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ECE BASKINI 
~©ı0k©lrıı ©ınt©lnit:o 

Ekonomik konseyi ve Balkan devletleri 
Matbuat kongresi bugün toplanıyor 

Balkan Antantı Ekonomik Kon
seyi TUrk Seksiyonu Reisi Çapulcular Antakyanın Mezrea 

köyünü basarak halkı soydular 
Karbeyaz hadisesinin katilleri salındı, 
masum Türkler hali mevkuf bulunuyor 

Mısır kabinesi 
dün istifa etti 

Hasan Sakanın beyanatı 

Antakya: 6 (Hususi Muhabirimizden) - Karbeyaz 
hadisesi suçluları bugün tah!Oye edildi. Fakat bu hadise
den dolayı masum olarak tevkif edilen Türkler hala mev-
1..uf bulunmaktadırlar. 

Gün geçmiyor ki, Hatay toprakları, partizan teşkilatı
nın deni bir şenaatına şulıit olmasın. Bu haydut kılıklı 
tnüsel!ah çapulcular. yaptıklarının daima yanlarına kar kal
masından cesaret al arak, yeni yeni vakalarla halkırnızm 

emniyet ve asayişini altüst ediyorlar. 
Evvelki gece yine böyle bir vaka olmuş, partizan 

teşkilatından bir çok serseri Türkenmezraası köyünü 
basmışlar, Köyün ağası olan Reşidi, Reşidin karısını, ço· 
cuklarını, imdada koşan Hasan adlı bir vatandaşı fena 
halde dövmüşlerdir. Bu arada yüzlerce silah atılmış, köy 
bir muharebe yerine döndürülmek istenilmiştir. Evvelki 

gün Reşid, yara ve bereler içinde Antakyaya nakledilmiş 
muayenesi icra edilerek tedavisine başlanmıştır. 

Biz bu vakaların nasıl ve ne maksatla tertip ve ika 
edildiğini biliyoruz. 

Bu haydut kılıklı serseriler nasıl müsallah olarak do
laşabiliyorlar? Bunlara bu müsaadeyi kim veriyor? kim 
teşvik ve himaye ediyor? Memleketin zabıtası ve adliyesi 
yok mu? Bu adamlar niçin layik oldukları cezaya çarpı
lıp bu şenaatlara bir son veril miyor? 

Biz bütün bu suallerin cevaplarını vermeğe mukte· 
diriz. 

Yalnız şu kadarını bildirmek isterim ki, bu kabil ha· 
diselerin mesullerini aşa~ılarda değıl, yukarılarda başta 
aramak lazımdır. Bu baş yola gelmedikçe bu hadiseler 
bu tedhiş hareketleri tekerrür ve tevali edecektir. 

KAMUTAY GURUBUNDA 

Başvekilimiz diyor ki: 
Vergilerden her seneki biidçemizden 

~ 

yapacagımız fedakarlıkla halkımızın 

vergi yükünü hafifletmek devletimizin 
. . 

prensıpı olarak kabul edilmiştir 

Ankara : 6 (Telefonla) - Cüm
huriyet halk partisi kamutay gurubu
nun bugünkü toplantısında Maliye Ye· 
kili muvazene vergisinde yapılacak 

tenzilata ait hiikümetçe düşünülen 

proje üzerınde izahat ve mutaakiben 
kürsüye gelen Başvekil Celal Bayar 
devlet büdçesindC: iftiharla müşahade 
ettiğimiz inkişaf ve muvazeneden ce-

saret alarak sayım vergisinde olduğu
gibi muvazene, kazanç ve lıuhran 

vergilerinden de her sene büdçrmiz 
den yapabileceğimiz fedakarlıkla hal· 
kımızın vergi yükünü hafifletmek 
devlet prensibi olarak kabul edilmiş 
olduğunu ve buna binaen sayım ver
gisindeıı yaptığımız tenzilattan ba~kaca , 
dört buçuk milyon lira bir fedakar• 

Fakat Kral istifayı 

kabul etmedi 

Kahire : 6 ( Radyo ) 
Seçim nihayet buldu§un· 
dan, Mehmet Mahmut pa,a 
kabinesi bu sabah istifa 
etmı,tır. Fakat Kral Faruk 
bu istifayı kabul etmemlf· 
tir • Parlamentonun açılıı:s 
nutku söylendlkten sonra 
bu mevzuda kendisinden 
izahat alınaca§ı Mahmut 
paı:ıaya blldlrllmlı:ıtır. 

l _._.. ___ ._._.-...-.-·~----------

lstanbul : 6 ( Telefonla ) - Bal
kan antautı Ekonomık Konseyi ve 
Balkan Matbuat kongresi yarın ( bu
gün ) Yıldız Sarayında toplanacak. 
tır. Bu mevzu etrafında , Balkan an
tantı EkonQmik Konseyi Türk Sek
siyonu Reisi Trabzon Mebusu Bay 
Hasan Saka bana şunları söyledi : 

- Balkan Antantı Ekonomik Kon 
seyi toplam~ yeri, bu defa lstanbul
dur. Antant memleketlerine mensup 
gazetelerden meslektaşlarınız da şeh
rimize gelecekler . Biliyorsunuz ki , 
ötedenbeıi kurulmuş bir Balkan •mat
buat cemiyetimiz vardır . O da , bu 
münasebetle, lstanbulda bir içtima 
yapacaktır. Gerek iktisat Konseyi , 
gerek Matbuat Kongresi, ayni binada 
toplanacaktır. 

FUV AR HAZIRLIKLARI 

13 1 1 

lzmir enternasyonal Fuvarından 

lzmir : 6 (Hl susi) - Fuvar hazırlıkları büyük bir hararetle 
mektedir. İzmir Fuvarı bu yıl çok mütekamil bir şekil alacaktır. 
yanların inşası ikmal edilmek üzeredir. 

devam et
Yeni pav· 

Tunusta Fransaya karşı 
Avusturyaya sevklyat 

CEKOSLOVAKY ADA HAZIRLIK 
hazırlanan isyan 

!ıkla muvazene vergisinin tahfıfıne Ak T d" k" 
başlanmaktan mütevellit memnuniye- :-·-· siyon unizyen ıyor 1 ·-·-· 
tini beyan etmiş ve bu beyanat sü. 

1 
! t 

rrklı alkışlarla gurup umumi heyetince 1 • 

Benim alakadar olduğum iktisat 
Konseyinin toplantısı, resmi bir or
ganın senelik toplantısıdır. Bu içtima 
hususi olacak ve Bittabi neticelerin. 
den sizleri haberdar edeceğiz . Mat• 
buat Kongresi ise, tamamen açıktır. 

Umumi içtimalarına herkes gelebile. 
cektir . 

Her iki içtimaın bir arada ol
masına en müsait yer olarak Yıldız 

binasını seçmiş bulunuyoruz . lcabe
den bütün tertibat alınmıştır . 

Perşembe günü sabahleyin Mat
buat Kongresi ve öğleden sonra da 
Ekonomi Konseyi birer açılış celsesi 
yapacaklardır. Sonra muayyen pro. 
gramlar dairesinde her iki içtima , 
yanyana, bir hafta kadar mesaisine 
devam edecektir . 

Programın teferruatına gelince , 
iktisat Konseyi toplantısını , Hariciye 
Vekilimiz bugün Mısıra gitmiş bulun
duğu için , Hariciye Vekil Vekili B. 
Şükrü Saracoğlu açacaktır. Matbuat 
Kongresini ise, Matbuat Cemiyetimi· 
zin buradaki mümessilleri açacaktır . 

Açılış celselerinden sonra cuma 
ve cumartesi günleri sabahleyin mu
tad Komisyonlar içtimalarına devam 
edecekler ; cumartesi günü öğleden 

sonra bir ıene7.zühe çıkılacaktır . 
Gerek iktisat Konseyi gerekse 

matbuat Kongresi azalarını hususi 
bir vapurla Yalovaya götüreceğiz • 
Vapur saat beşte Yalovada buluna. 
caktır. lieceyi orada geçıreceğız. Bu 
suretle, termal bir plaj olan Yılo. 
vamızı bugünkü modern haliyle mi· 
safirlerimize göstermiş olacağız . 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Bar sel ona 
doğru! 

Muhtemel bir 

ı;, Sudet Almanlarını 1 

'h: B. Hodza tatmin edmedi 

tasvip olunmuştur. ! Eğer Fraıısa Tunus" ikınci d«reı·ede bır millet ~ibi ıalakki"etmektc devam t 
t ederse, sıkı tecrübe zamarılurınJu Tunuslııları keııdi yanında göremediği za· 1 
t maıı ıa.ıccüb etmemelidir! ( 

1 f-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
Parls : 6 (Radyo) - Tunus hadiseleri 

mı1htellf haberler 1 neşretmektedlr. 
üzerinde Matbuat, 

panike 

tedbir 
karşı 

alındı 

İngiltere tabaası 
süratle çekiliyor i~ .................................. , 

l Bay Hltlerln t 
ı Yarınki Almanyat 
* •ını gösteren haf 
;rıta: noktalı kısım'. 
t IH1akı düı:sUnU i 

Almanya yeniden emı i 1 

vakiler haz~rlıyormuş!? 1 

* len yerler. t 
.i...... •. __ .. _ 
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- Yazısı içeride -

Çiftçilerimize verllecek olan 
elmas madalya 

Adana çiftçisine 
elmas madalya 

Bu gün törenle verilecek 

Hava kurumuna yapılan büyük 
yardımlardan dolayı Türk hava kuru· 
mu genel merkezi tarafından Adana 
çiftçisine bir elmas madalya veril· 
diğini yazmıştık. 

Bu madalya bu gün öğleden 
sonra saat 16 da cumhuriyet halh 
p.<ırtisi ilyönkurul salonunda çiftçi 
)erimize törenle verilecektir. 

Tan gazetesi Tunusta Düsturu Cedld prtlslnln faaliyetinin 
ve propagandasının gittikçe 
artmakta olduğundan endlı:se 
göstermektedir. 

Gazete, son günlerde Tunusta 
Fransız boyunduruğunu kıımak üze
re bu günkü enternasyonal v;; zi}et
ten istifade ederek Aı apları isyana 
teşvik tden beyannameler dağıtılmış 
olduğunu haber vermekle ve aynca 
Düsturu Cedid partisi Milli konseyi-
nin parti şefleri ve mensupları ara-
sında yapılan tevkifler münasebetile. 
bütün Tunus milletinin vatanperver
liğine bitap ederek neşrettiği beyan· 
namenin metnini de bildirmektediı. 

,-
Antakya başkon-
solosluğumuz 

Firuz Kesim merkeze 
nakledildi 

Ankara : 6 (Telefonla) - An· 
taya Başkonsolosumuz Bay Firuz 
Kesim, Ankaraya nakledilmiştir. Fi
ruz Kesimin yerine kimin gönderile· 

ceği henüz malum değildir. 

Barselon : 6 (Radyo) - Barselon 
da bulunan İngiliz tabaasının ~üratle 
nakline başlanmıştır. 

Franko kuvvetlerinin Barselona 
doğru olan hareketleıi sbratlenmiştir. 
Halk büyük bir endişe içinde bulun· 
maktadır. Hükümetçiler şehrin dışın· 

da tahkimat yapmakla meşguldur. 
Hükümet panike meydan verme

mek için halka bir beyanname neşret· 
miştir. Ve ayrıca inzıbati tedbirler de 
alınmıştır. 

Madrit : 6 (Radyo) - Cumhu· 
riyetçi ispanya hükümeti İngiltere ve 
fransaya birer nota vererek silah sııtın 
alma hakkı verilmesini istemiştir • 

Lö Tan gazetesi ayni makalesin· 
de Arap nasyonalistlerinin organı olan 
Ak•iyon Tüniziyen gazetesinin şu 
mealde bir makale n~şrettiğini bildi. 
riyor: 

« Eğer Fransa tunusu ikinci de
recede bir millet gibi telakki etmek
te devam ederse, sıkı tecrı. be za· 
zamanlarında Tunusluları kendi ya
nında görmediği zaman taaccüb et. 
memelidir. Bütün tethiş ve tedib ha· 
reketleri, bu vaziyeti kaliyen değiş

tirenıiyecektir. Akdenizde Fransız fi
losunun bir tek muvaffakiyetsizliği 

üzerine, şimali Afrikada kurulmuş o
lan Fıransız müstemleke imparatorlu
ğu Arapların kini alt:nda yıkılacak-

--lçerı-de ----lSon dakika 

tır . • 

Avusturyanın ilhakından 
sonra alman iktisadiyatı 

* 
Siyaset ve kıyafet 

* 
Hatıra 

(Hikaye) 

lstanbul: 7 (Sabaha karşı) - Mı· 
sıra hareket eden Hariciye Vekilimiz 
önce Pireye ugrayccak. Rüştü Aras 
vapurun burada kalacatı altı saat 
zarfında Yunan ricali ile temaslarda 
bulunacaktır. 

Hariciye T'okilimiz cumartesi saba· 
lıı lskenderiyeye ve ayni günde Kalıi
reye muvasalat edtcek ve ayın on dör· 
dünde şimendüferle ve Suriye üzerin· 
den memleketimize avdet edece/air. 



Sahife : 2 Tllrkıaztı 

ilhaktan sonra 
Ş~lhlöır 

iK 
AVUS 

·sADi A 
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'-----------------------·---·------' 
Almanya'ya ilhakından sonra Avu•turya'yı birinci defa 
olarak ziyaret eden Mare,al Görlng, Almanyanın 

malOm dört yıllık planının tatbikine memur genel ko 
ml•er sıfatlle, Avu•turyanın lkti•adl kalkınması hak
kında neler yapılacaijını 26 mart 1938 gUnU Viyanada 
söyledlijl bUyUk bir nutukta izah etmı,tır. 

Mareşal Göringirı 17 muhtelif 
noktada hulasa eylediği Avusturya 
lktis di kalkınma programını kısaca 
aşağıya yazıyrıruz: 

Avusturya parası Schilling ile 
Alman parası Reichsmark arasında 
bir nisbet tesbit edilecektir. (Bu 
nisbet şu sırada 2 Reichsmark · 3 
Schilling olarak tesbit edilmiştir. 

Bir Türk lirası bugün takriben 2 
mark olduğuna göre, üç Amsturya 
schilling 'i de hu hesapla takriben 
1 Türk lirası karşılığı sayılacaktır.) 

yeniden çalışma imkanı bahşediiecek 
tir. - Pdrol vo Karnten'deki bakır 
madenlerinin istrh ıalalı çoğaltılacak 
ve diğer kurşun, magmzit, manga· 
nez ve bakır madenlerindt n azami 
derececede i~tifadeye çalışılacaktır. 
Diger taraftan da yeni madenler a. • 
ranacaktır. 

Vıyana civarında bulunan petrol 
madenleri istihsalatı dahi artırılacak 
tır. Bu husustaki faaliyete de derhal 
Laşlanmrştır. • 

Balkan matbuat 
kongresi 

Nevzat Güven dün lstan
bula hareket etti 

lstanbulda Yıldız Sarayında top 
!anacak olan Balkan Matbuat Kon-
gresine iştirak etmek üzere Tür~ 
Mattuat Heyeti Azasından Yazı 
işleri Müdürümüz Nevzat Güven 
dünkü Ekspresle lstanbula hareket 
etmiştir . 

Balbn Matbuat Kongresi bir 
hafta kaiar süıecektir . 

Parti Oca 1clarında veri
len '<onferanslar 

Cumhuriyet Halk l'artisi Adana 

Avusturyada Almanya hesabına 
toplanmış olan 60 milyon schilling 
değerindeki k~ring farkı derhal, A
vusturyadan mal iharaç etmiş 
olan fabrikalara alacakları mukabi 
!inde dağıtılacak ve bu suretle ken 
dilerine işlerini küyiiltmek için mali 

Avusturya kimya sanayii tevsi 
edilecektir. Fazlaca kükürtü ve bu 
suretle d~hı kolay erime hassası ih 
tiv.ı eylediğinden Avusturya kömür 
teri su..,'i benzin ve teferrüatı yağ

lar imalınn p!k elverişli sayılmakta. 
dır. 

1 Kayalıbağ Ocağında bu akşam saat 
20 30 da istifadeli bir konferans ve • 

imkanlar bahşolunacaktır. 
26 mart 1938 den itibaren AL 

manya ile Avusturya arasında itha· 
!attan artık gümrük resmi alınma 
yacaktır. Bu sayede Avusturya ikti 
sadiyatı, mallarını müstehlik Alman
yaya kolayca satabılecek, yani bu 
hususta gümrük resmi gibi güçlük 
lere artık maruz kalmayacaktır. 

Avusturyanrn iksadl kalkınması 
husurnnda derhal başlanacak işler 
den b;risi de, Almanyanrn bu kısmı· 
nrn silahlanmasıdır. 

Silah!anma meyanında yeninden 
birçok kışlalar ve tayyare meydanları 
ile tayyare fabrikaları ve tayyareler 
İnşası kararlaştırıldığı gibi "Wiener 
Neustadter. Tayyare Fabrikası da 
derhal faaliyete başlayacyi(trr. Harp 
sanayiinin yeniden ihyası, bilhassa 
Hvusturyanrn silahlanması bakımın
dan gayetle mühim olup, şİ'lıdiye 
kadar işsiz dolaşan binlerce amele 
nin derhal işe alınmasını mümkün 
kılacaktır. 

Bilavasıta silahlanm1 yanı!:ıaşın 
d~. bir de bilvasıta silahlanma muv 
zuubahsolup, bu da 'istihsalatrn ar· 
tırılmasrna yarrcak bilumum ihtiyat 
malzeme ve imkanların derhal faal 
bir vaziyete getirılmesi ve yeniden 
istihsalat vasıtaları tedariki ve ima 
latbaneler inşasıdır. 

Avusturya'nrn iktisadi kalkınma 

Sellüloz imal edecek bir fabrika' ı 
nın tesisine derhal başlanmıştır. 

Orm1nlard:ın ve bilhassa Alp 1 

dağlarındaki ağaç zenginliklerindrn 
dah1 hzla istıfade edilebilmesi için 
kereste işleri maksada elverişli bir 
surette teşkilat! andırıracaklır. 

Avusturya'd1 dahi otomobil yol 
lan inşasına derhal başlan1caktır. 
München ile Salzburg' ı bağlıyan o 
tomobil yolu S.lzburg ve Linz üze· 
rinden Vıyana'ya uz~tılacak ve dı 
ğer bir yol da eski hudut üzerinde· 
ki Passıu iie Linz'i birbirine baj'(lı. 

1 

yacaktır. Ayrıca Viyanı - Greiz- ı 
Radstadt -Sllzburg oto'!lobil yo!la 

1 
rı yapılacaktır. 1100 kilometrelik yo 
lırn inşa•ına derhal başlanacaktır. 1 
Ayrıça Avusturya'da mevcut eskı j 
şoseler tamir ve ıslah edilecekrir. 

Derlıal, birisi Linz'de, digeri de 
bilahare tesbit edilecek ma ıalde ol 

1 
mak üzere, Tuna üutrinde derhal i 
iki büyük köprürıiin inşasına da baş 
!anacaktır. Diger iki yeni köprünün j 
d, projeleri yapılacaktır. 

( Avus .ur ya' da demiryollar dahi 
' tevsi, i:nar ve ıslah edılecektir. Bu 
\ meyında mevcut dtr lı~tlar normal 

hat haline getirilecektir. 
Bu sayıları i, leıin hepsi her ne 

kadar bizzat Avusturya toprağı üze 1 

rinde baş~rıloııyacaksa da, (yani bir 1 
çok malzeme vcsJire Al r.anya"dan 
getirilecekse de) ne tic~den en ziyade 

sı işinde, bu memleketteki su kuv- • 

Avusturya'nrn fayda görec,·ği şüp 

- Gerisi dördüncü sahifede -

ri lecek tir . 
Bilumum Ocak azası bu toplan· 

tıya davet edilmiştir . 

At koşuları 
938 yılı koşu programı, yarış ye 

ı ;!ah encümeni riyasetinden vilaye 
timiz baytar müdürlüğüne gönderil 
miştir. Bu programda Adanada o· 
lacak ilk bahar at yarışlarının 15 
ve 22 nıoyı~ pazaı günleri yapılaCA· 
ğı kö~terilmt>ktedir. 

Şehrimizin 
istihlakı 

et 

938 Mart ayı içerisinde şehrimiz 

mezbahasında 3133 koyun, 283 ke
çi, 235 sığır, 61 dana, 32 manda, 7 
kuzu, olmak üzere 3751 baş hayvan 
kesilmiştir. bu rakamlar Adananın 
et istih'akı hakkında sağlam bir fi-
Ji'jvermektedir. 

Gök yüzii kapalı ve yağmurlu . 
Hava hafif ıiizgarlı . En çok sıcak 
23 santigrat derece . 

Prf. Kristyanzi 
dün gitti 

Ziraat lisesi için 
bulunan yeri profesör 

muvafık gördü 

Şehrimizde bir ziraat lisesi bi
nası kurulacağını ve bu bina için yer 

arandığını müteaddit defalar yaz
mıştık. 

Bu iş için şehrimize gelen zira 
at vekaleti baş müşaviri Bay Aziz 

ve profesör K ristyaozi dünkü eks
l'resle şehrimizden Ankaraya dön

müşlerdir. Aldıgımız malumata göre 
profesör ve Ziraat Vekaleti baş 
müşaviri Bay Aziz Şakirpaşa cihe

tinde bulunan yeri ziraat lisesi kur· 
mak için muvafık bulmuşlardır. 

Bay Aziz ve profesör raporları
nı ziraat vekaletine verecekler ve 
binanin inşa tahsisatının verilmesine 
lüzum göstereceklerdir. 

Suçlu talebe 
dünde yakalanmadı 

Sa!ahatıin adında birisinin eve! 
ki gün Asri sin ama arkası .. da ki so 

kakda Emin oğlu Muzafferi bıçakla 
yıp kaçtığını yazmıştık . Salahattin 
h.,rıuz buluranıamıştır. 

Dün yaptığımız tahkikattan arıla 

sıldığına göre, Selahattin erkek lise 

si talebrlerinden değil, şehrimiz ikin 

ci orta okulundandır. 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 

Çocuk Mecmuasının 80 incı 
sayısı çıktı . Bu sayı geçen bütün 
nüshalardan daha dolgun ve nefis 
bir şekildedir.Çocuklarımıza tavsiye 
ederiz. 

Bir ihbar meselesi 

Türksözü gaz tesi Müdürlüğüne; 
3 Nisan 938 tarihli Tan gaze· 

lesinde Mersindeki döviz kaçak
çılığına ait yazıda muhbir olarak 
ismim geçmektedir. Böyle bir mev· 
zula alakam olmadığını beyan ede

ırın . Mersin Vakıflar tahsildarı 

KUDDÜS 

• 
Borsada alış verış 

Şehrimiz .borsasında iki günden 
beri alım satım biraz canlanır .gibi 
olmuştur. Dünkü alım satımlarda 

piyasa parlağı 26 27,50 piyasa te 
mizi 23 24,50 Klevlant 40. 41,50 
ve yerli çigittc 2, 75-3 kuruş arasın 
da satılmıştır. 

MAHK~MELERDE: 

Mahkum oldu 

Hıısızlıktan suçlu ve ınevkuf bu 
lunan eski kararlar mahallesinden 
Ahmet oğlu Mustafanın birinci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan duruş 

ması bitirilmiş ve neticede suçlunun 
bir ay hapisle o kadar da polis kont-
rolunda bulundurulmasına karar 
verilmiştir. 

Bir eve taarruz eden' er 
mahkum oldu 

Halyacı köyünden Ali, Hacı Meh 
met ve Zekeriya, ayni köyden Emi 
nenin evine geceleyin girerek ırzına 
geçmeğe teşebbüs eitiklerinden ve 
ayni köyden Omerin de b•·nlara yar 
dım ettiği anlaşıldığında suçlu bu· 
lunan şahisler hakkındaki duruşma 
ağır ceza mahkemesinde bitirilmiş 
ve neticede ırza geçmediklerinden 
dolayı beraetlerine ve geceleyin eve 
girdiklerinden Hacı Mehmedin 6 ay 
Alinin 5 ay ve Zekeriyanın da 3 ay 
hapislerine, bunlara yardımdan suçlu 
Ômerın de beraatına karar verilmiş 
tir. 

Kardeşini vuran adam 
dün ceza gördü 

Aralarında çıkan bir münazaa 
dan sonra kardeşi Yusufu bıçakla 

varalamaktan suçlu ve mevkııf bu· 
lunan Ganisaf zade mahallesinden 
Ali oğln Salimin ikinci sulh ceza 
mahkemesinde yapılan duruşması 

bitirilmiş ve neticede Salimin biray 
16 gün hapsine karar verilmiştir. 

---------------------
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Çocuk Bayramı Haftasının 
ilk gUnUdUr.Yavrularınızı Bay. 
ı-am için •imdiden hazırla
yınız • 

En çok sabun istihlak 
eden memleketler 

Amerikanın sarfettiği sabunu. 
dünyanın hiç bir memleketi sar fet· 
mez. 

Son zamanlarda tutulan bir İS· 

tatistiğe göre, şimali Amerikada hı 
fert için ayda on bir kilo sabu,1 la· 

zımdır. 
Amerikadan sonra Kanada da 

çok sabun istihlak etmektedir. 
Bir kanada!ı, günde en az 50 

defa ellerini sabunla yıkar ve üç de· 
fa banyo alırmış!.. 

Dünyada ençok maaş 
alan adam 

Dünyada en çok maaş alan yal· 
nız bir adam verdı.r Bu adam A· 
merikanın en büyük müesseselerin· 
den (General Motors) otomobil şir· 

keti idare meclisi reisi Mıster (Slo· 
an) dır. 

Mister (Sloan), maaş yerine se 
nede aqaltı wilyon fransız frang 
almaktadır. 

Zevç adının anılması 
yasak olan mt:mleketler 

Her milletin, muhtelıf ve tuhaf 
adetleri vardır. Bu adetlerin bir kıs 
mı dini, bir kısmı milli ve bazılarr 

da tamamen an' anevidir. 
Şarki Afrika ahalisi in bir çol: 

an'ane. j adetleri arasında en ~ok 
yer tutar ve herkesce mata sayı!ao 

bir kadının, zevcenin adını zikret 
menıesi hususundaki adettir! 

Şarki Afrikada heı hangi bir 
zevcenin, kocasının adını zikretmesi 
i 'Ilkansızdır. Orada bu adetin hila 
frna hareket, etmek ayni zamand~ 
en büyiik suç sayılmaktadır. 

Nebatatta öksürürmüş ! 
Öksürükten, her neden~e hep 

ürküyo• uz 
G erçi, fena öbürükler vardır. 

Binaenaley, teneffüs cihazını hırpa· 

lamaktan geri kalmadığı için , bu gi 
bi öksürükler başladığında hrmen 
doktora müracaat etmek ve sureli 
tadavi aramak lazımdır. Fakat, in 
sanın sıhhat için 12zım olan öksürük 
ler de vardır. 

Fransanrn en meşhur doktorla: 
rından Pol F arez, öksürüğün yirrıı 1 

iki türlüsünü tesbit etmijlir. Dokto1 

bu öbiiıüklerin, ekseriyet itibaril· 
vücuda nafi olduğunu ve çünk~ 
teneffüs cihazında toplanan bazı il 
razatın, ancak öksiirüğün lesiri11 

çıktığını idıa etmekle beraber, insaP 
!ardan ziyı:de nebatrnda zaman z~ · 

man öksürdüğünü ileri sürmektedir 
Buna ne dersiniz? 

:~ı~~~~~::~~~ -T-~--T·u-nu_s_A_f-ri_k_a_n-ın-,-iı-ıı-a--5--&-y-·---S--e--t--V--e---k--l·Y--a-·-f ___ t ___ F_r_a-ns·a-lıa·r-ic_i_d_i~--ü·ç·~-b-ir_z_a_m_v_e, ı Radyo programı 
bir elektrik falırika~ı tesisine derhal linJe Caa yir ile Traiı li! ıiliyor. Bu para bizim cebimizden ı-.ı:ıııı;m.ıı--•Buakşam ____ J.,. 
başlanmasını şimdiden emretmiştir, lusgarp ar~5ıoda zrngin Dünkü ve bugünkü Tunus ---••••• çıkıyor. • 
Diğer elektrik fabrikalaırııın ku mem!ektır. Nüfusu iki Resitaller 

ı. k ·ı k ı M d • ft·s !lı·y.•rler. Bıı'l!arırı arasında •,ep- nustan gelectk şarapları kontejanna Tunusluları kızdıran bir nokta ıulmas ına zamanla başlanacaktır. Bu uuçu. mı yona ya rn ır. a tnr ser ~ - 16 30 B 1· k J 1 I3r' 
k • j 1 tabi tutmuştur. Bu yüzden sevkiyat. da şudur: Cnayir ve Fas istediği . eı rn ısa a gası: işlere ayni zam~nda, Tuna ncaıirıin vdin ~ ıı Laşb m:dısu!atı çoı~ bere a gıycn•c . 'c Ç' ga ıyor. yerden ı"stedı"ğı· eşyayı get"ııteb"ıldig"i lin fıllıarmonisi ( Beethovcn, Sch•' k ' 13 • ı I' b J k 92" d j"" 1 h b ş go··s durnwş, şaraplar satrlamamag· a ba~-Avusturya'ya düşen kı•mrnın tesvi ·et i·.ıi;·. ur~oa ui nıssa ağcı ı , · " a 'unya •U ram a • · b ) 
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lamıştır. halde Tunus Fransadar. başka yer· eıt · · ıyana; rn ° yesi ile gemi seyıüstfer için çok eh şarapçılık, ZP)'tinyağcrlık ve hJbıı trrJıktrrı rnıııa Tunusta hoşnutsuz konseri. 
b h ··ı d Bu vaziyetin neticfsi olarak va d h" b" şey alamaz buna mu-ha elverişli ir ale getirr ınesi e bat yctiştirm•k çok ileri gitmiştir luk şuld t!.-:ırli, lı !'Un neticesi ola- en ıç ır • Operalar, Operetler 

dahl·ı bulunnı .•ktadır. ı k ı • ridat azalrnı~tır. Halbuki masraf mü- kabil Fransaya her şeyini göndere· " Tunus bir zamanlar müstakil hır rak ıııilliytlp rvt'r:er uvvet.enıwge 
Avusturya'dakı· madt:ıılcrdcn is t erııa diyen artmıştır. Bütçe harpten mez ... Bu adeta bir taraflı bir güm 10,45 Berlin kısa dalgası: Alı1 ' hükürm tti, 1881 d.: Fransa bu lıii · lıa~l.ı.lıhr. 930 senesind~ D :i:ıturcu· kk 932 d d 2' 

tifade}·e dahi fevkelad' ehemmiyet ku··'lıet"ı l11"•.11ayesı· •·ltı11a aldı. Tunu>· d evvel 45 milyon fran en e rük birlidir. Tunus 933 de Fransaya oper_alarırııd yıldızların ao . ': 1 
h 1• .. lann azası 3000 ik~n 2 sene için e 300 milyon frangı bulmuştur. Ver- Berlrn kısJ d.lgası: Port SaıJ' verilecektir. Maden isti sa atını ço b ki L b b"" .. J B "73 ını"lyon franklık mal sattığı hal-

t' ir hey olma a <>era ~r ulun bu miktar 200 bin ol u. ugün ya ·ı k tt 1 h lk b"" ··k b" ., ard. adaslık isiınlr skeç. ğaltmak ve şimdiye kadar işlemiı~n gı er çrı ar rrr :nrş, a uyu ır 
94 1 

f kik 1 1 t · 
idare Fraıısı,Jarın el;ndedir. Harp- rım nı;lyorıu Lulıııuştur. f I B 1 de 2 mi yon ran ı rna a ınış ı. Oda musikisi madenleri işletmek üzere derhal fa sc a ete düşmüştür. ir zaman ar . 

aliyetc geçilmiştir. ten sonra genç nesil hu vaziyetten Tunuslular çok mule..ıil adam yerli kadınların gö!\'üsleri altın dolu Son senelerde . Tunusta ltalyan 22 Varşova: Kentet koaseri ı 
Alpinen Montanvverke adlı bü hoşnutsuz'uk göstermeğe başlamış, !ardır. Buna rağmen kaynaşmanın idi, buulardan eser kalmamıştır. Tar· propagandası da şiddetlenmiştir. Bu Varşova piyano kenteti. 

yük demir madeni şirketirıde nerlıal milliyetçih~r lıir ;ıraya gelerek teş artma:ıı ikfoadi vaziyetten ileri gd- lada çalışanlara günde 5 frank ve· memlekette 100 bin lta!yan vardıı. Resitaller 

yeniden 500 amele işe alınmış ve kilat yapnı• 1 ar.lı Fakat eski fikirler n:~tir. 930 s'en sirıdtn sonra ztytin riliyor.Ş hirde aylık kazanç300 500 Bir zamanlar bunların büyük te~ki 1830 Belgrat: Mulıtelif şarkılı 
yakın bir zamanda ayrıca 1000 ama- "nemize la11m!., ıliyer~k bu cer~yana zrytiııya~ı. buğday fo,tları çok düş· frank arnRınd~dır Halbııki memur· !atı yoktu. Trahlus harbinde ita! (Bayan V. Starika). 19 Belgrad: 

le daha alınması da kararlaştırıln,ı~ · karışmıyor, h:ıtta ıni!iiyctı;ilerin faa- rııüştür: 929 da zeytiny<ğınırı kentdli lar Fransadaki gibi, yani çok bol yanların uğradığı güçlüklüer ltalya yolonsel resitali. 19. 5 Betlin la t 
Al 'd J"" t ll k I" - · J J k ı b" d 1 1 r dalgası: Hugo Wolf,un şarkılarınJ ır. - manya 3 or yı ı P an liyetini iyi gôrmiıyor ~r ı. 950 frankken 935 de 300 fran o · maaş ve üçte ır e zam a ıyor a · nrn nüfuzunu azaltmıştı. Faşistler iş . lO yı 

dahilinde kurulmuş olan ve dt v!ete 1 Tunubl·• hılkrn hangi sınıf;ı men. muştur. Halk en ziyade buna kızıyor ve k 1 20 Bükrsş: Org konstrı, 20, 3 b l 
"H 

1~ başına heldikten sonra uvvet İ teş yana: Avusturya şarkılari, 20, ait u unan ermann ..ıör:ng mü dl • 1 k k k ı d Buğd.ıy fiatr da hemen bu nis. diyor ki: ~ 
esseseleri., Avusturya'da başka de. sup 

0 
ugunu arı ama pc o:y ır. kilat yaPlldı. Mektepler, banlar a Varşova: Piyano ile Lph e'"r!er! ''

1 
E k. f k" ı·ı k 1 f k lar lıette d~~müşlür . Şarap mahsulüne - Tunus Akdeniz sahilinde - H !k 

1 
2 

mir madenleri bulunup bulunmadı· s 
1 1 ır 1 

er, oyu mu la aza aı · çıldı. Gazeteler neşriyata başladı. seri. 21 Bdgrat: a - şargı arı .ı 
k T f .. - b"" ·-k k uc!inC<', ılıracat hemen ka:nilen dıır- havası ve suyu mükemmel bir yer· k · 22 ı ğını araştırmak üzere derhal faaliye ıs:ı. unus esi uz~rıne uyu s

3
rr ·' Bu suretle halk arasında ltalya le- .~O Belgrat: Keman onserı, · t 

T t k f dir. iklim itibarile Nise benzer. 1 te geçmiştir. sararlar. Orta halkın başında kalın muştur. unus a şarap pc dZ sar lı Peşte: Pıyano sonathrr (Bcctho11e' 
d 1 Ş 1 h k• ·ı Fransaya da pek }'akındır. Neden hinde propaganda yapılmağa aş Mevcut bazı maden ocakları bü uzun püsküllü kısa f•s vardır. Terak e i mişlir. arap ar, enı»n amı en ladı. Dans musikisi 

13 k. 1 ı '1 1 
• • F ·· d rı·ı· dı" Fıansa 'fu menll'rlara hem rol maaş, hem de yültiilecı k ye yeni leştir ilecektir. 

11 !.::':p:er~v~e:r~e,'r. ~v:e~g~e~rı:ç.~e~r ~"~':sı:r:• a:r~ı~u:z:u:n~~r~a~n~sa~y~a_;g:o~n:._e_•_•_. ---.---·------·-----------------------
23 5 

B 
1 .1 : e grat. işler dahi ayrıca !binlerce ameleye 



7 Nisan 1938 

Hikaye 

ATIRA 

su ile dolu olan ufacık bir şişe var· 
dı. Meğer bu yüzük 'Jir zehirli yü 
zükmüş , Bunun böyle bir şey ol. 
duğunu bilmiyordum . Meğer ben 
ölümü elimde taşıyormuşum . Uzun 
zamandanberi aradığım yolu , mu· 
kadderat bana göstermişti . 

işin artık tevil ve itiraz kabul 
eder bir tarafı kalmadığı için, kendi 
kendimle müzakereye giriştim : 

Korkudan felce uğramış, bu yı. 
lan gözü önünde donakalmış bir 
halde, kendime, bu sadakatsiz , ri· 
yakar, yalancı mahlü.ka ~öyle bir 
hareket hiç değn mı ? Dıye sor
dum . Bu kadın, " kendisi için bir 
erkeğin ölmüş olduğunu " son ne 
fesine kadar övünerek tekrarlamı· 
yacak mı ? Kendiıı ondan bin ke.re 
daha değerli değil misin ? O senın 
ilk aşkındı Niçin son aşkın olsun ? 
diye düşündüm ve üzerime çullanan 
korku ile gün ağarırken bu yüzüğü 
bir kasaya kapadım . 

Onu, epey zaman oluyor ki, tek 
ı ar !aşıyorum. Yenıd .n evlrndiın . 
Hayatımdan memrıunum. Karım lı<"m j 
güzel hem gayet nazık bı• ı a,Jın~ır. 
Zelıirin hala yüz<:' t olup olınaaı· 
ğını ~oruyorsünuz. l~ica ederim, be 
nim gibi hnlktan Lir ins. rı<11 zehırli 
yiiz ğe ne ıhtıy cı v.ır l ? B 1 ın 
on yıl c v ·I ağır h1st ı Hr köpeği 
ıııiz vardı. ls•ir.ı•>ı soı~uz lu. BLl ze 
h\rle or.uıı l u dünyadaki acı!armı 
ilelebet teskırı dınek istedik. Fakat 
muvaffak olamadık. Çünkii, yüzük
teki şişPciğin içinde bulunan şey 
zehır değil, şekerli su imiş . 

Yunan,Yugoslav, Romen 
Heyetleri geldi 

Fransızca sözlü, Aşk, He. 
yecan, Canlı bir macera Yü 
binlerce Figüran., milyonla r 
sarfıle bam la nan ve tama· 
men Tarihe müsterıid nıuaz· 

zaııı bir şahaser 

Li 
Ri 

fE 

Kudı·edli Büyük 
emsalsiz iki 

yıl -lız 

İLAVETEN: 

Çekoslovakyada 
hazırlık 

- Birinci sahifeden artan -

Loudra: 6 (Radyo)- Çekoslovak 

1 
yadaki Alınan ekalliyet partisi lideri 

n t Ya e e I• ç k Henlayn ile parlamento grubu liderinin a ay r r .. e siyasi direktıf almak ve Hitler ile kar 
şılaşmak üzere gittikleri Berlinden 
prağa döndükleri bildirilmekiedir. 

to rak•arında ! ı Diyarbakırda Taymis gazetesinin yazdığına göre 1 Henlaynlar mülki muhtariyatı haiz 
Atatürk günü müstakil bir şekilde Çek toprakların 

Bohemya hava meydanı 
üzerine gelen tayyareler 

1 

dan ayrılmak istemektedir. Sudet Al 
manian başvekil Hodzanın beyanatın 

Büyük tezahurat yapıldı ı da vaadolananlarla iktifa etmeyecek 

Prağ : 7 ( Sabaha karşı ) -

Bir Çekoslovak gazetesinin dün sa

bahki neşriyatı bütün Çekoslovak. 

yayı heyecana düşürmüştür. Bu Çe· 

koslovak gazetesi, dün Gamalı Haçı 

Profesör Pi tarın 
son konferansı 

Kıymetli misafirin son 
konferansı çok nıühimdir 

Ankara: 6 (Telefonla) - Profe. 
sör Pitar son konferanflnı lıalkevi 
salcnunda veıdı O. hı.iye V kilimiz 
Şükrü Ka) a ı: ofcspr Bayan Afet, 
yü!.s k ın ktepler nıiiJürleri, n u•I 
1 ıııl .. ve )lİk ek ı ~kteı>ler talebe 
:eı i l J kcııferansta hazır bıı:uıırııuş 

lar lı . Profesörün konferansı tereli 
rrıe ediloıiştır. Pitarın son konfe 
r nsının mevzuu brakisefal tiirkltrin 
dünya medeniyetine yaptıkiarı hiz 
metlt•rdir. 

Macaristan' da 
Yahudi düşmanlığı 

hamil bir kaç tayyarenin dün Çe. 
koslovakya arazisinin üstünde gö
rüldüğünü ve cenubi Bohemyadaki 
hava mevdanı üzerinde pek alçak 
tan bir kaç kere geçtiklerini yaz 
maktadır. 

Memurlar kanunun 
da yapılan tetkikat 

Ankara : 6 (Telefonla) - Dün 
Başvekalet müstaşarı Bay Kama! Ge 
delcşin reisliğinde bütün Bakanlık • 
lar miisteşarlannın iştirakile bir ko · 
misyon toplanmıştır. 

Uu komisyon memurlar ~anunu 

projesini tetkik etmiş Ae projenin bu
günkü ihtiyaçlara göre hazırlanma. 
sını DJhiliye vekaletı hukuk mü~avi
ri Bay Ekremin reisliğinde sağlık, 

adliye, gümrük ve inhiıarlar bakan· 
lıkları delegelerinden mürekkep tali 
bir komisyona havale etmiştir. Tali 
komisyon verilen direktifler içinde 
projeyi gözden geçirecek ve hatır -
lıyacağı ı;rojeyi müsteşarlar komis

yonunun tetkikine arzedecektir, 

Ziraat kongresine hazırlık 

Ankara: 6 (Telefonla) - Zira· 
at vekaleti, büyük ziraat kongresi 
tarafındaki çalışmalarına devam et 
mektedir. Kongre hazırlıkları ile 
uğraşmak üzere bakanlıkta bir ko· 
misyon kurulmuştur, Komisyonda 
ziraat işletmeleri kurumu direktörü 
Bay Şefik, ziraat işleri umum mü· 
dürü Bay Selim, şube müdürlerin· 
den Bay Hikmet ve silolar şubesı 
müdürü Fuat da bulunmaktadır. 

Bitaraflık meselesi 

Şimal devletleri baş 
vekilleri toplantısı 

Londra : 6 (Radyo) - Roykr 
bilJriyor: Finlandia, Norveç ve Da 
nimarka haıiciye nazırları Oslocla 
toplanmışlardır. l·hrp lııılinde şimal 
devit tlerinin bitaraflığı ve bu dev· 
le tler araşında ı koncmik işbirliği 
meselelerini görüşeceklerdir. 

i 1 Alsaray ,;,.m,,.I 
ı Bu akşam 8,30 da 
1 -1 
1 Günah Çocuğu 

!erini ilan ediyor. 
Dıyarbakır : 6 (Hususi mnhabi· 

rimizden) - Büyük Şef Atatürkün, 
Diyar bakırın Fahri hemşehriliğini ka 
bul buyurdukları beş Nisan günü Di 
yarbakırda büyük tezahüratla kut
lanmıştır. 

lniliz gazetelerine göre Almanya 
Çek topraklarında Alman ekalliyettnin 
meskun bulunduğu yerleri tamamiyle 
ilhak etmek niyetindedir ve bu mak 
sadın yakın günde tahakkuk elmesi 
kuvvetle muhtemeldir 

Sinemacılık dünyasında vukua gelen en son yenilikleri daima ilk olarak 
memleketimizde takdim etmek şerefini bugüne kadar büyük bir itina 

ile kendi elinde bulunduran 

ASRi SiNEMADA 
Bu akşam 

8,30 suvareden itibaren 
Bugüne kadar gördüğünüz Aşk-Heyecan--Güzellik Filmlerini gölgede 

bırakacak kadar kuvvetli ve kudretli olarak temsil edilen 

Yeşil Domino 
Şaheserini sunmakla bahtiyardır 

Baş Rollerde : 
Beyaz perdenin melikesi ( DANIE.LLE DARRIE.UK

CHARLES V ANEL 
MAURICE EKAND 

Ayrıca:En yeni dünya havadisleri-Afrika ormanları 

Kişe her 
Tel.efon 

valcıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz 
ASRI 250 

9106 

~--~-~·~---------------------------------. 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2 
Kararname No: 5790 

Neşir Tarihi : 11 Kanunusani 1938 

Dünden Artan -

mevcud daı lığı gideremediği anlaşıldığından bu ihtiyacı karşılamak üzere 
2294 numaralı kanunun 1 inci maddesinin verdıği salahiyete dayanılarak 
gümrük tarifesinin (366 A) ve (B) maddelerine giren ipliklerin 1 O numa
raya kadar olanlarına (10 dahil) mevzu tenzilattan evvel gümrük resmi 
nin 0/0 90, 10 dan 20 numaraya kadar olanlarına (20 dahil) mevzu ten· 
zilattan evvelki gümrük resminin 0/0 50, 20 d~n 24 numaraya kadar (24 
dahil) olanlarına mevzu trnzilattan evvelki gümrük resmi 0/0 30 nisbe
tinde tenzili ve daha yukarı numaralarla 367, 368 369 ve 370 inci mad
delere dahil iplil..ler için 2 5570 numaralı kararname il'! kaLul edilen 
tenzilat nisbetini:ı muhafazası; lktisad Vekilliğinin 29/12 1936 tarih 
ve 14685 sayılı t~zkeresi üzerine icra Vekilleri Heyetinin 30112' 1936 
toplantısında onaıımıştir . 

30, 12 1936 

2 
Kararname No: 5827 

[SON] 

Neşir tarihi : 11 KAnuııusani 1938 

CON VVAYNE Tarafıııdan temsil edilen 
Oynayan : 

FRANSV A ROZA y 
En katı kalpleri titretecek kadar 

hissi film 

1 ltll/1936 tarih ve 215551 sayılı kararnameye ektir: 

Beş Silahlı Haydut 
....................... .<( ................. .. 

Dikkat: -2-

Sin ın saıt T n . rn 1 ı B 1)'11·. Y rl •r; ı' zi L'ı'fe 1 crkı>n temin Ölüm yolu 

Son ayla ·da baş gösteren çimento buhranını önlemek için yabancı 
memleketlerden idhal edilecek 50 bin ton çimentoya münhasır olmak 
üzere gümrük tarifesinin (460 A) numarasına giren çimentoya mevzu 
gümrük resminin, 2294 sayılı kanunun 1 inci maddesinin verdi~'. . s~I~· 
hiyete istinad yüz kiloda 30 ~uruşa indirilmesi; lktisad Vekıllığının 
91211936 tarih ve 12775 sayılı tezkere. i ve Gümrük ve inhisarlar V;! Ma. 
!iye Vekilliklerinin 171211936 311211936 t~ıih ve 3290 555 23279/33516 
sayılı mütaleanameleri üzerine icra Vekilleri Heyetince 9111937 toplan

tısında onanmıştır . 

eli ı z Lr1cı: rınızı 'f ·l fa l ay r•a11ilir iııiı TAi : '266 

Pe!< Ya ın la İN ) I OSSİ 

Kr A AL Ç LA KE 
Buyük m.ı ıki fılıııinde . . . . . . ~---9_o_9_o ____ . 

·-~--~-----------------------

VAYN Oynayan : JAN 

Fevkalade heyı canlı ve neşeli 
sergüzeşt filmi 

ÇARŞAMBA : Tenzilatlı matine 

9108 
9!\11937 

(Son] 



Sahife 4 (Türksözü) 7 Nisan 1938 

Balkan antantı 

- birinci sahifeden artan --

Suriye muahede-
1 

Adana Borsası Muameleleri l BELEDİYE İLANLARI l 
si müzakereleri ------~-..,....~~~------· --. 

1

- PAMUK ve KOZA ~--------------------" 
Ertesi günü onbirden sonra Ya 

!ovadan ayrılarak, misafir !erimizi 
ayni hu .usi vapurlar Büyükadaya 
pötüreceğiz ve öğle yemeği Büyük 
adada yenilecektir. Her iki tarbfta 
da misaflireriınizi izaz için her tür 
lü tertibat alınını~ bulunuyor. 

Kilo Fiati 

CiNSi Satılan miktar 1- Elektrik santralı garbindeki 1060 metre murabbaı arsa açık art 
En az En çok 

1 K. s. 1<.. s. ıwo tırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

Şam : 6 ( Hususi ) - Kont dö 
Martel ile Cemil Mürdiim oey ara 
sında Şamda yap lan son muahede 
müzakerelerinin, Suriye meclisi me· 
busanın şimdiki toplantısında mec· 
lisetevdi edileceği haber. verilmek. 1 

_ Kapımalı = pamuk 
Piyasa parlağı • 

- ~ -~=-=-~ -- 2- Muhammen !;edeli:Beher metre murabbaı (45)kuruştan 473 liradır. 

Akşam üzeri yine ayni vapurla 
istanbulda doneceğiz. 

Pazartesi günü, .yapılacak içti· 
malardaıı sonra, salı gün saat iki 
de tarih sergisini gezeceğiz Mütea 
kiben sarayın rıhtımında bizi bekli 
yen bir vapuıla boğaziçine gidcce 
giz. A}rıİ gün saat beşte beylerbe 
yi sarayında bir çay tertip ettik 
misafirlerimizi oraya götereceğiz 

Piyasa temizi ,. 
iane ı 

--26 ___ -27,50--
23 24,50-- __________ , 

tedir. i iane 2 
j Ekspres Orman yangınla_ Kıe' "'vı-'-an-t ~---~ -40 -4ı,5o _________ , 

YAPA<'il 

rına karşı tayyare Bey~ 1 1 1 ~S,.,.:..iya-~h ---ı--ı-- ------• 

Moskova : 6 ( Tas ) - Kare- Ç 1 ~ 1 T 

listaVn Cum hu •iyetinde Ad rkaKnjelsk ,_-~E_k_,sp_r_es_· ______ -,,=-==~=~===--·ı=--=---=----_ -_ -_ --.,---------
ve ologda mıntıkaların a, omis ı iane 1 

1 
Cumhuriyetinde, Sibiryada Krasno· Yerli "Yemlik,. I ----------
yarsk arazisinde ve ayrıca Sovyet- " "Tohumluk,. 29,5 -"'-:--:--::--_.._ ___ ,,,,_=====-I 

ler Birliğinin diger ormanlık mıntı !-1 U B U B A _T_--:---------
Çaydan sonra Tophane rıhtımı. 

na avdet edecek ve herkes kendi 
oteline dönecektir. 

kalarında, yangınlara karşı orman- Bu~day Kıbrıs 
,, Yerli ---- ----------11 

Çarşanba günü vali ve belediye 
reisi B. Üstundağ tarafından perapa 
las otelinda misafirler ş-refine bir 
ziyafet yerilecek bunu bir suvare 
takip decektir. 

Perşembe günü ise kapanış cel 
se/eri yaparak toplantıları ikmal 
edeceğiz. 

Bu defa mevsimi .nazarı iti~ara 
rlarak muhtasar bir pra~ram ter· 
tip etmeyi muvafık gördük, : Bunun 
haricind~ matbuat kongresı ve eko 
nomik konsey azalarına cevap ver 
mek üzne icap eden vesait temin 
edilmiştir. 

Balkan ekonomik konseyi gele· 
cek sene Bükreşte toplanacaktır. 

!arın muhafazası için sistematik ve --"-------- ------ -------1----------
" Mentane 

--·---ı------ı----------1 geniş tayyare teşkilatı crganize edıl- •-~A-rp""a---' 

mektedir. 1938 senesinde , bu tay· Fasulya 
yare teşkilatı, 50 milyon hektar ge •-~Y~u~laf~------·•------ ------ --·--------ı 

------1-----1 
nişliğin le ormanı kontrol edecektir. Delice 

Orman yangınlar1>1a karşı en mü. Kuş y~mi 
essir itfa çarelerinden birini,orman Keten tohumu ==:ı 1 

Mercimek / da yangın çıkan yerlere. paraşütle •-~5-u-sa-m-------1 - 16, 12-- ------!-------·--
itfaiye indirmektir . Bu paraşütçü U N 
itfaiyenin yeliştirilmesi için hususi 
mektepler açılmıştır . Her yangın 
itfa tayyaresinde bir pilot, bir mü· 
şahit ve üç yahut dört paraşütçü 
bulunacaktır . i 

Her tayyarede , paraşütle yere 
erzak , itfa ve yangınla mücadele 
maddelrri ve saire indirebilecek va 

1 

ı Dört yıldız Salih 1 
--~~---------·------

' üç " " 1------ı :E ~ -LÖrt yıldız Doğnıluk 

~ ı:' _uç .. " ----- -----;,;:I - 1 
ô -al Simit ,, ---·- -
~ 1; ı-oö!TyıldızCıımhuriyet ı ______ , 
~ vl üç .~ " --'-----ı 

1 Simit .. 1 

Liverpol Telgrafları 
6 / 4 / 1938 

Kambiyo ve Para 
I~ Bankasından alınmıştır. 

1 Bu defa her iki Balkan içtimai 
bir arada olduğu için aynı proram 
dahilinde hereket etmeği mumuvafık 
bulduk. 

sıtalar olacaktır. Bu İş için hususi 
•urelte bir paraşüt hazırlanmıştır . 
Orman yangınları için hususi bir 
yaııgın söndürme aleti de vücude 
getirilmiş Lulunmaktadır. 

.Saıum f'eııc _,,,..,--------...,---...,--1 
==H=a=z-ı_r=============--ı""'"-~4 _ I 86 ~~·;işmark J-ı-\ 96 1 

~M_a_,_y_ıs_v_a_d __ e_li _____ , 4 1 74 Frank ( Fransız ) )-25-\ 66 j 

Antant memleketleri arasında 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet-

günden güne palitik, ekonomik kül 
türel ve diğer hn sahada teessüs 
ve inşkiaf eden sıkı münasebetlerın 
yeni tezahürlerine vesile olacak bu 
içtimalar hakkında matbuatımiıın 

lazım gelen alakayı göstereceğini 
umarım.,, çi aranıyor. Matbaamıza 

Balkan antantı, ekonomik konse müracaat edilsin. 
yinin toptantısına, toplantının yapı1 J •••ı11:11c::z1SllllB-••••
dığı memleketin seksiyon reisi riya· , 
set etmek mutaJ olduğu cihetle bu 1 

dda B. Has1n Sı~a ri;aset edecek ı
tir. Matbuat kongresi ise matbuatı 

bağ - 1 

Yılanlı semtinde iki oda, mut 1 

Satılık 

mız mümessillerinden birinin baş. 

kanlığı altında cereyan edecektir. 

Bugün Antant murahhasları gel· ı 

meğe başlıyacaktır. I 

bah ve diger miiştenıil5.tile sekiz 1 

dönüm bağ satılıktır . f.tcyenler 
Belediye Mezat salonuna müra-
caat etsinler • 2-3 

Temmuz ,. 1 4 83 Sterlin ( İngiliz ) 1 628 00 
_H_i_n_t -h-az-.ır~----, 

8

4-

5

1

8

7 Uolar ( Amerika ) ı 78 _ 92 

f\!ev} ork Frank ( isviçre ) 

Kömür sı ıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı Rıza Kc/le~ckeı lic !; ethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 

Alacağ"ın ıı 

muk:ıbilinde edineceğiniz maldız 
; ı ı ! ;i nde mutfağınızın ekonomisin 

temin edeceksiniz. 

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

a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 

şeker ticaıethanesinde bulacaksınız .. 

Dün Ankaradan şehrimize geLm 
Bolu saylavı ve Uulus g~zetesi 

baş muharriri B. Falih Rıfkı Atay 
Pcrapalas otelinde İstanbul gazetele 
!eri baş muharrirlerile p~rşembe 

günkü matbuat kongresi etrafında 
bir fikir ınüdavelcsinJe bulunmuş 

Seyhan Hars Komitesi 
Başkanlığından : 

Hars Komitesi tarafından Okul 
Maden k.. " •• kullanmakla hem milli bir cevherin istih ' omuru lakini arttırmış ve hem de nıüstefid 

tur. 

llahktan sonra 
- ikinci sahifeden artsn -

hesiz sayılmaktadır. Filhakika, bu 
işlerin bir an evvel başarılması, yıl. 
lardan beri tasavvnr edilegelen Rhe· 
in -- Main - Tuna kanalının inşası 
planının derhal tatbıkini imkan da 
hiline alacaktır. 

Viyana,da bilahare büyük ve 
modern bir Tuna limanı inşa oluna· 
caktır. 

Zirai sahada yapılacak işler ara
sında, bil assa sulama ve kurutma 
meseleleri, üataklıkıarın ve yamaç 
!arın istihsalat yapılacak bir hale 
getirilmesi vesaire;: 'bu!unınaktadır 
Avusturya'daki müstrhsillere ucuzca 
sun'i gübre teminine hususi ~hem
miyet verilece, ziraati~ kalkınmasına 
yardım işin kövlüye kreJi açılacak 

bir çok hangarlar, ahırlar, silolar 
vesaire inşa olunacak ve köylünün 
borçları meselesi de esasından hal· 

Joluııacaktır. 

yaplı•ılırnk üzere i,ti,nlaki karar 
laştırılaıı Akkapıda BozzaJe vak 

fındaıı 9200 metr1: mur.ıbbaı t er 
laya usulü d:ıires n<le teşkil edilen 

Komisyon tarafından heher metre 
murabbaına (4) , A<lasokağwda Da 
rendeli vakfından 8400 metre ıı . u· 

ıahbaı tarlaya da (6) kuruş kıymet 
takdir edilmiş ve g~reken mııanıe· 

lesi ikmal edilerek istimlak katıyet 

kesbetmiştir . 

istimlak kararnamesinin 17 İı ci 
maddesi mucibince tarla bedelleri 
nin alınması ve ] 5 gün içinde ferağ 
muametrsinin de yapılması alakadar 
Vakıflar Direktörlüğüne tebliğ edil· 
wiş olduğu ilan olur.ur .9110 

... - ..., 
- ÇOCUK HASTALIKLARI 

1
11 1 MÜTEHASSIS! 

Dr. Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul 

c. 
saatları : Her gUn 

15-19 .... ~ ............ __ 

ı olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

ı rv1aden l<ömürünü ın·ıtfağınızdd l.ıir kere tecrübe ediniz 

1 

1 ·ucuz- Temiz-Kuvvetli 
61 8879 

·-----~ ----------
rnabib alınacaktır 

As\eri F :::..brikalar Umum Müdürlüğünden : 

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

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşa·nına kadar Umııın Mü<lürlüğemüracaatları. 

Dr. 

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

\lluzaff er Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını h~r gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

mu 

• 

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· 

rasıı alabilirler. 
6 Taliplerin ihale günü muvakkat l.!minat makbuzlarile birlikte Be-

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

-, 
•• •• •• .TUR sozu 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle;.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

390 

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

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karnı-ler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türk~özünde ya· 

pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş

ka her boyda gazete, 

mecmua, tabeder. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 145 Belediye karşısında 

·--~~~-----~----~-------------------
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Gliçlü 
Adana Türksöıü matbaası 


