmesi için Bükreşte 1 

yeni bir cereyan vardır. Yakın 
günlerde müzakert-lere başlanılması 

için yeni bir Romen kabinesi İş başına 
geçecektir. Müzakereler, Çt'koslovak 

ya Yutoslavya, Romanya ve maca 
ristan arasında cereyan edecektir 

Londra · Roma 
görüşmeleı i 

Londra : 9 ( Radyo ) - Roma· 
dan gelen habere gfüe, İngiliz -ltal
yesn müzakereleri iyi bir neticeye 
dotru ilerlemektedir. 

Romc:da İtalyad Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile ingiliı elçisi Pört Ak
deni7. :vuiyeti, İtalya imparatorluğu. 
nun İngiltere tarafında tanınması 
meselesini konuşurken. iııgiliz harici· 
yesinin Ya~ın Şark işleri daire şefi 
Rende! ile lıalyan hariciyes;nin ayni 
mesele şefi Guarnaskalli de Filistin 
ve Kızıldeniz yaziyeti hakkında mü· 
zakerelerde bulunmuşlardır . 

Portekiz Başvekili doktor Salazar 
Lordlar kamarası azasından Filrmora j 
gönderdiği bir mektupta, Portekiz 1 
hükümetinin İngiltere ile an'anevi dost-1 
Juğu muhafaza etmek arzusunda oldu· ı' 
ğunu bildirmektedir. 

Başvekilin bu mektubu, Lordlar 
Kamarası azasının müştereken yaz 
dıkları bir mektuba cevaptır . Lord. 
lar, bu mektupta iki ' memleket ara· 
smda sıkı b:r dostluk kurulması aızu· 
sunu iznar etmişleıdi. Başvekil Sala· 
zar cevabında: 

" Portekiz hükümetinin de ar. 
zusu btıdur ve bunu si1c hi: ımeıle· 
rimle aruderim.,. Demektedir. 

Frank oya 
kredi 

açılıyor 
Londra : 9 ( Radyo ) - Lon· 

1 

drada ma~~ ~ı~~·ı f~fde 1.span~a.daki l' 
ccndıi gonullulı rın gıtmesını ve 
dahili harbin bitmrsini m~teakip I 
Frarı'o hükumetine mühim n.iktarda . 
ikraıatta lulur. ulacağı ve lngiliz 1 

hüHımetirıin a~E ~ı ile f~!~.o~la .. ~i.~ 1 
ikraz me~clt-.sının de goruşuldugu 

Bükreşteki Macar sefiri hükumetine 
bu hususta izahat vermek üzere Bu 
dapeşteye hareket etmiştir . Dört 
devlet arasında ademi tecavüz e 
kalliyetleri himaye ve Macaristana 
silahlanması için müsavi hak veri 1 
mesi hakkında bir pakt imzalana 
caktır. Fransa haıiciye na zııı Pol 
Bonkur, Romen ve Çek sefirler ini 
kabul ederek bu proje üzerinde 
görüşmüştür. 

:Çinliler 
ilerliyOr 

Japon 
hep 

kuvvetleri 
ricatte 

Şanghay: 9 (Radyo) - Çin res· 
mi tebliğine göre şimal cephesinde 
Japon kuvvetleri Taiersvang Ling 
senh hattı boyunca umumi ricat ha. 
rekctine başlamışlardır. Ve Çin kı 
taatı tarafından fasılasız takip edil· 
mektedir Çin orJusll nezdindcki ga· 
zele muhabirlerinin bildirdiklerine 
göre on bin tüfenk 900 makineli 
tüf~nk 77 s cı hra bataryası otuz tank 
Çinliler eli"e geçmişti r. 

Kadın çorabı 
makineleri 

Hatayda haydut 
çetesi 

- Birinci sahifeden artan-

Deutsche Allgemdne Zeitung, 
Mussolini' nin sözlerinin Almanyada 
olduğu kadar hiç bir yerde takdir 
edilmiyecetini, zira silahsız bir mem. 
leketin diğer devlet!~.· elinJe bir o· 
)'uncak haline girdiğini ve sulh is· 
tiy,nirı harbe hazır alması lazım gel. 
ditini tebarüz ettirmektedir. 

lan Ve göz kamaştırıcı filmini 

1 
t.lktim ediyor ı söylenmektedir. 

beraber de legelık dairesine Fransa· 
dan get irdiği genç kadınl·· rı harice 
k a ışı d<ı ktilo diye t anıtmcıkta, fakat 
geceleı i kurduğu derebey sofrasmd rın 
bu kc:d ınlan eksik etmemektedir. 
Hatayda yapılaca k her icr.ıat iıak
kınd ıt G ıro istihıa ile bu kadın l.ırdan 
fı ki r alm ktadır. Halklan birçok kim· 

Bay Aras Kahirede 
- Biıinci sahifeden artan -

İskcnderiyeye muvasalat ettiler. 

" "Dost millet hariciye nazırı çok 
b~yuk merasimle istikbal edildi. Ka
hıred en gid ı•n Saray ~rkinı, hükümet 
r!ca~i ve lskenderiyeiiler Tevfil 
U~tu ArasA kaışı samfmi bir alAka 
ıosterdıler . Türk hariciye nazırı 
binlerce halkın alkışları arasında 
sahile çıktı. 

~ Tevfik Rü~dü Aras yarın sabah 
l<ahirede olacaktır. Ekselans Aras 
1( •hirede de resmi merasimle karşı· 
la nacaktır. 

En güzrl Tangolar ve en oynak 
F olostrotlarla süslü olan bu şahane 
fılmde [Tino Rossi) AU SON 1 

DES GUITARES, IBLUSUR LA· 
RUDE. GUIT ARES DAMOURE, 
..,Jalar• pek mükemel ve krndi-
ne has J-tlerile söylemektedir. Bü· l 
tün musiki severlere Bütün G İz'!I 1 
ve mükemmel bir film seyretmek 1 
isteyenlere bu ~iir, Aşk güzellik 
şaheserini hararetle tavsiye ederiz. 1 

ilaveten : • 
Meşhur lngiliz. Romancıs . Rudy~·rclı f 
Kipling'in esennden muktebes bu ı 
yük heyrcanlar ve maceralar filmi ı 

- Ormanlar Çocuğu -
Ve en güzel Bir Miki Mavs 

Dikkat: Sinema saat 8 . .30 da bat 
lar Lütfen yerlerinizi erken temin 
ediniz. Localarmızı tele.fonla ayır· 
tabiliısiniı. Tel: No. 266 

9116 

Kamutayda 
1 

scler bu feri sahnelere müteaddit 

1 
defalar şa hit olmuş lardır. 

Konı do Martelle Garonun arası l ı-on günlerde aç ı lmıştır. Buna da se-Tü;kiye-Letonya ticaret 
mukavelesi kabul eöildi l hep Garonun hususi h .. yatındaki uy· 

gunsuzluk lrı rJ ır. 

Ankara: 9 (Tt-lefonfa) - Kar.ıu 
tayın bugünkü toplantısında Türki· 
ye · Leton)a ticartt mukaveirsinin 
tasdikine ait kanun layihası müzake· 
re ve kabul edilmiştir. 

Balık ihracatımız 
lstanbul: 9 (Tddonla) - Balık 

ihracatı yeniden hararetlenmeğe baş 
lam ıştır. Bu hafta içerisind : lima · 
nımızdan ltalyaya ytnidcn 300.000 
çift palamut gönderilmiştir. Palamut 

1 
larm Çifti 8- 10 kuruş arasındadır 1 
ki bu fiat gtçen haftalara nazaıan 
eyi bir fiat sayılmaktadır. 

Garo b iık aç glindenbcri Beıuıta 
bulunmaktadır. Hataya gelmemesin· 
de de maksat şud ur: Çapulcuların 
tedh iş harekeılerin: goı memiş , Lilrne. 
miş olmak. 

ZABITADA: 

Bizle yaralamış 

1 fakkı oğlu Osınanın Ali ·oğlu 
Du: anı yc:menici bizi ile bir hafta 
sonra tekrar muayenesini icabet tire· 
ede derecede yaraladı ğ ı ve Nuri oğ 
lu Kemalın da Mehmet oğlu Mah· 
mudu dövdüğü şikayet edildiğinden 
.suçlular yakalanarak tahkikata baş
li~ nmıştır. 

Sahife • 3 

Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 

A A s r ı 
Sinema 
larında Alsa r ay 

.BU AKŞAM 
8.30 Suvareden itiba ren büyük gnla müsameresi 

Bütün gönülleri büyüleyen güzellik, t kmil kalpleri 
bağlııyan bir aşk kaynağı 

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

Leyliklcır Açarken 
Baş Rollerde : 

Janet Makdonald - Nelson Eddy 
Leylaklar Açarken: Kadın ruhunu en ınce noktasına kadar tahlil 

eden ve iki Lüçük sttat seyircılerini tatlı hısler içinde yaşatacak ölmez 
büyük aşk romanıdır. -

Leylaklar Açaı ken: Bütün dünyanın güzellıcrı üzerinde ittif ;ık ettiği 
l,irinci operadır. 

Mutlaka 
Bugün gündüz 

•• •• •• gorunuz ..... 
2,30 da matinada 

ASRI sinemada ALSARAY .sinemasında 
1- Leylaklar Açarken 1- Leylaklar Açarken 
2- Ölüm Zeplini 2 Günah Çocuğu 
3- Gaogst~rler karşı ka rşıya 

Kişe her vakıt açıkt ı r. Localarn11zı telefonla isteyiniz 
ASRI Telefon: 250 ALSARA Y: felefon: 212 

Suriye Başvekil i 
Parise gidiyor 
Şa ·n: 9 (Husu.si Muhabirimiz· 

den) - Suriye muahedsine nisan a· 
yı içinde Fransız pa rlanıentosunca 
mutlak surettP tastik edileceğine 
dai r, Fransız hariciye ınüsteşaı ı Dö· 
nesandan Başvezir Cemil Mürdüme 
bir telgraf gelmiştir. 

Haber veıildiğir.e göre,Başvtıir 
Cemil Mürdüm lm telgraf üzerine 

9116 

ı Seyhan C Müddei Umu
miliğinden : 

Adana Cez1 evinin yirmi lıra 
ücretli Gnrdıyanlığı açık olduğun· 
dan isteklilerin evrakı ınüsbitelerile 
bir haftaya kadar Adli}e Encümenı 
Reısliğine müracaatları. 

ınualıedenin tasdikini müteakip, mu. 
saddak nüshaların teatisi merasimin· 
de bulunmak üzer~. pek yakında 
p cırise gıtm k üzere hazırlığa ba~la· 
mıştır. 

-----------------------=--------------------------------: 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kan una bazı hükü ınler 

eldenmeşine dair kanun 

~anıın No: 3343 Kal ul t -trilıi : 23 3 1938 

Ncşır laı ılıı : 3 Mart 193 

Madde 1 - 20 1 1936 tatih \ '.2897 sa}ılı kanunun birinci ın tel 
de~i aşağıda yazılı şe-kilde de~i .. tiri!ıni~tiı: 

Türkiye Günılnriyeli hududu içinde bulunan ko} tın, kılkeçı, tıftık 
keçi sığır, rnan la deve ve do nuzların s ılıibleri bu kaıı•ın mucibince ver· 
giye tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti h r }ıl kayıJ ın Udetiııin ~~ m ıle ert ı mali yıl 
için başlar. 

Mali yıl girdikten soura ecne..,i memleketlerden Tiirki} e}e idhal e. 
dilen hayvanlardan o yıl için vergi :ılınm z. 

Madde 2 Mezkur kanunun ıkıncı maddesinin (B), (C) \C (E) fıkra 
]arı aşağıda yazılı şekilde df>ğiştirilmiştir: 

B) Bu kanun mucibince hayvanları 1 ka) tlına başbndığı tarılıte henüz 
iki yaşını bitirmemiş .sığır manda • e d veler 

C) Hükürnetçe la} in olunacak şartla dairesinde nı"mlekct ıç ve dı· 
şından tedarı k edilip damızlık oldııklı.ırı re mi ve.sik .larla teyid olunan 
boğa, l<-ke ve koçlar. 

E) Devlet, vilayet ve beledıyeLfe ::tiJ hap anlaı. 
Madde 3- Mevkur kanunun 16 ıncı mndde<:ınİn "Biııek hayqını ::-ahip· 

l eı i df' hayvanların } oklama muam"lesin! havi ka ıd ilmühaberler ini be 
raherlerinde buhındurnıakla miikelleftir ,, d!y yazılı 8 irıci fıkrası kal· 
d ı rllmışlır . 

Maddrle 4 - ~lezkür kanunun l 8 İnci n addt <-i aşağıda )aııldıgı inci 
şeki lde değiştir ilmiştir. 

Vergi, hayvan başına aşağıdn hıl laıınd )ızılı miktarda alınır: 
Nev'i 

Merinos ku} uını 
Tiftikkeçi 

Koyun ve kılk çi 
Sığır 

Manda 

Km us 

20 



Saihfe 4 (Türksözü) 1 O Nisan 1938 

1 1 • M B Ad ana orsası uame e erı ı
,r-----------------ı 

•• •• •• 
TU SOZU 1 

BELEDİYE İLANLARI 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi ati 

CiN.si En az En çok Satılan miktar 

/f, $. A. s. Kilo 

l<iıeımalı ··· pamuk · - == 
- - --Piyasa parla~ • 26 27,50 

Piyasa temizi 
" 

-23 24,50--
iane 1 
iane '.l 
Ekspres 
Klevlant 40 -4CS-o--

YAPA 1 
Beyaz 

1 1 1 Siyah -
çlCIT 

Ekspres ---
1 ı--· iane .. ----Yerlı Yemlık,, ı 

1

- -'-.,'---,., .. r.;..o:..-hc:.:cum::.:;l;c.,uk,...,,-- 29,5- -:-_/:_-_-_ ---=--==..:....-------• 
:; IJ BU B A T 

Bujtday Kıbns --
" Yerli 

--- ---- ------
--"-----'-'-----·---- -----Mentane 

" Arpa ----- -----· 
---- ----·-------Fasulya 

---TF.F------1---- ------ı Yulaf 
-.,,c::.,;='-------\----1-----! Delice 
---o;..=~~----'- ------1-----ı Kuş yemi 

----1------:--------Keten tohumu 

1 

1 

1 

i 

--------------------------
1- Asfalt cadde üzerinde ve Yako Benyaşın evinin bi!işiğindeki Be· 

lediyeye ait 615 metre murabbaı arsa açık artırma ~urttile satışa çıka· 
rılmıştır, 

2 - Muhammen bedeli: 768 lira 75 kuruştur, 
3- Muvakkat temin1tı: 54 lira 60 kuruştur. 
4 ihalesi 21- Nisan 938 perşembe günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 Şartname Belediye yaıı'şleıi kalemindedir. isti yenler oradan paı a. 

sız alabilirler. 
6 Toliplerin ıhale günü mvvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be 

lediyeye mürac1atları ilan olunur. 9103 5 - 10-15-19 

1- Bdcdiye temizlik işleri hayvanatımn ihtiyacı olan 35,000 40,000 
kilo yeşil ç~yır otu açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- Kılosunun muhamme~ bedeli bir kuruştur. 
3 - Muvakkat temiııalı otuz liradır. 
4 - lhal~si Nisanın 21 inci peışembe günü saat on lıeşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Yazı işleri blemindedir. isteyenler orada gö 

erebilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayy~n saatta teminat makbuzlarile birlikt 

Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9109 6-10 14-19 

l~atbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rrnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Tüıksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsin iz. 

Eserlerinizi Tüık 

sözü mathaas·nda baR. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

- ---- -----

t LAN 1 

1 

i T 
• 

A 
• 

B 

Kll'AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, rcıık li ve zar 
bir kapak bölgede ar 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mİ eurak, ced 
vrllcr, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zaıf. 

kartvizit ve bilumum 
tab iş'eriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fi~ 
bir şekilde en zarif hu 
rııfal la Türksözünde ya· 

pılır. 

Türksözü matbaa
sı "Türksöziinden" baş

ka her boyda gazete 
mecmua, tabeder. 

-ı---lı---
16,12 ~~-------~~--~------~--------:~===========-==================:::::ı Mercimek 

Susam 

UN 
Dört yıldız Salih ı 
-=--~-----------

... - ü,,,,ç:-"7"--i-'7' ---~"-c-~----'----
:ıs "';O Dört yıldız Dojtruluk 1 

l ~'C l ÜÇ " n 1 
~ i ıs ~i,...m""it~'----"-,,-----1~====--
"' :ı Dört yıldız Cumhuriyet 1 
N ~, -~~------"----ı ...... uç fJ ,, 

'---'-----"----"-·---- 1-----ı 
Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
9 / 4 / 1938 

Sanılm ~ene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

• __ H_a_zı_r ______ ,

4 

4 , 86 ııreı ,,/ı ,.,~ · '-..:[----
• 74 Rayişmark - · v , . <. 96 
1 __ M_a=-yı_s_v_a_d_el_i ----ı--4,.--ı 83 

Frank ( Fronsız '> ---,- 25-1 66 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Diinyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Albay tak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger miihim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 2 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlü~ünden: 

Temmuz ,, Sterlin ( ingıliz ) 628- 00 

Hint hazır 4-, 17 Uolar (Amerika) 78-_ 92 F b k d 1 d 1 (k V k"I · 1 2 938 'h' ı-::...:.::.::..:....;='-----
8 58 

a ri amız a ima e i c n ve tisat e a etıııce - - tarı ın-
__ N-.ev-"y•o-rk _____ ...:,. _____ .-._Fr_a_nk_(._i.s_vi.ı.ç-re.) : den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda ııösttrilmiştir. Bu 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

T ozstız, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
.. 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

7967 148 Belediye karşısında 

~----~---~---~~~~----... ---------
Tabib alınacaktır 

As!<eri Fabrikalar Urrıum Müdürlüğünden: 

suretle satış yaı.mııkta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 
Genişlik Beher top Beher top 

Tip santim metre fiatı 
Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi \ e peş 'ndir.Bir Lalyadan aşağı siparişler 
de % 2 zam edilir, Alivre sat~ımız yoktur. 9003 4 

inhisarlar Adana Başmü- Türk hava kurumu baş-
dürlüğünden : kanlığından: 

938 senesi için Ceyhan istasyo Kurumumuza ait 185 tane ko· 
nundan Kozan anbarına taşınacak yun ve davar derisi nisanın 11 inci 
olan ve (500,000) kilo muhammen pazartesi güııü saat 15 de satılacak 
miktarda bulunan çuvallı tuzun nak- tır. isteklilerin şulıeye gelmeleri 
liyat işi 2490 sayılı eksiltme kanunu ilan olunur. 
mucibince açık eksiltmeye k:ı..nuldu. , 8- 10 9112 

ihalenin 26 Nisan 938 salı günü 
saat 15 te Ceyhan inhisarlar idare 1 

sinde yapılacağı ilan o1unur. •-••-ııııillıiİ-ıiiiiıİİİİll ___ _ 
9119 10-13 16 1 

llıı.__ -ı 
ı • ÇOCUK HASTALl:\LARI 

1
, 

1 
1 MÜTEHASSIS! 1 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic !!: ethanesine giderek zarif, sajtlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
,2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın el<c rcrri~iıı 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e•konomik, en ucıu 

Alaca~ını7. a iZ a kömiirüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k •• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih 
omuru lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. OJun kömürü artık ar~ııılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü muıfagıı .ızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - 4 emiz-Kuvvetli 
J 64 

' t ıl . •' 

8879 

,/ 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 
tabib alınacaktır . 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirmınci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğemüracaatları. 

1 Dr. Nıhal Bayat J 

1 ~-------------: Mersin Yoğurt pazarı j 
~076 27,30,1,3,5, 7,9, 12, 13, 15 Kabul 

c. 
saatları : Her gUn 

15 - 19 

......................... 

brik~sı Direk törlüğünden ı Seyhan defterdarlığından: 
daki fiatlarla kaput bezlerimizi 

ilan ederiz. 

Top 
',.t, e 

Top 
Fi atı 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

" 
" 
• 

toptan satış fiatı· 

~ 2 fark alınır. 
·acaatların doğ· 

'1faatı icabın 
10 

Cemal paşa mahallesinde Ka 
dastı onun 577 Ada 63 parsel numa 
rasında kayıtlı on iki bin dokuz yüz 
metre murabbaı mahallin 912 hisse 
itibarile 36 hissesi açık aıtırma su 
retile satılacaktır. Beher metre mu· 
ra bbaının 11 kuruştan Hazine hisse· 
sesinin muhammen bedeli 59 lira 40 
kuru~tur. isteklerin 11 Nisan - 938 
paz~rtesi günü saat on dörtte Def· 
terdarlıkta toplanan Komisyona gel 
meleri ..... 9072 

26-31-5-10 

Bu gt'ce nöbetçi eczane 
Yeniotel cİHrında 

Tahsin ec2 anesidir 

Seyhan Defterdarlığın -
dan: 

Ta•sus kapusunda Kadastronun 
176 ada 11 parsel numarasında 
kayıtlı 19 numaralı dükkanın tama
mı 600 liıa muhammen kıymet üze. 
rinden 8 hissede 3 Hazine hissesi 
açık artırma usulü ile satılacaktır . 
isteklilerin teminat akçası ile bir
likte 25-Nısan-938 tarihine mü. 
sadif pazartesi günü saat 14 de 
Defterdarlıkta toplanan komisyona 
gelmeleri .9118 9-13-19-23 

Ti 
• T(iRKiYE iŞ ~KA!ı 1 

393 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

= Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

s 

r 


