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Biiyük Japon or 
dusu bozuldlİ ! 
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Yirmi dört saat içinde tam 
48000 Japon askeri imha edildi 

Mussolinin 
andı ve 
Çemberlayn 

Afançester Gardiaıı 'ın 

rlıemrniyetli bir baş rnak.ıl•si 

fE5) ay Çembarlaynın dış 

(g politikasında en acaip o 
lan taraf ispanyaya temas 

eden kısımdır. Dünyanın hiç bir h· 
rafında alelade vatandaşların görü· 
şü ile başvekilin telAkkisi arasında 
bu kadar bariz bir fark görülmez. 
Bu sebeble bu hAdiseden maııtıki 
neticeler çıkarmak da bir haylı mOş• 
kildir. 

Başvekil, karışmazlık siyasetinin 
büyük bir harbi önlemek gibi bir mu 
vaffakiyet gösterdiljini söylüyor. Ge
ne başvekil. ispanya işinde anlaş
mak suretiyle elde edilmek istenilen 
büyük anlaşmalara bir zemin hazır
landıljını, ispanyadaki harp malze
mesi ile yabancı &'önü ilerin çekilme
sinin de karıımazlık komitesi tara
fından halledilecek bir iş olduljunu 
beyan etmiştir. 

Şu halde Mussolini ile görüşme 
ler yapılırken ispanyadaki durumda 
maddi bir deljişiklik olmıyacaktır, 

lilay Çemberlayn, Frankonun 
Alman ve ltalyan yardımı ile mu
zaffer olması onun bu iki devletin 
konlrol(J altına sokacaljına inanmı

yor. Nussolini ispanya asilerine ne
kad r yardım ederse elsin. elter bu 
memlekette ve Balear adalarında 

her hanği bir toprak ihtirası olmadı
ğına dair insanca verecek olursa baş 
vekıf tatmin edilmiş olacaktır. 

Bu beyanatta hiç zikredilmeksi 
zin geçilmiş bazı taraflar vard r ki 
bunları, gayet buhrarlı bir devirde 
y şadığımız için, zikretmek gerektir. 

Bu karışmazlık siytseti ispanya
da hükümetçi halktan bir çok kur· 
ban verilmesine sebep olmuştur. Bu 
siyaset yüzünden bu taraf bir çok 
haklarından mahrum edilmiş ve çıp
lak bırakılmıştır. Gene ayni siyasnt 
te başlanljıçtan bugüne kadar, Fran
kocuların techiz edilmesine, silah
landırılmasına imkAn vermiştir. lngil
tere hlikümetinin bağlı kaldıljı bu 
siyasal, hüküınetçilerın kurban olma
luına, fakat Frankocuların da ya
bancılar tarafından kuvvetlendirilme
sine sebep olmuştur. lngıltere bu 
yardımlara göz yummuştur. işin bu 
kadarı !arilıtir. Fakat bir başka ta
rafı vardır ki esrar halindedir. 

Mussolini iki büyük sahada fa
aliyet gösterıne~tedir. Birisi evvelce 
buiundulju Avusturya, birisi de ls
Panya üslerini elde tutmak suretile 
bulundu(ju garbi Akdenizdir. 
. . Müstakil bir Avusturya, ltalya 
~çın Avrupa devletleri içinde açık 
ıd[ kapı halinde idi. Şimdi bu istik· 

ortadan kalkınca bu kapı kapan· 
mış, ltalya oradaki nüfuzunu ve hu·: 
dutlarının emniyetini kaybetmiştir. 
Soııra ltalyan milleti hakkında ne 
oldul)unu anlayınca ltalyaııın kendi 
milleti nazarındaki prestijide düşe· 
cektir. Şimdi mantık, ltalyanın artık 
Avusturyadaıı tamamile vaz geçme
sini ve mayorkasını elde bulundur
~ulju ve muvaffakıyetine hizmet at
tığı cihetle Frankodan azami imti
yazlar , koparaca{jı ispanyaya gözünü 
çevirmesini İcab ettirir. ltalya, bu 
ussü elinde bulundurmak suretile 

-Gerisi üçüncü sahifede -

1 

Temmuzdan marta kadar sekiz 
ayda Japon zayiatı 

350,000 
Askeri eksperlere göre harp 
kısa Bir zamanda çlnlller 
in zaferile nihayet bulacak 

Şangbay: 8 (Radyo)- Artık Çın 
orduları uzak şark harbinin hakimiye
tini ele almış bulunuyorlar. 

Son 24 saat zarfında Çinliler 48000 
Japon askerini imha ettiler Çin kuv· 
velleri Japonlardan mühim mikdarda 
makineli tüfenk zırhlı otomobil, 
tayyare topu ve tüfenk ele geçirdiler. 

Şanihaydl\ki bir amerikan kum. 
panyası Çin kükümetine ait Çin seyri
seferi kumpanyasından lmk dört tica 
ret gemisi ile bu kumpanyanıu muhte 

!il Çin limanlarındaki bütün tezgah 
ve depolarınıda satın almıştır. bu ge
milerin Amerika namına tescilini ab-

!oka devleti olan Japonyanın kabul 
edeceıtine ihtimal verilmemektedir. 
Çin teglraf ajansı tai cung'un doıtu 
şimalinde muharebe devam Detmekte 
olduğıınu burada geri kıtaatla muva. 
salaları kesilmiş olan Jakonların mü
himmat nakli için tayyarelerinin yardı
mını beklediklerini ve Çinlilerin silah 
ve mühimmat yüklü yüz Japon forıru 
su ele geçirdiklerini bu nakliye kolu· 
na refakat eden üçyüz Japon askeri
esir ettiklerini ve askeri akisperlerin 
Japonların sekiz temm: 9~ den 2:5 
mart 938 ze kadar olan zayiatını üç
yüzbinden fazla tahmin ettikleıini bil
dimıektedir. 

Sabiha Ollkçen 

Sabiha 
Gökçen 

Adana ya 
geliyor 

Kıymetli tayyareci -

miz lzmirden yakın

da hareket edecek 

lzmir : 8 ( Hususi mulıabiı imiz· 
den ) - Askeri Kl\dın Tayyarecimiz 
Bayan Sabiha Gökçen burada daha 
bir hafta kaldıktan sonra Ankaraya 
gidecek ve oradan , Türkkuşu Tay
yarelerinden mürekkep bir filo ile 
Adanaya gidecektir • 

çv·-·-·-·•·-·-·--·-·•••·--·-·~ 

ı Trablusta : 
BARSELON BOŞALIYOR j arbedeler J 

• • Frankonun son beyanatı 
Barselonu telaşa düşürdü 

iAskerler ça şılara i 
• 1 

! hücumla haJkı ! 
• • 

''Eski hükumeti temsil etmek i soymağa kalkıştı ! 
i ! 

isteyen 

yakında 

Cumhurlzet kuvvetleri kumanda 
nı General Mlyoha 

Barselon: 8 (Radyo) - Royter 
Muhabiri bildiriyor : 

lngiliz tebasının Barselondan nak: 
!ine devam ediliror. Diğer ecnebı 
tebalarla beraber halktan da büyük 
bir kısmı şehri teı k etmektedirler. 

Şehirde korku hüküm sürmekte· 
dir. Çünkü Franko kuvvetleri B.ırse· 
!ona doıtru ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. 

Cepheden gelen haberlere göre 
hükümet kuvvetleri taarruza geçmiş 
ve Franksistlerin münakaliitını kes
miştir. 

Salamanka: 8 (Radyo) - Franko 
bugün halka neşrettilti bir tebliğde 

birkaç şahsı da pek 

ortadan kaldıracağım,, 

eski ispanya hiıkümetinin arlık mev
cut olmadıjtmı, pek yakın bir günde 
eski hükünıeti temsil etmek istiyen 
biı kaç şahsın da ortadan kaldırıla
cağını ve artık franksist ordunun za
feri ka1anmış bulunduğunu beyan 
etmişt'r. 

i Berut: 8 (Hususi '.Muha· ! 
i birimizden) - Gelen ha- ı 
i berter• göre dUn ak,am i 
i Trabluata kanlı arbedeler 

1 i olmu,tur. Halkla askerler j 
j bojiaz bojiaza gelml•- j 
•. !erdir. Arap askerleri • 

'· i dUkklnlara hllcum ederek 
1 j soygunlar yaptı. Çar,ılar 
1 j kapandı, Beruttan hava İ 

i flloları gönderildi. 
1 ·-·- ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Hatay Delegesi Garo 

KANUNLARI 
TANIMIVOR 

On beş senelik 
tahliye ve 

azılı mahkumlar 
affedildi 

Hatay Baş 
yetine 

Konsolosumuz sıhhi vazi
binaen istif asını verdi 

Antakya : 8 ( Hususi muhablrlmlırden ) - Haüıy Ba9 Kon· 
solosu Firuz Kesim sıhhf eebapüın dolayı istifa etmı,tır.Flruz 
Kesimin latlfaeının TUrklye hUkOmetınce kabul edlılp edllml

yecejll malOm dejllldlr. Hetayde intihap hazır hkları devan et-
- Gerisi içerice -

Şehir Meclisinde 
Dün 
üzerinde 

şehrin mühim davaları 
müzakereler yapıldı - - ---

Otobüs servisleri tesisi , Çocuk bahçeleri inşası , 
Karataş Plajının ıslahı, Dağ oteli, Hastane ve Nü

mune evleri inşasına Meclis karar verdi 

Şehir Meclisi dün Belediye Rei
simiz Ray Turhan Cemal Berikerin 
Başkanlııtı altında toplandı . 

Meclisin dünkü toplantısında ev· 
veli birlik nizamnamesine ait ( Be
lediye ile Hususi idare arasında ) 
Kanunlar Encümeni mazbatası okun
du. Bu mazbataya nazaran evvelce 
Belediye Meclisi tarafından hazırlan
mış olan Birlik nizamnamesinde Vi
lıiyet Umumi Meclisi tarafından uazı 
ilaveler yapılmıştı. Bu tadilatın esas 
haricinde olmadıjtından kabulü teklif 
ediliyordu . 

Kabul edilen şekle göre, birinci 
sene otobüs servisi, çocuk bahçeleri, 
Karataş plajının ıslahı, Bürücekte 
bir daıt oteli inşası, şehirde modern 

tesisatlı bir hastahane yaptırılması 
nümune evleri inşası ve kızılayla 

iştirak edilerek halk ve seylapıedeler 
için küçük tipte evler yaptırılması 

mevzuubahs olmuştur. 
Şehir meclisi bu husustaki encü

men mazbatasını muvafık körmüş 

ve kabul etmiştir. 
Ruznamenin ikinci maddesinde 

938 yılı için hazırlanmış olan vergi ve 
rüsumlar tarifesine dair daimi encü
men mazbatası vardı. Bu mazbatada 
okunmus tarife encümenine havale 
en ilmiştir. 

Bu celse ruznamasinde başka 
madde olmadıjtından nisanın 15 inci 
cuma günü saat 15 de toplanılmak 

üzeı e celseye nihayet verildi. 

cezire isyan hareketi 
yeniden aleglendi 

E:möır MlUıçlhüm 
Suriyeye Karşı koyuyor 
Çöldeki bütün! aşiretler 
silah tedarikine başladı 

Oeçen Cezire 
isyanında Mar 
dine llllca e
denler • vaziyet çok ___ karışık 

Halep ; 8 ( Hususi muhabirimizden ) - Cezirede Emir MUç· 
hlm:aşlretl ile dlOer aşiretler arııeında geçenlerde vukua ge
len kanlı boOuşmalar, hUkOmet kuvvetlerlnln mUdahalesl ve 
bir naslh heyetinin gitmesi do
laylslle son günlerde durmu• 
ve çölde nlsbl bir sUkOn hU· 
kUm sUrmeOe başlamı,tı. 

Fakat gelen son haberlere göre, 
bu sükiın muvakkattır ve Emir Müç
him, kendisine yapılan bütün sulh 
şartlarını kabul etmiyerek reddeyle
miştir. Bu yüzden aşiretler arasında 
yeniden •ve kanlı çarpış maların 

-Gerisi üçncü sahifede 

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

Sahte 

Son 

* 

an 
(Hıkdye) 

pasaportlar 
* 

Saraya çağrılan fahişe ı: 
(Nefis bir ta11h yazısı) 

PİLEBİSİT İÇiN İST AN
BULDAKİ ALMANLAR 

Karadenizde 
rey verecek 
lstanbul: 8 (Radyo) - 10 ni

san pazar günü yapılacak olan A

vusturyanın ilhakı plebisitine şth· 
rimizdeki Avusturyalı ve Almanlar da 
iştirak edt'cektir. 

Pazar günü öğleden evvel, Şir· 
keti. hayriyenin vapuru, plebisite 
iştirak edecekleri köprüden alacak 
ve Boğazdaki bir Alman vapuruna 
aktarma edecektir. Almanlar boğaz
dan çıkarak, kara sularımık haricin

de, reylerini vereceklerdir. 

Plebisite İştirak etmek üzere 

Ankaradan da şehrimize iki yüz ka
dar Alman gelmiştir. 



Sahife : 2 

Avrupada • 
yenı bir mücadele 

SAHTE PASAPO 
LOndraya gizli girenler 

Sefaretler ve konsolosluklar 
nasıl iğfal ediliyormuş ? .. 
~~~~~""""~~~~~~ . 

Son zamanlarda .. Londrada pa
saport imal eden gizli bir fabrika 
keşfedildi. Bu fabrika gece gündüz 
sahte pasaport yap·yor ve her biri · 
ni ellı lngiliz lirasına satıyormuş. 
Tabii bu pasaportu almak için muh
telif yollar mevcutmuş. Muayyen a· 
damlarla tı;nışmak, onların delaletiie 
fabrika müdürüne kadar takdim e 
dilmek lazımmış. Bunlar temin edil· 
dikten sonra herhangi kimse için 
ı.ıasaport almak güç birşey olmu 
yormuş. 

Pasaportlar,esas itibarile taklit
leri pek zor birşey olmak lazımdır. 
Fakat, kimyevi bir takım tecrübe. 
laden sonra pasaportların sahtele· 
rini meydana koy:nak mümkün olu 
yor. 

Memleketten memlekete seya
hat etmt k için lazım olan vizeleri 
de, meğerse, sefarethanelerden ve 
konsoloslııklardan çaldıkları mühür 
!erle temin ederlermiş. 

Son defa yapılan araştırmalar 

neticesinde meydana çıkarılan haki 
katleıden anlaşılıyor ki, bazı ecne 
biler hile lngiliz pasaportu almağa 
muvaffak olmuşlar. Şöyleki, herkes· 
çe pek malum olan alelade . bir in 
gi iz 'smi ile nüfus daiıesine müra 
caat edip ona berzer bir isim ve 
doğum tarihini tPsbit ile hir nüfus 
kağıdı alabılen!er görülmüş. Bu su 
retle lngil,z tabasından olan o a
dam, eğer memleket dışında i•e, en 
yakın bir lngiliz konsolosluğuna mü 
racaat edeı ek aldığı nüfus kağıdını 
gösterip pasaportu alıyor muş. 

Mcydaııa çıkaıılen lu gibi gizli 
işler arasında, lngiltereye pasaport· 
suz kaçırılma usulleri de öğrenil 

pek güç nevinden hazırlanmış pasa
portları bulunuyormuş. 

lngitere polisi, Avrupa zabıtası· 
nın yardın:ı ile son zamanlarda bir 
diğer saht, karlık daha meydana çı· 
kardı. Gidip gelebilenleı le lngilteıe
ye müsadesiz girmtk usulü .. 

Gidip gelebilenlerin yarısı ile 
bir başkası giıererken, diğer yarısı 

ile bir başka adıım lngiltereye giri· 
yormuş. Bu suretle lskenderiyeye 

ve Rio dö Janey roya gönderilmek 
te lngiliz kızlan, bir biletin gidiş 
tarafıle yola çıkarken, geliş kısmile 
de Avıupadan Fransız ve diğer 

kızları getiriyorlarmış .. 
Bütün burıların yanında bir de 

sahte izdivaçlar meydana çıkarıldı 

ki, bu da, muhtaç vaıiyette olan 
lngilizlere on yahut yirmi lngiliz 
lirası verip yabancı milletlerden ka· 
dınları evlendirerek onları logiiiz 
tabası yapmak suretile lngiltereye 
sokmuş olmalarıdır. 

Bu şekilde yalancı bir kadın, 
lngi liz pasaportu ile 1 ilterenin her 
yanına girebilmekteydi. 

lngilıere zabıtasının, diğt'r zabı
talar yardımı ile tesbit e tiği bu ha
kikatlardan sonra, alınan pek sıkı 
tedbirler üzerine logilter ye girrn 
yabancıların sayısının azaldığı söy
lenmektedir. Bu işleri tertip eden 
gizli çeteler pek çabuk olmasa da, 
er geç kiı biri ardınca imha edıliyor. 

Zirıaat teşkilatı 
binaları 

miştir. Ziraat vekaleti tarafından Ha~ ı 

lngilterenin sahil muhafızlar; hü- cıali köyünde yaptırılmasına karar 
tün tayakkuzlarına rağmen, bazı verilen ziraat m<ktehine ait nümune 
defalar ve bilhassa cenup~ahillerinde çırçır fabrikası ve bu fabrikada ça 
olanı biteni, tamamen takip ve tes- lışacak amele ve memurların oturma 
bit e lemememektedirler. sı için yapılacak evlerin inşaat 'ı· 

Mesla 0 kısımlarda sahil o ka ihalesi bitilerek müteahhide verilmiş 
dar girintili ve çıkıntılı ki, her kör- ve temell.ri atılarak inşaata baş 1 
L·zi inceden inceye göz altında bu- lanmış'ır. 

Köy ulus okullarında 
diploma töieni 

Tllrb6d 

s-yhan nehrinin kız lisesi balıçe 
sine girmesi dola) ısiie dün yapılma
sı mukarrer olan imtihanlar 18 Ni. 
sana t~hir edilmiştir. 

Bunuııla beraber dün tedrisata 

devam edilmiştir. 

n yh 
köyleriyle 

• 
ıyor 

ı Karşıyaka 
irtibatı kesildi 

Sinan • 
gecesı 

Seyhanın taşmasından Cenub vadisinde 

Bugün akşam saat 20,30 da şeh 
riıniz halkevi salonunda büyük Türk 

mi:narı Sin~nın ölümünün yıl döııü· ı 
mü kutlanacaktır. Törene iştirak için 
halkevinden iiriş kartı almak lazım 
dır. 

Yarın yapılacak 
at koşusu 

Kayalıbağ ocağı menfaatınz ya 
pılması kararla lırılarak tertip edilen 

' hususi k°"1 ar y mki pazar günü 
öğleden evvel koşu sahasında ya 
pılacaktır. 

Bu koşulara vesikalı Ve vesika· 
sız hayvanların i lirik ellirilın~si ko 
şunun hararetini bir kat daha arlı 

racaktır. Şimdiye kadar resmi koşu· 
fara giremiyen vesikasız atların sa 
bipleri için bu koşu bir fırsattır. 

Portakal fıdanları için 
döviz müsadesi verildi 

Yafadan şehrimize getirılecek 
olan portakal fıtlanlaı ı için hükümet 
icabeden miktarda döviz müsadesi 

vermiş ve vaziyıti alakadarlara bil
dirmiştir.Fidanların mübayaası işine 

y.ıkında başlanacaktır. 

Bir kuduz köpek 
iki kişiyi ısırdı 

Bağlar civarın~a sahibi meçhul 1 
ku !uz bir köpek kurltl'pe köyünden 
Yusuf oğlu Me. met ile Bahri paşa 
mezraasından Mehmet oilu Salihi 
ısırmıştır. 

Köpek öldürülmüş ve yaralılar 
müşahede allına alınmıştır. 

ki bazı köyler arazisi mutazarrır oldu 
~eyhan nehrinin evvelki geceden 

beri yükselmekte olduğunu ve bu. 
münasebetle nehir kıyısındaki ma
halleler halkının telaşa düştüğünü 
dün yazmıştık. 

Seyhan dün öğ_leden sonra inme 
ğe l;aşlamış ve n 1 v · e av 
det etmemiş i ede tehli eli v ziyet 
ortadan kalkmıştır. 

Seyhanın taşma tehlikesi ancak 
24 den itibaren başlaınaktadır. Sry. 
banın seviy si d iıdep 20,40 dır. 
Geçen sen ki seylapta seviye 26,7 
yi bulmuştu 

Dün aldığımız mal'mata göre, 
son kabarmada cenupta, Seyhan 
vadisindtki birçok köylerin arazisi 
sular altında kalmış ise de insanca 

ViLAYET iŞLERi 

Çıkarılacak broşür 

Cumhuriyetin on beşinci yıl dö 
nümü r.ıünasebetile çıkarılacak b
roşür için vekalet, vilayetten istatis 
tik malumatı istemiştir. 

MAHKl!MELERDE: 

Umumi ev kadınları 
mahkum oldu 

Salahiyet); memurların emirleri 
ne itaat etmediklerinden dolayı 

mahkemeye verilen umumi ev itr 

maye kadınla· ından Penbe, Pakize, 
Zahide ve Eminenin İkinci Sulh ce· 
za mabk~mc sinde yapılan duruşma· 
farı bitirilmiş neticede Penbe, Zahi. 
de, Emine teşer lira Pakize de beş 
lira seksen kuruş hafıf para ceza
sile mahkum edilmişlerdir. 

Teşvik suçundan dolayı 
tevkif edildi 

zayiat yoktur. Yalnız bu ha valideki 
bir kısım mahsular oldukça zarara 

uğramıştır. 

Sabaha karşı, son daki 
kada Seyhan üzerinde yaptığımız 

tetkikat üzerine nehrin normal sevi
ye 3,43 yük k bir va;-.iyette 
old ğuııu anladık. Aynı seviye sa· 

t 2. n üç k ar vaziyetini 

nıuhafaza etmiştir. 

Ceyhan: 9 (Sabaha karşı -
Husu'i muhabirimizden) - Birkaç 
gündür esen cenup rüzgarlarından 
eriyen karların sulan Ceyhanı ta. 
şudı. Nebir 24 saat zarfında 4,5 
metre ) ükstldiğindeıı karşı köylerle 
münakale kesildi. Ceı han gittikçe 

)Ükseliyor. 

1 Adliyeye mensup 
1 memurlar 

Haklarında karar verlllrken 
ne oekllde hareket edılecek 

Vazifesinden veya şahsi suçla

rından dolayı muhakeme edilen 

hakimler. müddeiumumiler ve tayini 
Adliye Bakanlığına aid olan adliye 
memurlarının eski mahkumiy~tleri 

olup olmadıtının sorularak ondan 
sonra haklarında karar ve•:lmesiııi 

ve bu suretle mahkum olanlaıın 

cezalarının tecili işininin sağlam bir 
esasa bağlanmasını Adliye Bakan
lığı ala'cadarlara bildirmiştir. 

Ziraat mutahassıslan 

Bir müddet eve) ~ehrimizden 
Ankaraya gid·n ziraat mutahassı

sı bay Klark ve üretme çiftliği mü 
dür vekili Bay Zeki şehrimize dön 
müştür. 

Bay Klark ve bay Zeki ziraat 
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Dünyanın en menfur 
adamı ötüm yatağında 

Umumi harpte; casusların Av. 
rupafa çevirdikleri hesapsız roller, 
yirmi scnedenberi gazetelerde yer 

1 
tutmakta ve roman halinde merak 
la takip olunmaktadır. 

Umumi harpte ortalığı kaplıyan 
casuslar uasında bir takım güzel 
kadınların birinci ıafta bulunduk 
lan malumdur! En yübek şahsiyet· 
feri tanımak ve onlarla temas et 
mek suretile dola. !arını çeviren bu 
kadınların birçoğu, kendi vatanla· 
rının selameti için casusluk etmişl~r 
ve şahsi menfaati hatırlarına bi1e 

getirmemişlerdi. Bunlardan biri olduğu 
söylenen İngiliz Kavelin hemşiresi, 
Belçikada memleketinin selimdi 
i (İn Almanlar aleyhine çalışmı,tır. 

lngiliz kızı; Almanların işgalin · 
den sonra da Brükselde kalmış ve 
fakat sıı rını verdiği Jorj Rişart a
dın ıla Belçikalı bır şahıs tarafından 

Almanlara ilıtibar edilmiş ve der 
hal yakalanarak kurşuna dizilmiş 
tir . 

lngiliz dilberinin Almanlar ta· 
rafından kurşuna dizilmesi, gerek 
lngilterede ve gerekse Belçikada, 
büyük Lir tesir bırakmış, muhbir 
Jorj Rişar, harp sonıınJa yakalana 
rak mahkemeye verilmi, menfur a 
dam diye sürgün edilmişti. 

Aradan yirıni sene geçtiği hal· 
de, tek insanın stlarn vermediği ri 
vayed olunan bu adam. şimdi men· 
fasında \ e gene altmin nefret na 
zarları altında can çekiştiriyormuş. 

Avrupalılar, Joj Rişa · kadar dün
yada umumi nefreti kazanmış bir 
insan daha işitilmedi~ini iddia edi
yorlar!, 

Televizyonun sinema
cılığa vuracağı darbe 

( Televizyon ) dedikleri şu Lü 
yük ihtira, cidden akıllara hayret 
veı ecek birşeydir. 

Holiv .. dda (Laski) adında bir 
film mütehassısı bu ilıtııa yüzünden 
sinema aleminde büyük bir ihtilai 
baş göstereceğini iddia etmektedir. 

Laski diyor ki : 
(Televizyon) sayesinde insaıılA

rın her gece evlerinde ve halla ya. 
tal,; odalarında istedikleri fılimi sey
ret'lleleri kal-ıil olacaktır. Bu vazi
yet karşısında sin•malann fdzla ka 
zanç temin edip, yeni yeni filimlere 
rağbet göstermelerine imkan }oktur 
Bunun için (Televizyon) un sme 
macılığa vuracağı darbe çok bü
yüktür, 

lundurmak mümkün olmadığı gibi 
bazı yer ferde de iki karakolu biri 
birinden ayıran gayet sarp ve aksi 
kayalıklar mevcuttur. işte buralar· 
dan, küçük bir deniz motörü ile ya
b~ncılac karaya çıkahilmekte imiş 
ler, Uzakta duran bir gemiden bu 
deniz metörüne gecr. karanlıgında 
geçtn pasarorlsrz yabancılar, su 
huletle kar aya ayak basıyorlarmış. 
Her adam kaçırmak içın b,.ş lngi
liz lirasından elli lngiliz lirasına ka 

Önümüzdeki pazar gü.1ü 
komitı·~inin köylerde açtığı 

okullaıına belge d•ğıtma töreni 
)apılacaktır. 

Umu!Tıi ev kadınlarından Nec
mittin kızı Mehpareyi bıç>kla yara
lamaktan suçlu ve mevkuf k vndura· 
cı Muzafferi Mehpareyi vurmağa 
teşvik edtn Karnpbı kir mahallesin 
den terzi Halıt yakalanarak adliyeye 
sevk edilmiş. Teşvik suçile mahke 
meye verilen Haliclin ikinci sulh ce 

kongresine iştirak için yakında tek l .aD!li"'!lllli'ZZZS:ıa:ı:mmııım:ıı-111:11 
rar Ankaraya gideceklerdir. R d a yo programı 

~----~--------------·---~ ' l•-ı:m-•Buakşam ----=•; 
Köylere hus komitesi adına 

birer he}et gidecek ve halkla ya 
kından le .ıaslar yapılacaktır. 

dar ücret alı.ıclığı tesbit edihıiştir. r 
B rnnsada ikinci imparatorluk 

öyle bir vapur bir kere yaka devrinin en tehlikeli casus 
lanmıştı. (Minareyi çalan kılıfını ha farından biri ve Fran~ızta 
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Gök yüzü kısmen b;ıtutlu. Ha 
va fırtınalı. En çok sıcak 21 santıg 
rat dereCP. 

çağırılan 

za hakimi tarafından yapılan i.k du 
ıuşması neticesinde tevkifine karar 
verilerek hapishaneye gönderilmiş 
tir . 

fahişe 
zırlar) cleılikleri gibi vapur kaplanı rın 1870 lıııbini kay[)etme nefis bir tarih yazısı 

da geminin mühim bir arızaıa uğ !erinde en büyük amil olan ( 1 he düf h fiy feri vardı. rseri kadının sa· Hovarda bir Marki 
ra:lığı için orada durmağa ve yol rcsse Lachmı;n) 1819 da ( Mosko a girmesine meydan vermediler. Bunlar arasında ( Albino de 

cularını ~ıkarmağa mr cbur olduğu va ) da do~dıı. Babası, salaştan bir Bu hakaret There se için pek acı Poivo ) adlı bir Maı ki de vardı.Bu; 
nu söylemiş lir. Fakat, bittabi bu kulübede e~ki eşya ve elbise sarı- mm ana eçır ı or ı. r rbe oldu. V 

0 
günd n sonra Portekizli kil:ıar bır aileye mensup, 

Ya lan• ı·naoan olma t . . d a fakat son derece hovarda, sefıh bı·r • mış ır. yor, zarzor geçmıyor u. 0 u suretle bı·raz •)ara topla ı ·, F 1 
H .., , ransız anı düşman kesildi.Arabada delikanlıydı. Meıııleketiııi bırakmış, 

atta işin garip tarafı, Manş ( T~resse ), Parisin en güzide üstünü başını düzeltti . Gazinolara, göz yaşları döküyor, hunUıı intika-
denizinde lngilterrye kaçak insan kadınlar ıoJan ' kraliçelerinden bıri fiyatrolar~ devama başladı . Yazın mını alac,ığını söyliyordu . Pariste yaşamaya başlamıştı . Son 
getl.ren mua b. · · l d ı k f ı h. h b zamanlarda paraca sıkıntıya diiş zzam ır vapur servısı o maz an ev ve pe se i ır ayat an!'O y< rlerine gitto. G 

1 Ün günJrn şöhreti artıyordu . müştü. Çok asil bir ailenin ismini 
bi e varmış. Bu servisi ihdas eden- geçirdi. Sokaklarda çamurla•, toz- Bu güzel vücutluı iri si atı göz 
1 d f Parisin kibar muhitlerinde kendi taşıyordu. Yakışıklıydı.Hafif meşrep er son e a yakalandıkları vakit !ar için-:le yuvarlanarak büyüdü 19 lü kadın , devrin en meşhur piya· 
her şeyi itiraf ettiler. yaşına kadar her gece bir snboşun . . ( H sinden h.,yrflnlıkla bahsolunuyordu. kadınların yardımiyle g.~çiniyordu . 

Fransa sahilinden bir balıkçı o arı arasın a yattı. onra, ( Vil Çt:kli Artık onunla )'aşıyor, kibar 

Operalaı-, OperEtler 

1 O Beri in kısa <lalğa Le ı F all'n 
eseılerinden 21 Layipziğ: Hubeıge 

rin "Oı>ornball., isimli opereti 21 
, var~ova: Emınerich Kalmanın "Mon 

martre menekşesi., isimleri opereti 
Resıtaller 

18, 15 Vuşova: Piyano resitali 
(Rahmani nov \f,) 18.ı5 Beılin kı 

sa ddlg•.sı: Sdıubertin bahar şar 

kılan 18 20 Bclgrat: Viyolonspl ~" 
bu'lu miit•akip piyano resitali 19.15 
Berfin kısa dalgası: Piyaııo sonatl.ı 

lan (M.:ız•rı) 20,45 Bükreş: şa·kıl. · r 
(Tassi~n tarafından) 21 Belgrad: 
Halk şarkıları 

Dans musikisi 

12, 15 Berfin kısa dalgası: 20, l 5 
20.15 Leyipziğ 21.15 bükreş 22 
Beı liıı kısa dalgası 23.30 Layipzig 
24 Peşte, 

k il d S 
nıslı 'nri Hertz ) in gönlünü Her a' · şam en lüks bir barda ve Kıskanç değildi. 1 

) h t 1 k t d k · d ( Theress'e) "lenme teklifinde gemisi ile yola çıkan yolcular, ilerde loing adlı bir terzi ile evlendi. yerlere girip çıkıyordu . ya u 0 an a a yeme yıyor u · 
1 H • d bulundu. Genç kadın düşündü, ve ------------·· bir ngiliz dilenci vapuruna biniyor· ( Theresse ) güzel , zeki, fakat Kral sarayının .kapıları USIJ>I apaıtmanı, arabası, opera a 

bu teklifi muvafık buldu : Markiz 23 N. lar; vapur istikametini değiştirip a· son derece lıaris bir kadındı . Ko· suratına kapanıyor locası vardı. ismi bütün Paris hal· ısan 
olacak: sefaret saraylara girebile· 

çı!ıyor, sonra tamamen başka bir casını, çocuğunu bıraktı, kaçtı. Kral Louis Philippe ; sanatkarı kının dillerinden düşmüyordu. Her cekti . Sonra , Marki kıskanç bir 
sahilden geliyormuş gibi lngiltere ilk önce Viyanaya , sonra Ber- (Tuilctitıs) sarayına davtt etmişti . yerde, her~es onu konuşuyordu.BÜ- adam da değildi. 

Çocuk Bayramı Haftasının 
ilk gUnUdUr.Yavrularınızı Bay 
ram için ,ımdlden hazırla
yınız . 

limanlarından l:>irinde demirliyor; ve 1 li~e.' lstanbula, en sonra da t'arise H~rtz sevgilisini de hemi er götür· t~n kibar, zengin hovardalar peşin- Binacnaleyh;kabul etti,evlendiler. 
) olcalaıını çıkarıyor, bu yolcuların gıttı. BuraJa, kenar mahallelerde , mek istedi. Falrnt,kralıo pek uyanık d, n koşuyorlardı. -SONU VAR-
hrpsinin sahte ve fakat belli olması ..., _______________ . _____________ _._;_ ___ ......... ____________________ -: :..-----------·--..:; 



Hikaye 

SON AN 
rl"\\ elikanlı, yıllardanberi, 
l!::::tl düşündüğünü anlatama 

m ak azabı içinde idi. 
evnıtk ne güzeldi! Fakat sevdiğine 

Urıu duyurnmadıktan sonra .. 

-itiraf güç ş•y 
Diyordu. 
Biraz sonra genç ad:ını şunları 

ırıldandı: 

- Ona bugün mutlak anlataca
ıııı. 

Vedad Münevveri delice ;;evi 
yordu Ta~ onbeş serırlık bir sevgi. 

~ocukluktanberil 

b Çocuklukları bir arada geçmişti. 
dikanlı çağında da yıllarca bera

ber, ayni evde yaşadılar. Kendile 

tini anladıkları gündenberi, onların 
rençlıkleri ağır ba~lı bir haleti ru
~iye safından dışarı çıkmamıştı. Dur 

un, içli iki genç. 
Vednd, daima düşünceli idi; hep 

~u düşünüyordu. Münevver de du ay 

~ hal vardı; fakat o da Vedadı se· 
'Yor mıydı? Vedadın kendisini sev 

1,i&hi biliyor mıydı? Bütün bunlar, 
~elikanlın ın çözemediği iki müşküldü. 

Genç alam, onun hndi hakkın· 
~a ne düşündüğünü b;r defa anlasay 

ı, hattı hareketini derhal tayin ede. 
tekti; fakat genç kızın içi, bulunma 

~ 1 ıtüç bir mcçhuldu. 

I Münevver, çocukluktan b~ri on· 
arın evlerinde otur an uzak bır akra 

ba kızıydı. Onların elinde büyümüş, 
tahsilini onların yardımı ile yapıyor· 
ku. Liseyi bitirmişti. Bugün de An· 
araya gidectk•i. 

Eger Vedad ona, onun için duy-
uklaıını bugün açamazsa, hayatının 
nuna kadar bedbaht olacaktı. 
Münevverin fakülteyi hitirmesi için 

aha yıllarca bekliyemezdi. Hem 
~klese bil~, genç kızın, onlardan 
Ytıldıktıın sonra kendisine başka bir j 
3Yat arkadaşı seçmiyeceğini kim 
eın;n edebilirdi! 

işte bütün bunlar genç adama, 
tiraf zaruretini hissettiren amillerdi. 

*** 
Adana garından hareket eden 

,55 ekspresi bir saat rotarlı idi. 
edad, bu gec:kmeye çok sevindi. 

Vedadın babası ve annesi gara 
~ddr gelememişlerdi Genç adam 
İinevveri yalnızca teşyi ediyordu. 

Dakikalarca, konuşmadan lstas 
lonun arka yolunda gnindiler. Ni 
•ayet Nünevver sükı1tu bozdu: 

~--TB!Jvğn~i] 
Gara indiği zaman, her taraf ka 1 

ranlık, gözünde her şey füsunünu 

kaybetmişti. 
Mırıldanıyordu: 
- "Vedad ağabeyi. 

O dakikadada Münevver de kom. 
partımanda, bu mevzuun içinde idi. 

Kendisini teselli ediyordu: 

- Onun aşkını yıktım, fakat gu 

rurunu kırmıyarakl 
Meyüs bir tebessümle mırıldana 

rak ilave etti: 

Mısırda Türk 
dostluğu 

Mısır matbuatı Arasın 
ziyareti hakkında ge-

nış sahifeler açıyor 

Kahire: 8 (Radyo) - Mısır mat· 
bu atı, Tüı kiye Hariciye Vekili Tev· 

fik Rüştü Arasın Kahireyi ziyareti 
münasebetilc çok dostane neşriyat· 
ta bulunmaktadırlar. Kahire gazete· 
leri, büyük başlıklarla Rüştü Arasın 
Türkiyeden Mısıra hareketini yaz 
makta ve Mısır hükümeti ıle yapıla 
cak temaslar hakkında tefsirlerde 
bulunmaktadırlar. 

- Beni hissizlikle itham ede

cek: bu inkisardan daha az acı. O 1 

nu, yıllarca sevmeğe çalıştım fakatl.. ı------------------

Kalp bir liralığı bak 

kala verirken yakalandı 

Boz tahta köyünde mustafa öz· 

k11n bakkal mehmedo 100 kuruş· 1 
lt!k bir kalp lira veıirken yakalan 

mış ve tahkikata başlanmıştır. 

• 

Ceyh~nd~ I 
Peynir ve yag bugunlerde 

pahalılasıyor 1 
1 

Ceyhan: 8 (Hususi muhabirimiz 1 

den)- Bu günlerde Ceyhanda pey 
nir ve; yağ , geçen senelere nisbet 
le pahalılaşmıştır. Geçen senelerde 
sade yağın kilosu 60-70 ve taze 

peynirin kilosu 8 -9. kuruş iken I 
bu günlerde yağın kılosu 100--130 
taze peynirin kilosu 10-20 kuruştur 1 
Bunun sebebi bazi tüccarların pey, 

nir ve yağ ticaretine başlamış olma; 

!arıdır. 

1 
--------------------------..... 

Mussolinin andı 
ve Çemberlayn 
- Birinci sahifeden artan -

Fransayı ve lngiltereyi deniz muva
sala yollarını tehdit etmek suretiyle 
korkutacağını ümit etmektedir. 

Şimdi Mussolininin siyaset ve ha

rrketi hakkında iki mütalea yürütül

mektedir: Ya, Almanyayı Avusturya 
işinde temamile serbest bırakmış ve 
buna karşı da kendisinin de ispanya 
işinde ve Fransa ile lngiltereye karşı 
böylece takip edeceği siyasette ser
best kalması, yardım görmesi şartını 

koşmuştur. 

Eğer bu böyle ise nasıl olup ta 
Bay Çemberlayn ltalyanın ispanya. 

dan elini, eteğini çekmeğe nasıl mu· 

vafakat edeceğini ve Frankoyu dile

diği gibi bir siyaset tı.kip etmekte 

serbest bırakabileceğini umuyor? 

Bir başka mütalea da vardır ki 
bunu da bir takım otoriteler böyle 

düşünmektedirler: Almanya, Avustur 
ya işinde ltalya ile danışmaksızın ha
reket etmiştir; şimdi Berlin-Roma 

mihverinin devamı, ltalyanın yer yü 
zünde hiç bir dostu bulunmadığı için Tan sinemasında 

Bu akşam 
Bütün Dünyada Emsalsiz ve ra 
kipsiz olarak tanınmış 100 kişilik 
Rod Sandcr çigan Orkestrası 

' ayakta durmaktadır. Bu sebeple Mus 
solini, şimdi yeni dostluklar bulmak 
için ac .·le etmektedir ve gene bu se 
beble Lplnya üzerinde hiç bir taleb 

1 
te bulunmıyacaktır. 

Böyle de olsa, gene Çemberlayn, 
nutkurıde bu noktaya da temas et· nın iştirakıle ve zamanımızın en 

çok sevilen ve en fazla beğenilen 1 memiştir. 

Çanakkalede iyeni bir 

hastahane açıldı 

Çanakkale: 8 (Hususi) - Ça. 
nakkalenin yeni memleket hastahasi 
bugün büyük törenle açılmıştır; 

Hatay delegesi 
Roger Garo 

-Birinci sahifeden artan-

mektedlr, 
Mahut Delege Oaronun yol

suzluklarına gelince : 

Midenbo köyünden Abdülgafur, 
Kesep köyünden Bogos Mcncikyan, 
Kırıkhandan Mehmet Kılıcojtlu adında 
ve on beşer sene hapis cezasına 

mahkfim üç kişinin cezası Delege ta· 
rafından hususi bir kara.-la affedilerek 

1 
mahkumlar serbest bırakılmışlardır. 

Üç gün evvel Cisilhadit jandarma 
karakolu tarafından Hasan Vezzan 
oğlu Şerif adlı birinin üzerinde 165 
Fransız harı' fişeği bulunarak mer
kczo Revkedild iğini ve İttihadı va· 
tanı şeflerinin bu adamı kurtarmak 
için hükumet kapılarını dolaştıklarını 
yaz'mıştık . 

Dün haber aldığımıza göre, mev• ı 
zu kanunlaı a göre derhal divanıharbe 
gönderilmesi lazım gelen bu adam 
serbest bırakılmıştır . 

Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 
-

A A s r ı 
Sinema 
larında Alsa ray 

BU AKŞAM 
8.30 Suvareden itibaren büyük gala 

.. . 
musameresı 

Bütün gönülleri büyüleyen güzellik, tekmil kalpleri 
bağlayan bir aşk kaynağı 

Leylaklar Açarken 
Baş Rollerde : 

Janet Makdonald - Nelson Eddy 
L~ylaklar Açarken: Kadın ruhunu en ince noktasına kadar tahlil 

eden ve iki büçük saat seyircilerini tatlı hisler içinde yaşatacak ölmez 
büyük aşk romanıdır. 

Leylaklar Açaı ken: Bütün dünyanın güzelliği üzerinde ittihk ettiği 
birinci operadır. 

Mutlaka 
Bugün gündüz 
ASRI sinemada 

1- Leylaklar Açarken 

2- Yeşil Domino 

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

ALSARA Y sinemasında 

1- Leylaklar Açarken 

2 Günah Çocuğu 

Kişe her vakıt açıktır. Localarıl'ızı trlefonla isteyiniz 
ASRI Telefon: 250 ALSARA Y: Telefon: 212 

9116 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 
Halbuki , ken ~ i nefsini müdafaa 

için üzerinde bir tabanca bulunan 
Türk köylüleri , aylardanberi hapis· 
hane ve divanıharp köşelerinde inler 
ve bir türlü muhakemeleri görülme. 
diği gibi: kefaletle tahliyeleri müte· 
madiyen reddedilirken,üzarind1> harp 
fışeıti tululan gayri Türklerin , bir 
günliik mevkufiyetinden sonra ve 
ittihadı vatani ştfürinin tavassutiyle 
s~rbest bırakılmaları cidden ibretle 
ırörülecek bir hadisedir , 

1 
Dünyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Cezirede • 
ıs yan 

! Albay tak· Marka Kutu ve paketler içerisinde 

1 Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 

hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 1 

~-------,--------------------""'!"-----------. 
' - Birinci sahifeden artan - ı 

başlamasından korkuluyor. Bu sebeb
le çaldeki aşiretler her taraftan kül· 
liyetli silah ve cephane satın almağa 
başlamışlardır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Silah fiatları bu münasebetle 
dört beş misli fiala yükselmiştir. 

Çölde durum gitıikçe fenalaşmak 
tadır. 

'"' 

Askeri ve Mülki T ekaüd kanununun 
23 üncü maddesi hakkında 

Kanun No: 1022 

- Yarın kaç.ta Ankarada olaca. 
ıırı Vedad? 

sesine sahip 

Marinella'nın uııntulmaz büyük 
Bazıları da ltalyanın Atmanyaya 

karşı daha ağır ba5abilmesi için in 

(' 

: Türksözü 1 
1 
1 

Neşir tarihi : 7 Kanunusani 1938 

- Yedide. 
Genç a la "llın bu tek kelimelik 

evabı gene konıışma fırsatını kapa· 
ıştı, 

Dakikalar yel gibi geçti. 
Cenuptan gelen ekspresin sin· 

r;~i Ve3adı derh~I uyandırdı, Fakat 
'•nrvver gara doğru koşuyoıdu. ı 

N olursa olsun söyliyecekti. ka. 
tarıııı verdi. 

bo Tr.en kalabalık değildi. ikincide 
. ş bır kompartıman bulmakta ge · j 
ık~ıeJilcr. Valizler, paketler filelere 

y. 1 1 
t eşı;; karşılıklı oturmuş! ırdı. 

~ı·· Vedad bir kaç. keıe yutkundu, 
b·Unevverin gözlerine baktı . Fakat r 
it dii !"' d k J • rn r u udaklarını ıpırı atmaga 
i~vaffak olamadı. Fırsatın son da 

aları da geçiyordu. Nihayet ilk 
aıııp. .

1 kalktı·na ı e beraber delikanlı ayağa 
_: 3°

11~ ell,•rind~n tuttu: 

serı M- nı re kadar seviyorum bil-
ı..ı ~nevverl dedi. 

~ unı·vve 1ı· .. 1 . "·•ld - .r, ır an onun gaz erme 
~ocu~ ve. s.o;ıra zoraki bir jestle, bir 

gıbı sıçradı: 
bils-. Bende seni ne kadar severim 

en Vedadl. 

Ve ilave etti: 
-Mı 

et Ntup yazmnğı sakm ihmal 
ıı~ ol 

{j rn ız mı Vcdad ağabeyi 
l(j0 h~ soa cü,nle, genç adamın bü 
fc ulyalarıııı yıkıverdi. Fakat bir 

y belli etm~di. 

yaratıcısı • 

TİNO ROSSI 
nin yegane ve şahane temsili 

il Kit~~a~~~~alarken il 
Senenin ~n büyük ve müstesna bir 
musiki ziyafetini teşkil edecek o 
lan Ve göz kamaştırıcı filmini 

taktim ediyor 
En güzel Tangolar ve en oynak 
Fokslrotlarla süslü olan bu şahane 

filmde [Tino Rossi] AU SON 
DES GUIT ARES, lBLUSUR LA 

RUDE. GUlT ARES DAMOURE, 

şarkılarını pek ınükemel ve kendi

ne has Jedlerile söylemektedir. Bü· 

tün musiki severlere Bütün Güzel 

ve mükemmel bir fılın seyretmek 

isteyenlere bu ~iir, Aşk güzellik 

şaheserini hara retle tavsiye ederiz. 

llil·ıelen : 
Meşhur lngiliz Romancı~ Rudyardl 
KipEng'in eserinden muktebes .bü. 
yük heyecanlar ve maceralar fılmı 

- Ormanlar Çocuğu -
Ve en güzel Bir Miki Mavs 

Dikkat: Sinema saat 8.30 da baş 
lar Lütfen yerlerinizi erken temin 
edinız . Localarınızı telefonla ayır 

tabiliı siniz. Tel: No. 266 
9116 

1 gil tere ve Fransa ile arılaşmak iste 
diği kanaatindedirln. Çünkü lıalya, 
Akdeniz işleı inde ihtilaflar içinde 
bulunduğu müddetçe Almanya on 
dan hiç çekinmi;eccktir. 

Fakat ltalya oe gibi şe)lcrden 
vaz geçec•k ve neden vaz geçecek 

tir. 1 
imparatorluğun ve ilhakın tanınma 

sı ltalyanın içinde alkışlanacak, fa. 
kat orıa Hıbeşistantla fazla bir men 

faat temin etmiyecel<tir. J 

Bu sayede ufak güçlükler ve in 
, gilter·~ .. in ltalyaya hücum dıoesi 

korkuou ortadan kalkac•klır. 
Fakat eğer çemberlayn'in dediği 

gibi İtalya ispanya macerasından 
tamamiyle vaz geçecekse, bu ka 
dar kan ne mak•atla dökülmüş, bu 
kadar para ne için harcanmıştır? 

Bu macer'lden stratejik dersler 

alınmıştır; fakat bu kadarcık fayda 
bunca ferlakarlıklara değer miydi? 

Sonra lıu macera il<! bolşevizme 

karşı bir mücadele yapıldığı söyle . 

nebilir. Lakin, iş bu kadar ilerledik 

ten sonra ltalya, Frankoyu düşman 
!arına karşı tek başına na'.ı bıraka 
lıilir? 

Bütün bu suallerin cevabı ve 

rilmemiştiı; yalnız B. Ç•mberlayn 
her şeyin iyi gittiğine kanidir. Fa· 

kat Hitler de Musolini de B. Çem · 

"berlayn'i memnun etmek için silahla· 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 
1 

1 - Dış memleketleı iç.n Abone 1 

bedeli değişmez yalnız posta nıurafı j 
zammedilir. I' 

2 - ilanlar için idareye nıüra · 1 

caat edilmelidir. ' 

rile girJikleri yerden çıkmazlar. 

Musoliııi, ispanyada bolşevizmin 1 

canlanmasına müsaade etmiycceğineı' 
dair aııd içmiştir. l'u hükümetçile 
rin canlanmasıra müsaade ~tmemek · 
demektir. 1 

Biz, hala ispanya milletini istik· 1 
lale ve hürriyete kavuşturmak gibi ' 

bir hiılyanın peşindeyiz. 

Bütün bu 6srarlı vaziyeti mey· 

dana çıkaran iki sebep vardır: 

1) Diktatörlerin istedikleri gibi 

her şeye karışmaları; 1 

2) Bizim hükumetimizin bir mu· 

vaffakiyrt gibi gösterdiği karışmaz I 
lık siyasetine devamı. 1 

1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekaüd Kanununun 23 üncü maddesi· 

nin (harp mevkiinde vafizife ifa eyleyen ve düşmana esir düşen ... me· 

murlarm ) tabirinden maaşlı bir vazife maksud olduğuna ve maaşlı bir 

vazifrde iken asıl vazifesine munzam olarak başka bir vazife ile de ışti· 
gal etmenin bu maksada dahil bulunacağımı binaen harp mevkiinde asıl 

vazifesinden başka bir vazife ile iştigal ederken esir düşenlerin de bu 

madde hükmünden istifade edeceği tabii görülmüş ve hu husus madde 
hükmünden sarahaten anlaşılmakta olup keyfiyetin ayrıca bir tefsir fık. 
rasile tesbitine lüzum görülmemiştir . 

29112/1937 

Asker! ve Mülk! Tekaüd Kanununua aid 3792 sayılı Resmi Gazetede 
münderiç 3285 nuır.aralı kanunun haşiyesine bakını7. 

[Son ] 

Gümrük Tarifesi Kanununun 

mesine dair kanun 

değiştiril· 

Kamın No: 3283 Kabul tarihi: 15112/1937 

Neşir Tarihi: 25 Kanunuevvel 1937 

Madde 1 - 8 haziran 1929 taıih ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi 

Kaııununa bağlı tariferiıı 354 numarasının (B) pozisyonu aşağıdaki şekil 
de değiştirilmiştir. 

B) Yazılmış veya tabedilmiş nota ( cildli olanlar da dahildir ) mu. 
aftır . 

Madde 2 - Bu kanunun hükmii neşri tarihind;n muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükmür.ü icraya Maliye, fktisad ve 

rük ve.inhisarlar Vekilleri memurdur. 
20121937 

[SON] 
9303 

Güm-



Saibfe 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiN.si En En çok 
Satılan miktar az 

ıı.. s. A. s. Kil" 

l<apımalı pamuk 
~ = == ~ 

- -
27,SO Piyasa parlağı • 26 

Piyasa temizl 
- --.. 23 24,50 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40 41,50 

YAPAC';J 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 
Ekspres -----
iane 29,5"_/= 1 Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,. 

!i U B U B A T 
Bukday Kıbns ----.. Yerli 

.. Mentane 
Arpa ---- ----Fasulya 
Yulaf ---- -----

---- -Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

----- ----
1 -----

Mercimek 
1 Susam 16.12--

UN 
1 

1 Dört yıldız Salih ' --üç 1 .. .. 
1 .~ .c Dört yıldız Dotruluk ..o .. 

,~ ~. üç 
1 

-.. .. 
::ı c 
ö "ia- . Simit .. 
::: > 1 Dört yıldız Cumhuriyet .... ::ı 

N .... <>I üç .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
8 / 4 / 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Sa1ııım p.,,. 
Hazır ,_4_1~ Lu·eı 1-ı-=I 96 
Mayıs vadeli 4 j 74 Rayişmark . 

Frank ( Fransız ) 25 lJı~-
Teınmuz " 4 183 Sterlin ( İngiliz ) 628 00 
Hint hazır 4 1 17 Volar ( Amerika ) 78- 92 

Nevyork 8 158 frank ( isviıre ) ı-- -

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 

(Türksözü) 9 Nisan 1938 

BELE ~-E_i_L_A_N_L_A_R_I _-:l;r 
TÜRKSÖZÜ 

' 1 

' 
ı 
1 

\ 

' 
1 

1 

! 
ı 

1 

' 1 

1- Bir sene müddeti e icara verileceği ve 28/41938 tarihinde ihale
an edilen Belediye emlakinden Şölen gazinosu ile 
er dükkanı üçer sene müddetle icara verilecektir. 

mek istiyenleriıı Belediye muhasebesine müracaat· 

!eri yapılacağı evvelce il 
Belediye altındaki Berb 

2 - Şartnameyi gor 
!arı ilan olunur.9117 9-13-17-22 

1- Asfalt cadde üze rinde Halk Partisine ait arsa ile Fahri Uğurlunun 
lediyeye ait 605,25 metre murabbaı arsa açık 

ktır. 
evi arasında bulunan Be 
artırma suretile satılaca 

2- Muhammen bede li 726 liradır. 

3- Muvakkat temina tı 54 lira 45 kuıuştur. 

4- ihalesi Nisanın 1 4 üncü perşembe günü saat 15 te Belediye En-
cümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi Beled iye Yazı l~leri kale ı.indedir . isteyenler oradan 

parasız alabilirler • 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzları ile birlikte 

ıiracaatları ilan olunur.9086 30-5-9-13 Belediye Encümenine m· 

1 - Belediye tm:ak 
detlt', şartnameleri muci 
karılmıştır. • 

i 938 yılı haziranından itibaren birer sene müd
bince kiraya verilmek üzere açık artırmaya çı 

2- Bu dükanların muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelleri· 

dir. 
A- z~hıre pazarınd ,, 
B- Sebze halindeki 

aki mağazalar 18-4 938 perşembe. 
dükkanlar 21-4 938 Pazartesi, 

C- Kasap dükkan lan 25 4-938 perşeube 

D Karşıyakadaki d ükanlar, Hükumet içindeki yazıhanaler satış baraka 
zinosu, Kuru köprüdeki Gülenbar, belediye altında 
e ve hayvan pazarındaki kahveler, Hayvan pazarı 

!arı muvakkat Şölen, ga 
ki beı ber dükkanı, sebz 
saban yerile Sultansoka ğındaki kerpiç ve çinko üç ahırın 28 4 938 per 

belediyı- dairesinde Daimi encümence ihaleleri · Şembe günü saat 15de 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat te minat muhammen kira bedelinin D/0 7 ,5 udur. 

4 - Taliplerin ihal e gün ve saatinde yatırmış oldukları teminat mak 
encümene ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
ebesine müracaatları ilan olunur, 

buzlariyle birlikte daimi 
1 er gün Belediye mu has 

1 - 5 - 9 - 13 9088 

Malatya Bez ve 1 plik fabrikası Türk Anonim şirket 
ı Adana M~nsucat fabrikası direktörlü~ünden: 
1 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kahul ve tesbit edılen bez fiatları aşağıda ~österilmiştir. Bu 
suretle salış yapmakta olduğumuzu sayın müşterileıimize ilan ederiz : 

· Genişlik Beher top Beher top 

Tip santim metre fiatı 
Çifçi bezi 2 7 5 36 725 
=Astarlık bt>z 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 4 

IMatbaacılıkl 
- . 

j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

, yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
brınız. 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 D 
* 

GAZETE 

bir cild, renk li ve 
bir kapak bölgede B 

cak Türksözünde yı 

pılır. 

Rc~mi eurak, ced 
veller, defterler, çeklt 
karneler, kağıt, zar 

kartvizit ve bilumu~ 

tab işleriniz, en kı~ 

bir zamanda en nı~ 
bir şeklide en zarif h 
rufatla Türksözünde yı 
pılır . 

Türksözü matbaa 
sı "Türksözünden. bs. 

ka her boyda gazel 
mecmua, tabeder. 

---------- --~------------· 

/ 

, . . . 

• 

T •. ı r~., 

392 

1 
t 

saf ve temiz kömür ucuz olarak top ·------------.------
Dr. Muzaffer lokman 

İç hastalıkları mütehassısı 
tan ve perakende satılır . 

7967 147 

Tabib 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüğünden : 

. Ankara yakıııında Kayaş ve Küçük Yozg•tta çalıştırılmak ii1eıe ıki 
tabıb alınacaktır . 

Kabul şartla11nı öğrenmek i>tiyenlcrin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar U.num Müdürlüğemüracaatları. 

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

Adana Milli Mensuca Fabri~ası Direktörlüğünden 
112 '938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarfa kaput bezlerimizi 

satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Genilşik Top Top 
Santim Mdıe Fi atı 

Aslanlı bez tıp 2 75 36 725 Kr. 

• • tip 2 90 36 839 
Şapkalı • tip 4 • 85 36 695 • 

• • tip 4 90 36 725 • 
B~ fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı. 

dır. Bır balyadan noksan olan p;.rekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 
Fabrik~nıızın biç bir yerde acentusı yoktur. Bütiin müracaatların doğ

rudan fabrıka müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın 
d~ndır. 8900 9 

Seyhan Defterdarlığın -
dan: 

Tarsus kapusunda Kadastronun 
176 ada 11 pa•sel numarasında 
kayıtlı 19 numaralı dükkanın tama
mı 600 lira muhammen kıymet üze
rinden 8 hissede 3 Hazine hissesi 1 

açık artırma usulü ile satılacaktır . 
lı.teklilerin teminat akçası ile bir· 
Jikle 25 - Nisaıı-9-38 tarihine nıÜ· 
sadif pazartesi günü sa.<t 14 de 
DefterJarlıkta toplanan komisyona 
gelmeleri 9118 9-13-19-23 

1 . 1 

1 Hizmetçi aranıyor 1 

ı 

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

i ~--- :ı ; 
1
• ÇOCUK HASTALI : LARI 

! MÜTEHASSIS! . 

/ Dr. Nıhal Bayat 
i 
1 
ı 
' 

1 
1 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul saatları : Hrr gUn 

c. 15-19 

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

Seyhan Vilayetinden: 

1- ( 505 beş yüz beş lira sabık 
bedelli Bahçe kazasında Haruniye 1 

nahiyesindeki Kaplıcanın 1- 4-938 
gününden 31-3-939 gününe kadar 

1 

Lir senclık icaıı açık artırmaya ko 
nulmuştur . 

2- !bale 20 4- 938 çarşamba 
günü saat ( 11 ) on birde Vi ayet 
Daimi Eııcümeninde y · pılacaktır. 

3- istekli olanlaıın (37) otıız ye 
di lira (88) seksrn şckiz kurıış mu
vakkat teminat nıakbıızlarile sözü 
geçen gün ve saatta Daimi Encü-
ın~ııe ve ş~rtnam~yi görmek İsli 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Dcı hal Ali ııızd Kclle~ckcr lir:; et hanesine giderek zarı!, sağl~m. ucuı· 

son s•sıcm bir 

yenlerin hır giitı Husu~i Muhasebeye 

1
. 

müracral'arı . 9104 5- 9-13 - 17 
: ...... 

MALTIZ ALiNiZ 
mulc1bi!inde edinP.ceğiniz maldıı. 

sayesinde mutfağınızın e1'onomis1 
Seyhan Sıtma Mücadele 
Reisliğinden : 

15-Nisan·-1938 tarihinde baş· 
lamak ve bir buçuk ay devam et· 
mek şartile Adana Sıtma Enstitü
süııde küçük Sıhhat memurları kursu· 
açılacJğından Memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz o 
lan Orta mektep mezunlarının aşa 
ğıda yazılı evrakı müsbitelerile bir. 

1 
likte bir istida ile azami 12/Nisan/ 
1938 tarihine kad;;r Rfisliğimize mü 
racaatları ilan olunur . 1 

Evrakı müsbite şunlardır : 
1 - Sıhhat raporu 
2- Hüsnühal varakası 
3- Orta mektep diploması 
4 Nüfus tezkeresi sureti 

27-31-3- 6-9 9069 

Lira 
temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomık, en uc 
Alacağınız a iZ a l ,, köm''ıiide A i Rıza Kel 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko··mu"rü k_uı~a~makıa hem mim bir cevherin isti~ 
!akını arttırmış ve hem de müstefı• 

olacaksınız. Odun kömüıü aıtık aranılmamağa mahkünıdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediııİ 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 ıı 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' y 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

ol 
le 
Pı 


