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Sisetemi Bir iflas Tehli Ademi Müdahale 
kesinde bufunuyor Hatayhlar ateş ·püskürüyor 
İngiltere, ispanyadan bütün 
tabaasını çekmeğe başladı 

" Fransa, imzaladığı bir anlaşmayı 
tanımamak zilletinde asli bulunmaz!,, 

iltica eden milisler Fransaya 

iade ediliyor 

londra: 2 (R a dyo)- Siyasi muhafllde dolafan faylalara DÖ· 
re gönUllUler meselesindeki lhtllllfın halll artık imkansız dej 
recede d lr, Binaenaleyh ademi mUdahele sistemi bir lfllls teh 1 
kesi lçlndelr. 

Prls: 2 (Radyo)- Barıelonda kl lnglllz lalıea eının çeklime 
sine deva m edlldlill blldlrllmektedlr. Bu haber siyasi muhafllde 
endlfe uyandırmakdadır. Mevcut kanaata göre lnglltere lapan· 
Yada vahim hadlselerln vukuuna ihtimal verllmektedlr. 

Fransız hududu nu birkaç göUn evvel heçen 3000 mlllsln 
•elllmları alınll'ıftı r. Bunların bir kısmı Katolonyaya bir kıs. 
mıda barselona sevk edlleceklerdlr. 

Ankarada kambiyo bor
sası dün açıldı 

Maliye Vekilimiz bir nutuk verdi 
•• Mllll Paranın mı istikrarının muha-

f.a:ra ve ta kvl yıırsJ 'nrooramım171n 

bafında yer almıf bulunmaktadıı- ,, 

Ankara: 
2 (Telefon
la )- M~ n. 
l ul l ıı n :ı t
lcr ve kim 
tıiyo bo . sa· 
'I büyük me 
••• . ınle <. ç ıl· 
dı . Malı)e 
\',.kıl mız Fu 
at Agnlı 

: .u m· n .- ~e -

l elle ver -
di~i nu•ukta 
Cumhuriyet B. Fu at A!:j ralı 
hükumetinin ra l'Onel çalışmaya vcr

d i~i eheınmıyet11i feyi~!ı neti_celerin
den birisine daha bugun şah ı !_ oldu
~ıımuzu ve rejimimizin l:ıüt.ü n_ ışlerın 
Yekdigerile olan alaka ve ırtıbatının 

---cs;;. .,..; 
----- - - -------;-' 

ahenktar bır SU! ette tanzim ve idare 
için Cıııııhuriyct Meı kezin'n ~ona göre 
te,kiliitlundırılma~ını amir lıulundu 
ğııııu • ~ ınılli paranın fili istikrarının 
ınulı;ıfaza ve ıakviycsiuc pıogril.nıın 
ba~ınd , ı yer vcıi"ı ve bu scbtplt bu 
s .h ı d l Bl)rs : ııın rolııııü n.,z uı ılibarırı 

alaı ,ık l\nkar;ıd. bir k'mıb yo bor 
!) ,1 1ıın aı;ıluıası luıu nunu l<,ktlr ctınış l 
ve bugı.n Lıh<ıkkuk ettiı ıııış ol.Ju.Junu 
S (J )'ll.:111 . ş ve bu nıuhi ın ınü~sst"'sen. n 1 
hükı'.ıııı~t:nııı ıktıs.dıy<ılı i(n lıayıılı 1 
,.e veriınli oJın u!tnı di l emişti~ .. ., ı 

Boıs ~ının açılış nıeraSinlı çok 
parl~k ol<lu. Ankanıdakı ~ütü~ banka 
müdiranı ve bJnkalar erkanı ıle malt 
müesseseler ve kalabalı!: biı halk 
kitlesi açılış merasiminde bulunmuş
tur . 

Kahlreden bir görUnUf 

Rüştü 
Mısır 

Arasın 
seyahati 

Hariciye Vekilimiz dün 
hareket etti 

Ankara : 3 ( Telefonla )- Mısıra 
' gitmek üzere , Hariciye Vekil imiz 
Ru~tü Aras bugün Ankaradan hare
ket etli , 

Mısır intihabı 

Hükumet taraftarları 
intihabı kazanıyor 

Kabire: 2 (Radyo) - Dün 110 
yerde yapılan seçimde hükumet 

partisinin ekse riyet kazandığı res· 

men bildirilmektedir. 

r· ........................................... < 
1 ŞAYİALARA GÖRE l 

Londra 
Roma 
anlaştı 

'' Fransa ile, Türkiye gibi iki dost milletin 
kuvveti biribirinin kuvveti demektir,, 

* Londra: 2 (Radyo)- İ 
İngiliz İtalyan anlaş- ; 

i masınıı imza edilmek t 
! üzere olduğu şayiaları : 
f bu haf ta için mevsim- İ 
i sizdir. Fakat anlaşm c. -

l lar çok müsbet vadide 
devam <C. ttiği için bu 
haftalar içinde bu şa-

l yialar hakikate kalp* ) 

olabili r . f J 

.: ........................ 1+- •••••• i i 
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Antakya : 2 (Tü!ksözü muhabi· ı 
rinden) - Yeni gün gazetesi delege-: 
!iğin müsadesile tekrar neşriyata baş-
lamıştır.. 1 

Delege Garo Parise gitmek üzere 
şehrimizden geçerek Bcruta hareket 
etmiştir. 

Delege, Yeni gün gazetesinin aç
tırılmasına niçin müsade ellı? bunu 
kıs~ca söy lemeli ki, gazete kapan
dıktan sonra Türk ha lkına hitap eden 
broşörlerd e çok acı hakikatlar dolu 
idi, Broşörler Hatay Türklüğüne yapı 
!anları bütün çıplaklığı ile an latıyordu. 
Bu broşöş lelerin ç ıkmaması için de
lege gazetenin açılmasını daha ehven 
bu ldu. 

Bu broşirlerin ateş püsküren sa
tırları vardır. Bunlardan lalettayin bir 
cümleyi alıyorum: 

• ·-'"""""t ~ .. • ... -·--·o· - ·- --. ~ 

tanımamak zilletinde bulunamaz. Fran 

• 

Moskovad ;lan bir görUnUf 

Delege Garo dün 
!!!! .... l!mlıiiııılmll!!llll .... -.ıı!!lll .. ~~ .. 

Parise hareket etti 

Bay Oaro 

sanın d ünyaca lanınmış yüksek haysi- J 

yeli buna şiddetle manidir. Fransanı~ 
Avıupadaki en mühim siyasi emelı 

anlaşmaların harfiyen tatbikid ir. Fran
sa kadar dünyada muahedelere sadık 
kalmak azmi katisinde bulunan az 
devlet vardır. 

Herhangi bir muahedenin tatbiki
ni müdafaada ön ayak olan Fransa. 
nasıl olur da kendi gönül rizasile im· 
zasını seve seve koyduğu bir muahe
deyi tanıınam•k garabetinde bulunu r. 
Bunun imkanı yoktur. Binaenale} h 
Fransızlar Cenevre anlaşmas ını tatbik 
e• mezler, iddiası Sf\Çmaların saçması 
bir iddiadır. 

Dig-er bir kısım; 
Fransızlar çok kuvvetli bir hüku

mettir, diyorlar. Evet, bütün dünya 
bunu böyle biliyor. Yalnız Fransanın 
kuvvetli harp halinde mevzu bahis
tir. Yoksa harp karşısında deQ-il ... 
~i~\\Tii;'klf*,f.,,tl\!l'in!''Oı.ltl~·y-t~.t!nl,:f,\ô.ı:.
üzere bu iddiayı ileri sürüyorlar. 

iki dost memleketin kuvveti bir· 
birinin kuvveti demektir. Türkiyenin 
J..uyvetli olmasında n Fransa, Fransa· 
nın kuvvetli olmasından Türkiye mem 

- G erisi i ki ııci sah ifede -

-- --- - ------ ----------

Fransa faaliyette 

lk©ır~ülk<§l<dl@l 
t:@l lhl lkü mc§llt 

Blum hükümetinin Balear adalarına 
baskın yaptırması 

BERLiN • MOSKOVA Son gürılerde Fransa, mılli menfa · 

muhtemel mi ? 
Cenubi ispanya kıyılarının mühim 
limanlarından bir kısmını ve Mayorka 
ve lbiza adalarının Franko elinde bu
lunması ve hükümelçiler elindeki Mi
narka adasının da ergeç Franko ta
rafından zaptı muhtemel olması, d üne 
kadar Fransayı şimali A frıkaya bağ

lıyan deniz yollarını tehl ikey~ d üşllr· 

atlerıni komyacak nları bülgeleriıı rnzı 

Mu··vA~EN~~s·ı MESEL._ ..... · yetıni garanti ıeşebbzslemıi ıevessiil .,. 
' l,.;. ~ etnuştir. Bu hususta gere/; .4vruım ı;e 

Lehistanın teklifleri orta 
Avrupada iyi karşılanıyor 

Belgrad: 2 (Radyo) - lehlstıının ltalya ile mutabık kala
rak, eaıtıktan Karadenlze kııdar uzanan bir bitaraf devletler 
bloku kurmaAa karar verdlill malOmdur. 

Par l sten alınan bu haberde 
izah edlldlOlne göre, bu blok, 
Almanyanın fıırka doiiru ve 
muhtemel bir yayılma .. na kıır

'' bir cephe tefkll edecekti. 
Buna, menfeatine uyduğu i,in lta lya , 
Lehistan hariciye nazırının son Roma 
mülakatında razı olduğunu bildir-
mişti r . . . 

Pariste çıkan Jurnal gaze tesının 
siyasi muharriri Sen Brio, hafta lık 
siyasetten bahsederke~ ~u noktaya 
şöyle temas etnıek terılır:_ A vrupanı n 

k da gerginliğin bıranlık yatış şar ın , _ 
ması Lehistan hariciye nazır ının soz· 
!eri ile husule geldi. Bu ~evlet ad~-

s t~tüdek i nutkunda L ıtvanya hu· mı, 1.~ kümetini Lehistan ıl e semere ı ır 

iş birliği tesisine davet elti. 
Varşovanın fikri, l ehis tanın ctra· 

_ Gerisi ildnci sahifede -

~-~~-------

1 Çinlilerin muvaf
fakiyetleri 

Çin ordulaı ı Şang
haya yaklaşıyo ( 
Şaııghay : 2 ( Rad yo )- Roy

ler mubabiri , Şanglıayııı 100 kilo 
metre kadar ilerisinde mü thiş mu 
harebeler olduğunu bildirmektedir. 
Çinl iler Şanghaya 10 gün içinde 

d aha 130 ki!om~t re yaklaşmışlar
dır. H er gün Şanghaya gelen Japon 

y aralılarının adedi elliden a şağı d üş-
memektedi r . • 

Çinl ı l e r daha üç kasabayı işgal 
etmişlerJir , 

herekse §Jrk maıbuatrndu mulııetıf ıcf· 
sırler vardır. 

Fransa, şimali Afrika mÜ•temle
kelerini anavatana bağlayan yolları 
koruyacak yeni tedbirler almaktadır. - G erisi üçüncü sahifoje -

Ceyhan buyıl artık 
elektiriğe kavuşuyor 

Ellibin liralık yerli 
bir şirket teessüs edildi 

Ceyhan: 2 (hususi mu ha birimiz
den)- Aartık ceyhanda büyük bir 
zaruret halinde bu•unan l'lektirik ihti 
yacı bu yıl içinde giderilmiş olacak 
tır. 

~üteşebbis tüccarları, fabrikator· 
!arı , emlak sahipleri ve bankacıları 
kaymakam ve belediye resinin iş~ira .. 
kile bir toplantı yaparak ehemmıyetlı 
bir karar almışlardır. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

-lçerıde 

Avrupanın dilinden 
düşmiyen dava 

• 
Yeni dünyanın 
büyük simaları .................. 



Salıife : 2 

-r 'röi.liir<-1 Avrupanın dilinden 
• i BAHiSLER t düşmeyen bir dava 
• •• •• •• •• •• •• •• • 

DANZiG 
Yazan: Jorj Blum 

D anzigi, General Fon Maken. 

zen'in burada 17 inci ordu 
kumandanlığın! ettiği sıralarda ta· 
nımıştım . 

O zaman, refahlı ve canlı bir şe
hirdi. Bütün dünyanın iş adamları 

burada buluşuyorlar, ve gü:ıün bazı 
saatlarında en parlak üniformaların 
geçit resmine burada şahit olunu 
yordu. Hanovr haralarının kuvvetli 
atları tarafından çekilen yüksek te · 
kerlekli arabalarda türlü üniformalı 
zabitler geziniyorlardı. Magazaların, 
aşikar bir refaha delalet eden muh

teşem bir manzarası vardı , birinci 
sınıf otellerde lokantalar nadiren 
tenhalaşırdı. O zaman Danzig zen
gin, münkeşif , gıpta edilen bir şe
birdi . 

Tekrar bulduğum şehir , 1>iraz 
da harbin kuıbanıdır. Sulh, bura
sını Almanyadan tamamiylc: ayrı , 
Poloııyanın denize indiği koridorun 
müntehasını teşkil eden bir ferbest 
şehir yapmıştır. 

Hadiseler rnüsait ceı eyan etmiş 
olsaydı belki yaşayabilirdi . Fakat, 
Polonyalılar, politik sebepler dola
yısile, yirmi kilometre mesafede , 
bir başka limanı teçhiz etmişlerdir. 

Gdinya İsmindeki bu diger lima· 
nı Lehliler tercih etmektedirler, Bu· 
AUn neticesi şu olmuştu ki, on beş 
milyon tonluk bir kapasite arzeden 1 

Danzig şehri karnını tam manasile 
doyurmaktan bile acizdir. 

ları enflasyon yaptıkları zaman on 
lara itimad etmış olan Danzigliler 
servetlerinin yarısını kaybetmişler 
dir. Florinlerini yarattıktan sonra, 
yaşamak için onu, yarı kıymetinde 
olan zloti ile ayni hizaya getirmeğe 

mebur kaldıkları zaman ayni akibe
te uğradılar. 

Bu hususta yazılanların hilafına 
olarak, biç olmazsa bugünlerde po
litik ihtiraslar göze çarpacak kadar 

şiddetli değildir. Gerçi burada her. 
kes son derece Almandır. Fakat 
nasyoyal sosyalizmin nüfuzu sarsıntı· 
sız ve gürültüsüz vukua gelmiştir.Ko 
münistler polis tarafından lağvedil · 
miştir. Diğer partiler de kendilikle· 

rinden dağılmış gibidirler. Burada 
S. A. lar, S. S. ler, çalışma kampları 
kış yardımı teşkilatı, mar kist sendi 
kaların yerine kaim olan bir iş cep 
hesi bir "neşeden kuvvet. organi
zasyonu, ve tabii, hiç bir muhalefet 
tanımayan tamamen otoriter bir re

iinı vardır. Tıpkı üçüncü Rayh gibi. 
Diyet nıeclisimle nasyonal sosyalist 
parti 72 mebusluktan 42 sini elinde 
tutmaktadır. Ayrıca katolik ve sos. 

yalist partilerinden dokuz mebus da 
onlara iltihak etmiştir. iki kominist 
azalık ise fılen ortadan kalkmıştır. 
Ötekilerin de artık partileri mevcut 
değildir. 

TftrksSzll 
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Çocuk bayramı 

23 nisan için 
hazırlıklar başladı 

Şehrimiz kültür direktörlüğü ve 
bilumum kültür müesses~leri, 23 
nisan çocuk bayramı için şimdiden 
hazırlıklara geçmişlerdir. Bayram 
programı bugünlerde toplanacak 
bir heyet tarafından tesbit edile· 
cektir. 

Çeltik 
dün 

komisyonu 
toplandı 

Bölgelerimizdeki çeltik işlerini 
organize edecek olan çeltik komis 
yonu dün vali Tevfik Hadi Baysalın 
riyasetinde toplanmış, müzakere · 
lerde bulunmuşlur. 

Çeltik kanununun tatbikatında 
bu sene çok hassas davranılacaktır. 

Türk kuşu 
Tayyarelerinin tecrübe 

uçuşları 

Şehrimiz Türkkuşu talı-beleri 
yarından itibaren tecrübe uçuşlarına 
başlı;acaklardır, Şehrimizde bulunan 
iki Türkkuşu tayyaresi dün d~ bir 
kaç tecrübe uçuşu yapmıştır. 

1 
· Ulus okulları mezunları 
1 

1 bugün diploma alacak 
1 

Elli liralıklar 
dünden itibaren 

tedavüle çıkarıldı 

Tedavüle çıkarılmış olan yeni 
yüz ve beş.liralıklardan sonra elli 
liralıklarda tedavüle çıkarılmıştır. 

Çıkarılan yeııi paralar nisbetinde 
eski elli liralıklar tedavülden ;kaldı 
rılacaktır. 

Eski elli liralıkları beş ·sene müd 
detle tedaviilde kalacak ve bu müt 
det zarfında yeni paralar tedarik 
etmeyenler cumhuriyet merkez ban· 
kasına muracaat ederek eski parala 
rı değiştireceklerdir. Bu muamele 
için tesbit edilen mürur zaman müt 
detide gene beş senedir. Bu suretle 
bir nisan 938 den itibaren 10 sene 
sonra eski elli liralıklarda temamen 
tedavülden çılcarılmış olacaktır. 

Yeni elli liralıkların ön yüzü 
eflatun, ortası açık ;filizi renktedir. 
P .ıranın tam ortasında da penbe 
çıkolata ve yeşil renklerden .. mürek 
kep bir rozet, iki tarafındada Ata 
türkün resimleri vardır. 

KÜLTÜR iŞLERi 

Vilayetlerde açılacak 
sanat enstitüleri 

Maarif vekaleti, bütün vilayet
lerde biri erkek, diğeri kız olmak 
üzere iki sanat enstitüsü açmağa ka· 
rar vermiş, hazırlıklara başlamıştır. 

-
Su işleri faaliyeti 

Bir köprü bugünlerde 
ikmal ediliyor 

Su işlerinin kanal açma ve köp 
rü inşatı işleri günden güne ilerle-

:mektedir Dün yerinden aldığımız 
habere göre ziraat mektebi yanında 

~u yolları üzerine atılan beton kiip 
rülerden biri bitirilmek üzeredir. 

Borsada alım, satım 

Borsada dünkü piyasaya göre 
pamuk çiğit üzerine alım satım bir 

az canlanır gibi olmuştur. Ve bu a
rada klevland pamuğu 39-40,50 
piyasa parlağı 25-26,50, koza 
5,50 - 6 ve çigit de 2,75-3 kuıuş· 
tan satılmıştır. 

ZABIT ADA 

Lamba ·çalan adaın 

Musa oğlu Veysel Nuri oğlu Ô
mere ait bir adet lüks lambasını ça

larak pazarda satarken cürmü meş · 
hut halinde yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 

İki serhoşun yumruk 
yumruğa kavgası 

Cemal Koço ve Emin adındaki 
şahıslar halkın huzuzunu bozacak 
derecede serhoş oldukları halde bir 

birlerile kavga ederlerken bunlardan 

3 Nisan 1939 

Romanyanın 
tuttuğu yol 

H 3 eynelmilel kargaşalık· 
!arın etrafı sarmaya 
başladığı şu sıralarda 

Roman) anın vazifesi ihtiyatlıbulumı k 
tır. iş bu ihtiyt, şu veya bu tema· 
yüllere ilet olmamak şartiyle bütün 
Romenlerin, büyük milli menfaatl.:
rimiz etrafında tam bir tesanüd da
iresinde toplanmalarını istemekte
dir . 

Dün de kaydettiğimiz vechile 
Romanya, bazı hukuki niu mi ara 
müsteniden Avıupada bu!unmakta. 
dır. Beynelmilel vaziyetiyetimi1, 
muahede!erden neş' et etmekte ve 
onun mer'i bulunan kuvvetlerine de 
inanmaklığımız lazım gelmektedir. 

Harici seyalte sabit bir fikre 
bağlı kalmak bir felettir. zira bir 

sağlamı Harici siyaseti, basit deliller 
üzerice 48 saat zarfında kararlaştı
ıılıımaz. O, denletin devamı müdde
tince tebellür eden büyük menfaat
lerden ve tamamiyle malum olçn 
muadelelerden neş'et etmektedir. 

işbu bahisle, ve santimantalizm 
çok fena bir tavsiyedir. 

Bütün dünyanın içerisinde bu
lunduğu şu sıralarda. milletimizin 
büyük mukadder atının nasıl çerçe 
veleneceğini görmek için, onu, her· 
kesin kaloi olarak benimsemesi la 
zımdır. 

Mazide zekamızla ve mevcudi
yetimizle idare ederek geçirdiğimiz 
bilumum buhranlı zamanlardaki gi. 
bi memleket ve millet, yegane meş· 
galemiz olarak kalmalıdırr, mukad
deratımıza tabi olarak işbu felakt.t 
li zamanları atlatmak ve kat'i bir 
tesanüd dahilinde milli zafere doğı u 
itimatla yürümek için hali hazırda. 
kargaşalıkları defetmeğe lüzum o
lacak kuvvetli ve ahlaki ıstinadhahı 
bizzat kendimizde aramalıyız. 

Geçen sene, Danzig ve Gdinya 

Antisemizm mevcut değildir, 
diyemem. F ak:ıt bu yahudi aüşman 
lığı Bilhassa Ru3yadan ve Baltık 
devletlerinden sonradan gelmiş ve 

JııJ"'öıaiı"'VıiliüdTfe-r~-k~ ~Şı. hissed il 1 

mektedir. ı 

Bugün saat 10 da asri sinema 
salonunda Ulus okullarında Belge 
alma hakkını kazananlar-. davetliler 
uu.ı.un .. .uıvd ucıgeıerı toreoıe verıle· 

Sanat enstitüsü olmıyan vilayet· 
!erin adları vı- vaziyetleri tesbit edil
miştir. Sadece, hepsine birden ens 
litiı açmak hem bıidce, t.em de öğ 

Cemal. Eminin yüzünden yumrukla ==----=-=-=-""-=-----..--

hafif surette yaraladığı ve cebinden Hayvan vergisi 
de saatile parasının alındığı ida ve 

•• 1. 1 •• 1 • • • • • • 

filar. Adalet icabı, bunu aralarında 
müsavi şekilde paylaşmaları icabe
derdi. Esasen akdedilmiş olan mu. 

abede de bunu icabettirirdi. Fakat 
Gdinya limanı Aslan payını aldı ve 
bu vaziyet, bugün neden haraplaşan 
bakımsız bir şehirde dolaştığımızı 
izaheder. 

Artık Danzigde garnizon yok· 
tur; görülen nadir üniformalar S. A 
far veya S. S. lere aittir . Ticaret 
durmuştur ve bir işçinin vasati üc 

reti 160 Florindir ( 35 lira ) • Gotik 
mimarisi ekseriya sislerle örtülü 
olan şehrin üzerinde daimi surette 
bir hüzün hüküm sürmektedir. Ye

meği yediğim otelde , 120 kişi ala
cak salonda, öğle yemeğinde on ve 
akşam yemeğinde dokuz kişiydik . 
Yalnız Daozigin 220,000 nüfusu 
vardır . Serbest mıntıkanın tam 
nüfusu olarak 450,000 dir . Burası, 

Geçen ilk teşı in sonunda bazı 
taarruzlar da vuku bulmuş, yahudi· 1 

!ere aid otuz kırk mağaza tahrip e

dılmiştir.Buııunla beraber, bu ifratlar ı· 
çabucak polis tarafından ba stırılmış 
ve tekrarlanmıştır. 

Bugün yahudilere ayrılıkla baş. 
ka yere gitmekle daha iyi edecek 
!erini anlatmaya çalışmaktadırlar 

Ya hudielr nüfusun' ancak yüzde 
birini teşkil eder, sonradan gelen 
!erin sayısı da fazla değildir. Fakat 
toptan kereste ticaretinin hemen 
tamamı şim1i Yahdileıin elinde bu. 
lunmaktadır. 

Danzigde artık neşeye yer kal
mamış gibidir. Sabırlı, çalışkan ve 
sakin bir halk, gözleri kimbilir han 
gi istikbale çevrilmiş, sükunet içinde 
beklemektedir. 

cektir. 

Bisiklet koşuları 
Federasyonun tertip ettiği böl

gemiz dördüncü bisiklet koşusu bu
gün sabahleyin yapılacaktır. Mesafe 
45 kilometredir. 

Evletinden kaçan 
delikanlı ve kız 
yakalandılar 

Ceyhana bağlı Üsküp köyünden 
Abuzar oğlu 330 doğumlu Hasanla 
Sarıbahçe köyünden Salim kızı Na· 
ime kaçmış olduklarından vaki şika 
yet üzerine her ikisi de yakalana 
rak adliyeye teslim edilmiştir. 

retmen işi olduğu için bu enstitüler 
peyderpey açılacaktır. 

İlk tedrisat müfettişleri 

Kültür bakanlığı ilk tedrisat kad 
rosuna yeni müfettişler alacaklardır. 
Yeni müfetıi~ler, mümkün olduğu ka· 
dar Gazi terbiye enstitüsü mezun 
!arından seçilecektir. Kadro 1 O ki
şiliktir. 

2 MART 938 -
Gök yüzii 'lçık ve hava hafif 

rüzgarlı. En çok sıcak 17 santigrrt ı 
derece. 

şikayet edildiğinden yakalanarak hak tatbik kanunu 
larında icabeden muamele yapılmıştır. mevkıine girdi 
Sofra bezlerini çalarken 

yakalandı 

Mehmet oğlu Zülfükar diğer adı 
paşo, rnanıfatoracı Mehmedin dük 

kanından 180 kuruş değerind.,ki sof. 
ra bezlerini çalarken cürmümeşhut 

halinde yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Bir adamı fena halde 
düğdü 

Mehmet oğlu selim adında biri 
Mehmet oğlu lsmaili pek ağır dere 

cede yarnladığından yakalanmış ve 

Yarnıdan itibaren Türkiyenin 
her tarafında hayvan kayıt ve )'ok
laınasına başlanacak, 15 Nisana ka. 
dar devam edecektir. 

Hayvan vergilerinde tahfif ve 
ilgalar yaı.an yeni kanuu dün Resmi 
gazetede neşredilerek meriyete gir 
di. At e~tk, katııdan Hıgi t~n . a
mrn kaldırıldığı için bunların kaydı 
yapılmıyacaktır. Sığırdan alınan ver 
gi yarı yarıya indirilmiştir. 
Diğer h~yvanlardan alman vergi lis· 
te•i şudur: 

Merinos 20, tiftik 25, koyun 
ve kılkeçi 40, sığır 35, manda 75, 
domuz 100 kuıuştur. 

Polonyaya ait olan Hinterlandı ta· r·------------------·---....;---------~..;;-~.;.. ,------------------
rafından haraca kesilmiştir . M~ 

eksika petrollarını İş K o rd en as k .• rn d •. r? 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Hataylılar ateş 
püskürüyor Polonya , yiyecek ve giyecek .:fi. !etmekte olan Ameri . 

itibarile şehrin bütün ihtiyaçlarını 
ona satmakta buna mukabil ondan 
pek az şey satın almaktadır . Ter. 
sanelerin bu sene hariç hesabına 
yegane gemi inşa ettikleri memle
ket Fransa olmuştur . Danzigliler 
bundan tahassüs ve minnetle bah
setmektedirler . Fransanın kendile· 
rine itimadda devam edeceğini ümit 
ediyorlar . Danzigde yalnız dokuz 
Fran~ız vardır. Bunlar da muhtelif 
deniz nakliyat kumpanyalarının kö
mür ve bazı bam maddeler tedari 
kine memur mümessilleridir . 

Ağır ağır ölm~kte olan bu ~eh 
rin vaziyetinde asıl hazin olan taraf 
ona yardım etmek için hemen biç 
çare mevcut olmamasıdır. Bugün 
Almanyadan gelen bütün mallar 
gümrük resmine tabidir; bu itibarla 
Almanyadan ancak zaruri şeyler 
alınmaktadır.Harabi her tarafta gö 
ze çarpmaktadır. Hususi servetler 
telıahhür etmiştir. Vaymar Alman-

ka ve lngiliz şirketle- ••-•••---Yeni dUnyanın rini adeta koğarak pet; 
il ·ıı·ı ' ·ı . h ra satı 1an küçük ev ve toprak parça ro arın mı ı eştırı mesı ususunda 

bir kanun çıka~an ve bütün dünyayı sı da elden gidinct-, betbabt çocuk 
hayretler içinde bırakarak, bir anda serseı i oldu ve kendisini istismar 
en meşhur simalar meyanında ederek hırsızlığa ve dilenciliğe alış. 
yer alan Meksika reisicumhuru ve tıran bir dilenci giiruhu içine düşti.i. 
diktatörü Kardenas. bu mevkie yük· iki sene bu dilenciler arasında 
selmeden evvel en şayanı hayret kalan çocuk, nihayet, on dört yaşın· 
macera ve sergüzeştlerin kahrama- dayken buradan kaçarak serseri ha 
nıydı. yatına başka yerlerde d~vam etti 

Lazarö Kard. nas: 1893 te, Me . ve bir gün aslan Fransız olan bir 
ksikanın garbimle bulunan San Lui halk bestekarına tesadüf ederek ya 
şthrinde doğmuştur. Babası, yerli bir nı ·ıa çırak olarak girdi. 

Hayatta birçok müşkilat ve se kadınla evlenmiş olan fakir bir Is· 
falete katlanmış olan Lazaro Kerde panyol çiftçisiydi. 
nas, başkalarının çocuk sayıldıkJarı 

Henüz on iki yaşındayıken hem bir yaşta adeta olgun bir erkek 
annesini hemde babasını kaybederek haline gelmişti ve bu hayatın nişane 
yetim kalan Lazaro, dilenci çeteleri- )erini bütün hayatı müddetince mu 
nin tahrikçilerin ve haydutların deh bafaza etti. 

şet saldıkları bu karmakarışık ve Kaı denas on yedi yaşındayken 
sefil memlekette yapayalnız kaldı. orduya girerek 1910 da cenup alay 
Cenaze m~sraflarını karşılamak üze !arının yaptıkları isyana iştirak etti 

bUyUk •lmaıarıı•-----• 
Gayet zeki ve enerjik olduğu 
der h 1 kendisini gösterdi, ve 

için 
sivril 

di. 

Natuk bir addın olan Kardenas 
kütleleri tahrik etm:kte büyük bir 
maharet göstererek yirmi yaşında 
miralay ve sonra general oldu. 

Kalles'ın reisicumhurluğu zamanın 
da Meydyokao eyaleti valiliğinde 
bulunan Kardenas, ziraatte tam bir 
inkı'ap yapmak hususunda hümma 
lı bir faaliyet ve propağandaya gi · 
ıişti. ş~bir şehir dolaşarak kütleleri 
tahrik etti, bir çok taraflar daha ka 
yandı ve 1934 te altı senelik bir 
devre için reisicumhur intihap edildi. 

Birçok kimseler iktidar mevkiine 
yükselince Kardenas'n ihtilalcı ener 
jisinin kırılacağını iddia ettiler. fakat 
o, bütün bunları tekzip ederek 
mahiyette, hümmalı bir faaliyete gi 
ri~ti ve meksikaJa namütenahi in-

kılipldr yaptı! Cilhassa Meksikalıla 
rın ahlak seviyesini tekamül ctlir· 
mek için büyük bir gayret göster 
di içki satışını iyice tahdit etti, bü 
tün kumar salonlarını kapalı kaba 
re dansözlerinin akşam saat onda 
vazifelerine nihayet vermelerini em. 
retti 

Kardenas hususi hayatı'lda, va. 

t;ındaşlarına nümunei imtisal olmak. 

tadır. Memleketin adet ve an'anesi 

mucibince karısı halk arasına nadi 

ren çıkar ve evinde hep çocuklarile 
meşgul olur. 

Kendisi İse asli tütün ve içki 

içmez ve adeta keşiş hayatı sürer 
Her sabah saat dörtte kalkar. Bir 
çeyrek saat yüzer, sonra da at ge. 
zintisine çıkar. 

Gezinti dönüşünde, asla vakit 
kaybetmeden bürosuna gelir ve nö 
bet deği~tiren kitiplerile beraber 
durmadım tam on altı saat müddet 
leçahşır. 

Biı inci sahifeden artan -

nun olur. Gayri kabili tasavvur. bir 
harp vuku unda ise: Fransa Sancağa 
üç milyon asker dökmedikçe Türkiye
nin karşısında kuyvetli sayılamaz. 

Fransaııın Sancaktan çikm~sına 
gelince: Mandanın hitamında Fransız
lar Sancaj!"ı terkedecekll'rd'r. Bunu 
yalnız biz dej!"il, Fı ansızlar da böyle 
söylüyorlar. Çünkü ortada bir anlaş
ma vardır. Bunun aksi iddia edilemez. 

Berlin-Moskova 
• 

muvazenesı 

birinci sahifed .. n· artan -

lına Baltık devletlerini ve Romanyayı 
toplayıp Berlinle Moskova arasında 
müvazeneyi muhafaza etmek için 
kuvvetli bir blok teşkil dmektedir. 

Litvanya buna yine cevap vere
cek? Bu, dahili siyasetin alacağı 
şekle baj!"lıdır. ,. 

Lehistanın bu düşünce ve hare
keti orta Avrupada müsbet bir inti
ba bırakmaktadır, 

t 

t. 
k 

ho 
dır 
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Londra deniz 
muahedesi 

Notalar 
yollandı 

Notalar metni 

deniz inşaatını 

tahdit esasında 

Londra: 2 (Radyo) - Londra 
deniz muahedesi hakkındaki nota· 
lar yerlerine gönderilmiştir. Nota· 
ların metinleri bütün matbuatta 
neşredilmektedir. Japonya bu nota· 
Ya henüz cevap vermedi. Bu nota· 
ların esası, deniz inşatını tahditten 
ibarettir. ltalyanın muahedede im· 
zası bulunmamakla beraber Roma· 
Ya da bir nota verilmiştir. 

Vaşington: 2 (Radyo) - Deniz 
muahedesi hakkında lngiliz • Ame· 
rikan tarzı hareketi siyasi mahafi I· 
de çok musip olarak görülmektedir. 

lstanbul Şehir tiyatrosu 
yaz tatili yaptı 

lstanbııl: 2 (Telefonla) - lstan
bul Şehir tiyatrosu dün ak~anı son 
teııısilini vererek yaz tatili yapmış· 
tır. Sanatkarlar iki grul-a aynlarak 

11 nisanda lzmir ve Edirneye gide· 
ceklerdir. 

Prens Seyfittinin karısı 
Türkiyeye döndü 

· Kahire: 2 (Radyo) - Merhum 
F.rııir Ahmet Seyfittinin karısı Tür· 
kiyeye dönmüştür. Bu bayanın vera 
Set meselelerinden dolayı Mısır hü. 

kuıııeti aleyhine dava açacağı söy. 
leni yor. 

Amerikan 
Türk ticaret 
müzakereleri 

Konuşmalar bu hafta 
içinde başlayacak 

Ankara: 2 (Telefonla) - Türk. 
Amerikan ticaret müzakerelerine 
bu halta içinde başlanacaktır. 

Ameıikalılarla yapılacak ticaret 
müzakerelerinin iki memleket ara· 
sındaki ticaret münasebetini geniş 

r.ııkyasta inkişafa sevk edeceği kuv
vetle tahmin edilmektedir. Ayrıca 
memleketimizde bazı sanayi te~eb· 
büsleri mühim Amerika sermayesi· 
nia gireceği söyleniyor. 

Bir İtalyan mektep gemisi 
İstanbula geliyo.-

lstanbul: 2 (Teltfonla) - Şimdi 
Pirede bulunan "Ameriko Vespuci,, 
atlı ltalyan mektep gemisinin lstan 
bulu ziyaret etmesi muhtemel görül
mt"ktedir. 

Zonguldak: 2 (Hususi) - Zon· 
gu!daklı bir vatandaşın yaplırmağı 

vadettiği lise binasının temeli bugün 
merasimle atılmıştır. 

F ra.nsa faaliyette 
-Birinci sahifeden artan- 1 i~t fade edebilmek tehlıkesine tutul· 

ın. .. muş bulunuyor. F raıısaııın bu vaziyet 
u.ştur. Hele fraııkonun, yıdırını su· te kalmaak istiyeceğine kimse ihtimal 

;:lıyle, Şimali ispanyadan ~kdenize 1 vermemektedir. Fransa erkanıharbiye 
lllekte olması Fransada telaşı artır· · · B 1 d 1 • · ı. · b 

llıı . . sının a ear a a arını anı uır as· 
v ş. ve Fransız erkanıharbiyesınm • .. 
azıfesini büsbütün güçleştirmiştir. kınla elde etmek kararını Blum hu 

l( Fran~ayı, umumi harpte Almanya kumetinin bıı günl~de tatbik edi-
~~i- aç kalmaktan kurtaran anbar vermesinden korkulu}·or. Eğer Fran· 

Urııdur b h k · b"f" · ı· Af Ş . 
1 

· sa u are etı yapa ı ırse şıma ı . 
ıma i Afrika. . . . 

Eg-er F 1 h t b rıka ıle olan muvasalasını tehlıke· 
in ransa, unıum arp e u d 

•an ve iptidai madde anbarmdan an kurtarabilir. Fransız erkanıhar 
~hat rahat istilade edememiş olsaydı biyesi, pek geç kalmış olmakla be· 

11:'bin uzun sürmesi onda da takat raber, Korsik;; adasında nihayet 
lllccaJ brakmazdı. tahkimat yapmaya ve birtakım ha 

a Şımali Afrikayı Fransaya bağlı· va - deııiz üsleri kurmaya başla 
dı~ ,hellıbaşh deniı yolları şunlar· mıştır. Bu hal Balear adaları etra-

Marsilya·Biutr Marsilya . Gulet, fındaki "Fransız tereddüdü. nün u 
arsilya . ilen Marsıiya . Fılipvil zun devam edmiyeceğine d,fil ad-
<ırsilya . Buji, Marsilya . Cezair dedilmektedir. 
arsilya • Oran, Nis . Ajaksiyo . Bi· Korsıka adasındaki ilk üs, As 

:•t, Perpinyan . Porvonder, Set . Q. erettoda kurulmuştur. Bu üs ile bu 
n. nu takib edecek olan diğer üslerin 

e· .1 Bu yollardan bir kısmı, yani Mar· itıılyanlar tarafından Kailıyri ve 
~ 1 Ya • Bizert, Mars il ya • Bon, Mar. P dntelaryadaki üolerine karşı kulla-
1 ~a · Gulet, Marsilya • Buzi hatları ın nılacağı ve bu iki mühim ltalyan 
.
1 

•ıniyle açık denizdedir. Set, Mar· 
Ya ve Perpinyanı Cezair ve Oran'a üssünden gelecek tehlikeleri karşı 
3A'lıyan yollar ise kah Minorka ve layabilecek şartları haiz olacağı 
t~Yorka ve kah Mayorka ile ibi7.a söyleniyor , Askeri mihveri 

aları arasınean <>eçmektedı"r. d k 1 A " üzerin e mev i a an spretnoyu 
Balear adaları F ranko ı· birinci sınıf bir deniz ve hava iissü i b I nun, e ııı 

e u ununca ve Franko bu ada olarak kabul etmektedirler. Aspret 
•rda mevcut İtalyan ve Alman ha· to, Ajaksiyo köıfezinin garb rüzgar· 
13 ve deniz üslerinin devamına ta. !arından mahfuz noktasındadır. 

ftar olunca Fransız deniz milyonlarz ayedilcrek buraya bir 
tlarının gartaki kısimları tamamiy çok mühim inşaat yapılmıştır F ran· 
tehdit altın1 girmiş addedilir. Bu 51~ kaynaklarından gelen haberlere 

d tlanrı şarktakileri ise SarJunya gor .. , burada ıdevamı olarak dört 

.~ki İtalyan üsleri tarafından ayni b~mbar~man filosu, bir çok keşif ve 
l'lt•tı hucum fıloları bulunacaktır. 
'B~ tebdid edilülektedi ·. Mayıs ayında Korsikada yap·· 

~ 11•aenaleyh Fransa bir harp vu lan üslearden b. k daha tamamlanmış 
,unda İtalya ile ispanyanın müşte 1 k K "k·k M ~ t o aca ve orsı ı a, üstemleke 

~an ~~dfidi altında Şimali Afrika imparatorluğ.ından birinci müdafaa 
1 ade cdemtmek veya pek az bürcü halini olacaktır. 

Tllrkallzll 

Ceyhan bu yıl artık! Subayların terfii 
elektrige kavuşuyor 

1 
kanuna ek layiha 

- Birinci sahileden artan -

Bu karar, Ceyhanın elektiriği te· 
min için bir şirket kurulması yolunda 
dadır ve bu iş kararlaştırılmıştır. 

Şimdi Ceyhaııda elli bin lira serma 
mayeli bir şirket kurulmuk üzeredir. 

Şirketin kurulması için icap eden 
kormalitelerin ikmalına çalışılmak ta
dır" 

ilk hamlede Ceyhanın müteşebbis 
şahsiyetlerinden Sait Akman 2000 
lira, belediye 2000 lira, tüccardan Ha 
san Oklaz 1000 lira, Hanili ve oğlu 
Arif 1000 lira, doktor İhsan 500 lira 

lsmail zaloğlu 500 lira, Mustafa Akçalı 
500 lira, tüccard1n turan 500 lira 
Mıktar Oral 500 lira, Ayas işgü 1 

ven 500 lira, Ahmet töpsakal 500 
lira. Belediye azasından Mesrur 500 
lira, Nuh oğlu 500 lira. Koyun ıü · 
carlarından Memiç · 500 lira, Hüse 
yiıı kavlak 500 lira, Mehmet tabak 
oğlu 500 lira, Osman tarhan 500 
lira, Gani sezen 500 lira ve lsmail 
Arıkan 250 lira vermek suretile 
şirketin ilk sermayesini derhal ban 
kaya yatırmışlardır. 

Bu hauırli neticenin istihsal edil 
miş olması şerefine dün gece dok· 
tor Ihsan Bayla 1 ürk tarafından 
kırk kişilik mükellef bir akşam 
ziyafeti verildi. 

••• 
Ceyhanlıları tebrin eder ve bir 

azdaha gayret göstererek isticöll 
etmelerini dileriz. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

T oros eczanesidir 

ne şekilde? 

Subayların terfilerine ait kanu · 
nun üçüncü maddesine ek olarak 
yeni bir layiha hazırlanmış ve mecli 
se verilmiştir. ek layiha şöyledir: 

" Her uç zümreye seçilenlere 
birer tahsil kıdemi verilir. Birinci 
ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve 
erkanı harbiye stajına tabi tutulur 
far. bunlardan iki sene içinde kıta 
ve erkanı harbiye vazifelerinde eh· 
liyet göstererek liyakatları tas· 
tik edilenlere iki St"ne daha kıdem 
zammı verilir. ( bu zamanın bir sene· 
si ile bir evelki rütbesinde dahi 
teı fi derecesine girenlerin bu kıdem 
leri yeni ve eski rütbelerinde birer 
sene olarak yürüttüliir ). Bu iki sene 
lik laıdrmi alacaklardan verilecek 
tezi muyaffakiyetle yazan ve liyakat 
farı üst taraf emirleri tarafından sıra 
sile tastik olunanlara tez talimat 
şartlarına oygun olarak kıdem 

zammı verilir. Eıkanı harbiye yar· 
dımcı vazifeltrine seçilmiş olanlara 
bu seneden faz!~ kıdem zanımı ve 
rilmediği gibi bunlar t'rkanıharbiye 

stajına tabi tutulmazlar.,, 

Teşekkür 
Eşime yaptığı Apandisit ame. 

liyatile bilgi ve maharetine bir kere 
daha şahit olduğum kıymetli, arka· 
daşım Operatör Fehmiye, yardım· 
larını ibzal eden arkadaşlarımla hem 
şirelere ve hatır sormak lutfunda 
bulunan ahbaplara teşekkürü borç 

bilirim . 
9099 Doktor REFiK 

Bu güne kadar bütün dünyada yapılan en muazzam film, Bu güne 

kadar memleketimizde gösterilen en güzel Tarihi film ... 

TAN SiNAMASINDA 
BU AKŞAM 

Fransızca sözlü, Aşk, He. 
yecan, Canlı bir macera Yüz 
binlerce Figüran,, milyonlar 
sarfile hazu !anan ve tama· 
nıcn Tarihe müstenid muaz 

zam bir şahaser 

'f<RALiÇE 
MARi 

BAŞ ROLDE: 

Kudredli Büyük 
emsalsiz iki 

yıldlz 

IFREDRIK MARCH 

Katharina Hepbrn 

ILA VEfEN: 

CON VVAYNE farafıo dan tem il edılen 

Beş Silahlı Haydut ............................................... 
Dikkat: 
Sinem1 saat Tanı 8.30 da Başlar. Yerlerinizi Lutfen erken temin 

ediniz. Local:mnızı T elı fani ayırtabilirsiniz. Tel : 266 

Pek Yakında • • . TfNO ROSSİ 
KiT ARALAR ÇALARKEN 

Büyük musiki fılminde . . . . . . 9090 

·~-------------------------~~---------· 

Elektrik Şirketinden • • 

25 Mart 1937 tarih ve 3563 numaralı resmi ga· 
zete ile intişar eden talin1atnamede yazılı mühlet 
bitmiş olduğundan, bundan böyle yeni ehliyetna
meyi haiz olmıyan montörler tarafından yapılacak 
elektrik tesisa ti arının Şirketçe kabul edilmiyeceği, 

ı alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur 9098 

Sahife : 3 

ı':'""---------~~------..... ----------~-----
A s r i-Alsaray· 

Sinemalarında 

Bu akşam 
En büyük sergüzeştler - En heyecanlı Maceralar-En müthiş 

Hakikatler fılmi 
Bir tip yaratan adam : debasiyle maruf eşsiz arkadaş 

Gari Koper Jan Artür 
verimleri ün en kudretli 

Türkçe sözlü 

BUFF ALO BiLL 
Maceralar Kralı 

16 büyük kısım hepsi birden 
Renkli ( MIKININ DÜŞÜNCELERİ ) 

Afrikada Aslan avı Ayrıca 
En yeni dünya havadisleri 

Dikkat : Film tam gösrileceğindeıı her iki sinemada tam saat 8,30 
da başlar. Localarınızı telefonla isteyiniz 
-··· -
Pek Yakında .... Pek Yakında ... Pek Yakında 

Her iki sinemada birden 
j Sinemacılık tarihinde ilk defa olarak bir film için sureti mahsusada baştan 

1 

başa yeni bir opera bestelenmiştir. __ 

1 

1 Leylaklar Açarken 1 

1 

ismi verilen bu büyük operayı (JANETTE MAKDONALD- NELSON 
EDDI ) oynamaktadırlar 

Görmek için şimdiden sabırsızlıkla hazırlanınız. 

Bugün gündüz matinede 
Asri Sinemada : 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
Fevkelade program 

1
1 - BUFFALOBILL (Mıeeralar kralı) 
16 kısım birden 
2- Gancesterler Karşı karşıya (Büyük 

Mecera -Sergüzeşf Filmi) 10 Büyük 

kısım hepsi birden İlk defa o1arak 

Asri Teldon 250 

Alsaray Sinemasında 
PARIS HAYATI 

BUFF ALOBILL tekmili birden 

Alsaray Telefon 212 
9089 

1 

1 

Yeni çıkan kanun ve nizamla 

1 

Oyun aletleri resmi hakkında kanun 
Konun No: 3330 Kabul tarihi: 17/1 1938 

Ntşıı turiıih " : . 27 Kanunusan: 1938 

- Dünden Artan -

Madde 2 - Birinci maddede yazılı y~ rleri işletenler her sene haziran 
ayı içinde bu yerlerde mevcut resme t~bi ayun aletl'!'rioin cinsini ve mik· 
darını gösterir bir beyannam eyı makbuz mukabilinde bağlı bulunduklaıı 

varidat idaresine vermeğe ve tahakkuk ettirilecek rüsumu malsandığına 

yatırarak her oyun aleti için alacağı levhalaıı O} un aletinin müııasib bir 
yerine vazqlemeğe mı-cburdurlar. 

Madde 3 - Temmuzun birinci gününden itibaren yapılacak yokla· 
mada levhsaız geı ulecek oyun aletlerinin resmi iki knt olarak alınır. 

Madde 4 - Birinci maddede yazılı yerleri işletenler mali yıl içinôe 
yeniden satın alacakları oyun aletlerini, aldı 'darı tarihten itibaren on gün 
içinde bir beyanname ile varidat idaresine l:iildirnıeğe ve ikinci m dde. 
de yazılı şekilde resim ve l~vha muaıneksini yapıııağa mecburifodar. 

Madde 5 - Varidat memurları her senr. temmuz ayı içinde mınta· 
kalarında bulunan birinci ınadded~ki yerleri dolaşarak buralarda bulunan 
oyun aletlerinin resmi ödenm:ş olup olm~dıgını tetkık elnıeğe ve bu 
kontrolü senenin gayri muayyen zamanlarında asgari ııç defa tekrar etme· 
ğe mecburdurlar. 

Defteıdar, mal müdürü, varidat müdürü, vaıidat 
ile varidat kontrolörleri ve maliye müfettişleri de bu 
yapmağa salahiyetlidirler. 

kontrol memurları 
mahallerde koııtrol 

Madde 6 - YoklamalarCla resmi ödcnmcınış olarak görüle k oyun 

ale leri zabıt varakasile teshil olunarak ikinci madde hükmüne göre re 
sim ve cezası tarh ve en çok bir hafla içinde mükdlef ihbarname ile 

tebliğ olunur. Bu tuhiyata karşı Y?:-ı~lacak itiraz ve temyiz talebl~rinde 
ve bunların tetkik ve karara raptında 2395 dumaralı kanun hükünıleı i ay 
nen cari olur. itiraz komisyonu kanırlarıııa karşı varidat idaresince te 

myizen tetkikat tale'•inde bulunınaks alahiyct vilayetlerJe varidat müdürlerine 
ve kazalarda en lıii;ük mal memurlarına aiddir. 

Madde 7 - Yukarıki madde mucibince tarhedil~ıı re~im ve cezalar, 
İtiraz müddetinin itirazsız geçmesi veya itiraz halinde tetkiki itiraz komis· 
yonu kararile taha:.kuk etmesini nıüteakkip on beş giin içinde tahsil o· 
lunur. l"emyiz talebi tahsile mani değildir. Ancak frmı iz komisyonu ka · 
rarile fazla alındığı tebeyyün cdrn resim ve ceza ~ Ü

1
<el 1de red ve iade 

edilir. Tahakkuk eden resim ve ceza, müddeti içınde öJen ruediği takdirde 
0/0 10 zamla ve Tahsili Eıııval Kanunu hükümlerim• göre tahsil olunur. 

( Sonu Var ) 8303 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

·-~~~~~~~~~~ 
Kilo Fiati 

CiN.si 

'""i(apımiili pamuk 

En az 
IC. S. 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 
Ki.la 

Piyasa parlağı • -25 25,20 
·-~.=.::..L..~-';---=-~-~-----ı- ~~ı-~~~~~~~-Piyasa temizi ,. 20,50 23,50 

-~-ı~~~~~~~-

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

çlCIT 

1 
1 

1 29,5 1 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,. 

.. "Tohumluk,. 

HU BU BAT 
Buğday Kıbrıs ----,. Yerli ---

~~--~-•-~~~-•-~~~~~~---
Men tane 

" 1 Arpa 
Fasulya 

.-~vrulafrf~~~~~~·r-~--~--~----•--------~ 

·-~~~~~~~- ----ı-----ı -~~~~~----Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 

·-~------- ---- -----:----------· Mercimek 1 
1-.,,'-"-'-'-'-.:...;...------ı-~-~--ı------------·-

Susam 16,12 1 
UN 

1 
~ört yıldız Salih 1 ___ _ 

~u-ç~~ .. ~~ .. ~~~--~·-ı~~~~-ı 
;a 7i !-Dört yıldız Doğruluk 

j ~ üs~ . " " 1----• 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V ckaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk : Renksiz 
Koku Kokusuz 

Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

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

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

Sülfat 
Klor 
Nitrat 

( SÔ 4 ) 
( Ci ) 
( No 2 ) 

litrede 0.40 gr 
., 0.0033 gr: ı 
.. 0.0074 
., 0.0040 

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

Fennin en son usullerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç lıir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 

1 Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ı< ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

is, temizdir. Dairna Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 180 

'------------·---- ----------------------------....; -, 
TÜRKSÖZÜ 

_g "ii Jmıt H 

:i E; Dört yıldız Cumhuriyet 1 (" 
f.:! ""I üç .. .. --ı 1 

Simit ,, , ___ :....;;;.;;.;;;;.;...~~~-"-~~~~.-.;.~~~~....:....~---~~~~~ı 
Liverpol T elgraflan 

l 1 I 4 / 1938 
Santiın Puıe 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır ı 4 1 86 ı.....:ı;;::·'-="-------\-1-\-91 ı---------4-' 76 Rayişmark 
Mayıs vadeli 1 Frank ( Fronsız ) -26- ·02 

1 
__ T_e_m_m_u_z~'o..' _____ 

1 
__ 4~-- 84 Sterlin ( İngiliz ) 628 00 

0 
__ H_in_t_h_a_zı_r ______ 4_ , 13 Dolar ( Amerika ) -78- 80 

Nevyork 8 55 Frank ( İsviçre ) -

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı Rıza K~llc~ekcr tic ~et hanesine gideı ek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisin 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis lıir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet

lenrcektir. 

Kütiiphaneııizi gü. 

zelle:,tirmek istiyorsa 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellitlıane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
.. 

T A B 
* 

K iT AP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şeklide en zarif hu 
rufat la Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür~ sözü matbaa
sı "Türksözündrn. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 

'--~------------~~--------------------------------
1- Elektrik santralı garbindeki 1060 metre murabbaı arsa açık art-

tırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
2- Muhammen l:ıedeli:Beher metre murabbaı (45)kuruştan 473 liradır. 
3- Muvakkat teminatı: 35 lira 47 kuruştur. 
4- ihalesi 18-Nisan-938 pazartesi günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa

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

lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9097 3-7-12-16 

4-Nisan-938 pazartesi gününden itibaren oıı gün müddetle hususi 
ve piyasa körük,binek arabalarının muayenelerine başlanacaktır.Muayyen 
müddet zarfında arııbalarını muayeneye getirmeyenler hakkında kanuni 
takibat yapılacağı ilan olunur. 9096 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
1/2/938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 

satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Aslanlı bez tip 2 

" " tip 2 
Şapkalı • tip 4 

" " tip 4 

Genilşik Top 
Santim Metre 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

kaput bezlerimizi 

Top 
Fiatı 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

" 
" 
• 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli prşin tediyeli ye toptan sabş fiatı· 
dır. Bir balyadı:n noksan olan parekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ· 
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica lıın 
dandır. 8900 

Tabib alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 

tabib alınacaktır • 
Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günii 

akşamına kadar Umum Müdürlüğemüracaatları. 

9076 27,30, 1,3,5,7,9,12, 13, 15 

it 

Lon 
~hakk 

Bu 
da d 

ltaı 
da g 

Süm 
l!ıalıırı 
1 taka 

llıikt 

End 
atının 

Seyhan Vilayetinden: 
2901 sayılı kanun mucibince 

Adana şehir cüzütamınııı tahririne 
başlanın ıştır. 

Syhan Vilayeti 
encümeninden : 

t.lclaş 11 
Daimi n ban 

kısa 
i' ~1 kısa 

Mahallelerde arazisi bulunanların 

1 yedlerindeki tasarruf vesikalarını 

komisyona ibraz edrrek kaydettir 
meleri v~ bu kanuni mechuriyetl.,ri ' 
ayet etmeymleıden (25) ve kasJen 
yanlış malu nat verenlerden ('200) 

1 
tiraya kadar para cezası alınacağı jıan ' 

olunur.9101 ı 

Caktı 

1 - Bozanlı Gül- k ynlu üze· Beş 
rindeki dokıız ınerıfez inşaatı bn biki d 
Lin lira bedel ıle açık ~ksiltınr>c 'dildı 

. a baş 
konulmu~tur. danb 

2 - E.ksiltme 938 >fllfSİ Ni,3 iştir e 
ııın altıncı çarşamba güı Ü soat 011 ı _ 
birde Vilayet D~imi f:.m:üm,ni:ı it 
yapılacaktır. 

3 - istekliler lıu 
görmek için Nafia 
mürscliat edebilirler. 

işe aiJ ke~fı 
Müdürlüğü ot 

~-
3_ 
1_ 
s_ 
6_ 

1 
temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en ucuz 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 
Seyhan Defterdarlığından 

----------·---------------------------·' Adananın Sisli mahallesinde As 

4 - isteklilerin üç yüz yetnıil 
beş lira muvakkat teminat verme$! 
ve bu işi yapabileceğine dair Nafii 
müdürlüğünden verilmiş rhliyet ve· 
sikasını göstermesi lazımdır. 

7_ 
8_ 
9_ 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin istih
lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
58 8879 

Sömikok v.e Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 142 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 
_....., ..... _______ ....,_._, ..... _,, _______ _, __ ..., ______________ , 

iA 

TiR 
• lORKiYE iŞ BANK.ASI 

387 

keri Merkez Komutanlığı binasının 
alt katının bir sene müddetle ve 
400 lira muhammen bedel üzerin· 
den icarının açık artırır.ası 1 O gün 
uzatılmıştır. isteklilerin 13-4-938 
salı günü saat 14 de defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri.9100 

Ceyhan Belediyesinden: 
1- 19 numaralı Muradiye cad

drsinde 325 metre uzunlukta kalker 
molozlarlyle kaldırım ve yaya kal· 
dırım yapılacaktır . 

2- Bu işin keşif tutarı (4993) lira 
48 kuruştur. 

3- ilk teminat 37 4 lira 51 ku
ruştur. 

4-- ihale 11 Nisan 938 pazartesi 
günü saat 15 de Belediye salonunda 
açık eksiltme suretile yapılacaktır . 

5- Eksiltmeye iştirak edecekle· 
ıin, 938 senesine ait Ticaret Odası 
kayit makbuz.ı ile bu işi yapabile
ceklerine dair fenrıi ehliyet vesikası 
ve ilk teminatı hamil oldukları halde 
ihale gün ve saatında Ceyhanda Be 
lediye salonunda hazır bulunmaları 
meşruttur . 

6- Proje ve şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak isteyenler her gün 
Fen işleri büromuza müracaat ede 
bilir. 9056 22-26-30-3 

9055 20 . 25 30 3 

Seyhan Sıtma Mticadel 
~Reisliğinden : 

15 Nisan 1938 taıihinde ba! 
lamak ve bir buçuk ay d< vam el 
mek" şaıtile Adana Sıtuıa Enstit1 

sünde küçük Sıhhat memurları kv 
açılacığından Memurin kanunun~ 

4 üncü maddesindeki e~safı haiı ~1118 
lan Oı ta mektep mezunlarının af 1Qrrı8 
ğıda yazılı evrakı müsbitelerile 111 ( 

lıkte bir istida ile azami 12/Nis' ttey 
1938 tarihine kad;;.r Reisliğimiıe "'Dun 
racaatları ilan olunur . 1 • Dl 

Evrakı müshile şunlardır ; ~IS~~ 
1 - Sıhhat raporu lttih d 
2- Hüsnühal varakası ıldı a 

Ve 
3- Orta mektep diploması k ağır 
4 -- Nüfus tezkeresi sureti iJ,k m 

27-31-3-6-9 ___:,n,06. 9 ~~ ~: 
ll~t .. , Un 

. l Cltni 

Umumi neşriyat müdürü •iitec 

Macid Güçlü .~<i~, 
Adana Türksöıü mathaail 


