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SÖZ DÜELLOSU GENE BAŞLADI° 

rik 

''Almanya ve ltalya, lngiltere ve 
Fransadan evel garanti vermişti!,, 
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lngiltere ve Fransa inti-

kam siyaseti gütmüyor 
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Londra : 14 ( Radyo ) - lngiliz 
P'. Başvekili Bay Çemberlaynin dün 

n Avam Kamarasında söylediki nutuk, 
pa 

r<J 

en 

Ü 

Uf• 

bütün dünya a jansları tarafından 
hülasa olarak tekrarlanmıştır . 

Dün Başvekil Çemberlıiyn Avam 
Kamarasında nutkunu söylerken, Ha
riciye Nazırı Lort Halifaks da diger 
taraftan Lordlar Kamarasında ayni 
mevzu üzerinde beyanatta bulun-

muştu , Nazır , bu beyanatında , hal. 
yanın samimiyeti ihlal etmesine karşı 
duyduku ttessüfleri izhar etmiş ve 

af bu durum karşısında lngilterenin al 
dığı cepheyi tebarüz ettirmiştir . 

ir 

a 
• 

Lord Halifaks ltalyanın göster
d iği gayri samimi harekete sık sık 
temas ederek sözlerini şöyle bilir· 
miştir : 

- " ltalyan temınatı , İngıliz 
ltalyan anlaşmasının hayati bir un 
suru idi. ispanya meselesinin sure ·; 
halli yolundaki vaitlerde durulmadı 
ve nitekim bu ayın dokuzunda, Mad
ıidde bulun•n gönüllülerin geri çe
kilmesi mevzuu bahsiken, bu, nazarı 
dikkate alınmamış ve bu suretle In
~iliz - ltalyan anlaşması hükümleri 
ihlal edılmiştir . Hdlbuki biz Romanın 
sözünü bir senet olarak saklamak-

ti tayız . ., 

G ene dün Başvekil Çembcrliıyn , 
,r nutkunda şöyl: demişti : 

koyma • az mı 

BÜYÜK BRITANYA VF. FRANSA , AMERiKA , RUSYA 
VE BALKANLARLA DAiMİ BiR TEMAS HALiNDE 

ve Fransadan evvel , Yunanistan ve 
Romanyaya garanti vermişti • lıalyan 
elçisinin Atinedeki beyanatı ve Ro-

men - Alman ticaret anlaşmasının 

imzası, bu iddianın kuvvetli bir de· 
lilidir . 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~·-·-·-·-·-·-·-·- ·· -·- · • • 1 

ı i Asker Göziyle i ı 
1 - • 

1 ! ! 

: ı VAZüVIE:T ; 
• • i i 
i B uyuk harbin bilm'>inden bugUne kadar ge~en zamann bir lluuzur ve i 
j ,ukun devri diyemeyiz . Bu muddct zarfında da gene fasılasız harpten i 
! lıah<edildi. FM<nt aradan epey bir mUddet geçmesin• rağmen okuyuculan- ! 
t mız h:ıtırl:ırl:ır ki o vakitler bu sUtunda bu korkulara Yer vermedik ve mU · t 
İ him dik , h ki att bizi t~yid etti. ÇunkU harbin ol~bilme i i<,:in a,kerlik i 
İ bakımından muayyen ~artların mcvcud olma'ı 13zımdır. Bu ~artlar ~u surt:l· ! 
ite hu!asa edilebilir: istekleri birbirinin tamemcn zıddı olan iki tnraf mndn· t 
! na gelecek ve bu iki t:ır3fın zafet Um it ve ihtimali de a,agı .' ukarı bi;biri· İ 
1 ne ınUsavi. olacak. t 
i \'akıa dun <le 001urui harbin ncticc~ınden nıeınnun olanlar ve olmıyan· İ 
i lar divc iki zUmre vtırd1. V'n.kal bu iki zUını·e nra:;ınJa ku\.·vet n1u,·az;ne::.i i 
! ve bin .. a.enaleyh zafer ihtimalinin n1Usa.viliği yoktu. Onun iÇin de harp ela· ! 
f m><dı Bugun ise bu ihtimal meydanı gelmiştir . Bin:ıcnale~·h harp lchlikesi ! 
! b:ı~göst ermi~tir. ! 
! t - Almanya. lt:ılya. japony:ı ve peykleri . 1 Muhtemel olarak M~ca- ! 
! ristan , lsp:ıny:ı ). ! 
t 2 - Fransa , lngiltcre , Polon~· a, llus,'a ve peykleri. (Bunlar henUz ! 
i kativetle ifade edilmiyccek derecede muphemdir ı . 1 
İ .Vakik bu tasnifi bir dereceye kadar bu.vuk harbin meı·kcz i devletler ! 
! ve etrafındakiler> tubirilc de ifade etmek mumkUndtır . Ancak hu vazivcti ! 
! J:ıponya ile lspan~·a ihlal clm<ktedir . Bu~uk harpte bunların ,nriııe ! 
! kaim olan Osmanlı lmparatorlugu merkezi devletlerin hudu~ları <,:ok geni~- ! 
! !emesine rugmcn onlnı· gene karadan irtibatl3rı olan tek bir kutlc h,Jine ! 
! gelmişlerdi.ı ! , 
! BugUn İse Japonya ve lspan,\·a d.,lııyısilc ,\fmaU - İtalyan blokunu ! j 
! Jlllnız merkezi devletler. diye tıırif etmek clogru olamaz. Bu zUnıre olduk· ! j 
! ça geni~ ve dun.ya mikyasında bir anlaşmadır ki eski :ı.ıunoblok merkezi ! 
! devletler kitlesine nazaran fn.y<la ve n1a.hzurlar1 ha.izdir ve ono göre gözö- ! 
! nundc tutulmak icab eder. ! 
! - Oerl•I lc;erde ! • • :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

ON AYLIK 

T AHSILA TMIZ ı 
217 . 587 . 218 1 

LİRA OLDU 

Ankara : 14 - Verilen malü

mata göre, ıııaliye vekaleti, geçl'n 

aı sonuna kadar olan on aylık dev 

let tahsilatını tesbit etmiştir. Şubat 
1939 ayı sonundaki tahsilata naza · 

ran mart sonuna kadar on aylık 

tahsil:llımız 20,957,249 lira fazla 

sile 217 587,218 lirayı bulmuştur. 

ING1L TERE'DE 
MANEVRALAR 

İngiliz Kralı 
Manevralara 
iştirak etti 

Londra : 14 (Radyo) - lngiliz 
hukümdarları Londıa dışında yapılan 
manevralara ıştirAk : etmişlerdir. Kral 
tayyare ıoplarının ateşl~rini, askeri 
telsiz telgraflarını tetkik etmi~ :uçuş• 
ları ve motorlu kuvvetlerin hareket
lerini gözden geçirmiştir. Kral manev
ra sahasında uzun müddet kalmış
tır . 

HA TAYDA 
C.H.P. Kongresi 

merasimle açılıyor 
. . lskenderun : 14 (Hususi muhabi· 
rımızden) -« Hatay. arkadaşımııın 
Y.a~dığına göre, Cu :nhuriyet Halk par 
tısı İsl:enderun kaza kongrası ön - _ I 

.. d k • u 
ıı:ıu~ e i. 15 nisan cumartesi günü ~eh 
rımızdekı Halk sinaınasında merasimle 
açılacaktır. I 
. _Merasime bandonun çalacığı is
tıkla! ınnşile başlanacak ,.e bunu mii- 1 
teakıp kongr1 açılacakıır. kongraya ı 
Beylan, Arsıız nahiye ve ocak ınurah
haslarile merkeki kazaya bakir köy 
vı semt oca:klaı ı murahhasları aza 
olarak iştirak edecekleıdir . 

1 
Merasimde mebuslar kaza hükü

nıet erkanı. belediye ve ticeret oda

sı heyetlcrile halk mumessilteri bulu
nacaklardır. 

Büyük millet meclisi 
dün içtima etti 

Milli müdafaa bütçesine 2,500,000 
Lira munzam tahsisat kondu 

A k 14 ( A A ) - Büyiik n ara: . · 
. .. k" toplantısında Millet meclisı bugun u 

Milli müdafaa vrkiilati 1~8 yılı büt-
. 1 · e ikı mıl· çesinin muhtelif tertıp rrın 

yon beşyüz küsurbin liralık munzam 

tahsisat konulmasına ait kanun liıyi 
h • k ve kabul edilmiştir. 
ası muza ere 

Milli müdafaa encümeni rei'i hnrp 

mükellefiyeti hakkır.dak i kanun layi
hasının da ehemmiyetıne binaen bu 

devı ede müzakere edilebilmesi ıçin 

Milli müdafaa, Adliye ve dahiliye 
encümenlerinden mürekkep bir muh· 

telit encümende tetkik edılmesini tek
lif etm iş ve bu teklifte kabul olun
muştur. 

------

Italyan kıtaatı Tun ustan 
Mısır ve Sudana geçti 

ı ·ı· k A mahfilleri, İngiliz kıtaatının icabında 
ngı ız as erı . . - k · 
bu toprakları derhal müdafaa etmes~ ıçın ta vıye 

edilmesi lüzumundan bahsedıyorlar 

• Londra : 14 - Daily Telgravh 
gazetesinin yazdıkına göre, Libyadan 
mühim miktardı\ İtalyan kıtaatının 
Tunus hududundan Mısır ve Sudan 
hududuna ,geçtiki hakkında İniiliz 
hükümetine malümat gelmiştir. 

Bur.dan dolayı askeıi mahfiller 
lngiliı kıtaatının, icabında bu top· 
rakları derhal müdafaa edebilmek 

PARİS'TE 
TEDBiR! 

TAYYARE HÜCUMLARINDA 
ÇIKACAK YANGINLARIN 
SİRA YETİNi NISBETEN A
ZALTMAK !Ç!N E_YLERİN 
ÜZERiNE KUM DÖK ULUYOR 

Paris : 14 (Radyo) - Muhte 

mel tayyare hücumlarına karş~ F · 
ransada bütün şehirlerde tedbırler 
alınmasına başlanmıştır, Bu cüml~
den olarak Paris evlerinin üzerlew 

ne kum dökülmektedir, Bu suretle 

bombardımanlarda çıkacak yangın· 
!arın sirayeti azaı'tılmış olacaktır. 

ıçın takviye edilmesi lüzumuna kani 
bıılunmak !ad ırlar. 

İngiltere kralı 
Kanadaya harp gemisile 
değil, vapurla gidecek 

Londra : 14 - Dail Ek,press ga. 
zetesinin yazdıjtına gorc dün Kral 
ile B. Chamberlain arasında yapılan 
görüşmelerde Kralın Repulse kruva· 
zörü ile değıl, Empress Of Britain 
vapuru ile Kanadaya gitmesi karar 
altına alınmıştır. Amirallık dairesi 
başvekile kuvvetli bir harp kruva~örü 
olan Repulse'in bu gerginlik devrınde 
Avrupa sularını terkeımemcsinin mu
raccah olacağını bildirmiştir. 

Fransız gazeteleri 
"ihtiyat tedbirleri 
alındı,, diyorlar 

Pdris 14 - Gazeteler dünya 

buhranile meşgul oluyorlar. Jaur ga

- Gerisi ikinci sahifede -

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

_ " Yapacak bir çok işlerimiz 
var . Fakat şu muhakkak ki. di~e.r 
tnilletleri de ne yapmak istedıklcrını, 
nasıl bir arzu beslediklerini b '. lmiş 
olmalıyız. Biz ıdeolojileri bir olmasa 
bile, sulhu ko :ıımak azminde olan 
herkesle birleşmek arzusundayız. İle· 
•ide, hareketlerimizi millet ve mille
tin vekili olan Parlamentonun tasvip 
tdeceğine şimdiden emin bulunmak
tayız . 

. Bu _ kongrada, kaza idare heyeti 
ıle. Vılayet kongre mümesslleri intiha:> 
edılecek ve ağlcbi ihtirnal iki ay so~-' 
ra. yapılacak ikinci bir taplantıda da ------
koy ve nahiye ocaklarından gelen di
lekler tetkik ve müzakere ecilecekt ' 

lio sırada Mecliste şu sesler yük· 
Selmiştı ; 

- Sovyetler bırligi ile ne yupı
Yoısunuz ? 

b . Çeınbcrlayn bu süalc şu rnuka· 
cıcde bıılunınuştur : 

Anı-. " Fransa ve Büyük Britanya 

1 erıka, Rusya Polonya Balkan
arıa d . • . ' ' k 
tadır aıını temas halinde bulunma • 

bir T ~lıakküm teşebbüslerine müşterek 
y karşı koyma azmindeyiz · 

e bu fk· · " 
tik· 1 ırde olan her devletle tcş· 

•rııesai e 1. d . ·k Yes· ıne ın eyız . Vatanın vı a-
. 

1 Yolund k ' · · hattıc. a ı ~arsılmaz azmımız , 
"areketim· . . . b 1 

ıııaktadır. ızı tayın etmış u un· 

l.ondra . . 
dıa 5 . • 14 ( Radyo ) - Lon· 

'Yas; c 
sıl Ba meııalili ve matbuat Fran· 
ı ŞvekT B 1•rıayn; 1 1 ay Daladye ve Çern· 
Oluşund n, nutuklarının ayni manada 
•naktad an büyük memnuniyet duy-

ır , 

b llcrJ;0 
. ~rlay0 ve 14 ( Radyo ) - Çem 

rıyle Ro Oaladyenin son nutukla
len ıraıa~~n~a ve Yunanistana veri
buat •le ' Yı mevzuu bahseden mat
ladır : urnıe şu fikirde bulunmak - " 

Almanya ile ltalya, lniiltere 

Duçenin geni nutku ve 
yapılan nümayişler 

''KAHROLSUN FRANSA 

''Parise, Korsikaya, tunusa! •• ,, 

Kont Ciyano 
Arnavutluk 
umumi Valisi 

ır. 

Paris : 14 (Radyo) - iyi bir 

k·1ynaktan alınan malümata gör~, 
ftalyan Hariciye nazı Kont Ciyano 

Arnavutluk umumi valiliğini idare 

edecektir. Kont Ciyano~ııo yerine de 

Roma: 14 (Radyo)- Bay Mu•ollnl dün Arnavutluk tacının Londra sefıri Dino Gr~n ti ğelirile· 
ıtalY• kralına takdimi müna•lbetile bir nutuk •Uylemı,tır. Dü· cektir. 
çe bu nutkunda ezcümle •llYI• demı,tır: 

-" ounyanın bizi, günlük ı,ı •. 1 Bir Alman 
rlmlzle b•• b••• rehet bırak filosu 

Göbbels Berline 
döndü 

!stanbul : 14 ( T eldonla ) -

fstanl:ıulda bulunan Alman. Propa

ganda Nazırı bu~n. h.ususı tayya

. I Berline gıtmıştır . 
resıy e 

maaını l•tlyoruz. ve •unu tek- f 
rerlıyoruzkl yolumuzda devam spanyaya 
adeceıız." 

geliyor 
Düçenin bu nutku, ltalyada, bil-

hassu Romada büyük nümayişlere 
vesile olmuşlur. 

Halk nutkun akibinde « kahrol· 
~un Fransa!• ve" PMisc, korsikaya 
Tunusal., kelimelerini diye baj!'ırmış. 

tır. 

Ankara : 14 ( A. A.) - Kırk 
parçadan mürekkep bir Alman 
deniz filosunun bu ay sonlarına doğ 
ru ispanya sularma gclec~ği ve bir 

ay kalacağı Berlioden resmen bil

dirilmektedir • 

Tarih 
yazımız 

• 
"Çukuro

vanın ya''" 
mevzulu ta· 
rlh tedklk 

•erimize de
vam ediyo
ruz. BugUn 

Kadiri! l•kan 
tarlhçe•lne 
ald makaleyi 
içeride bu · 
lacak•ınız. 

• 
l<t'~ff?lflti:. o 

~uuıankı ı:ılah 
fırkas111ın Ka· 
diri iye J iska" 
eıtiı(i yörükwr· 
deıı bır ııpı 
güsteriyor. 
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EVLİ 
KADIN 
NİSBE1 

c .. vdet p şanın Türk tarih en 
cü nenı mecmu.1sı.ıın ( 1 mart 1926 
t uih ve 91) No lı sa} s n<la "çuku· 1 
rOVd~a ıki pazar yeri diye ,naruf o an 
iki m.ıh 1 var idr l i i O')am 1} e ka 
saoac;ı pişigahında bir vasi 'e güzel 
mevki o!up osm"nıı, k za-;ına m r 

kez olm k üıer~ l urad ı tir kasaba 
ı ış rn munmmem idı. dığerı zü kı.ı 
dıyt' devletin"n kışla ı o :ıruk ir" kal 
sa'>:ı y ıi o1u, kars zil ri (' kı 
zasır ı tnPrkez olmak i"z 'e l u adrı 
dıhi l>ir kasıba inşnr.ı r uk rrer ili 
senP." 1282. yani 1866)) 

Avni sene içinde Cevd t paşa ı· 
f-lalrpten ilk teftiş seyahdlına çık-

mış bu°Lı'lU>'ordu bu teftiş esnasında 
((MaraşJ mühim işlerin tesviyesin
~en sonra Andırın kazası tarikile 
Kars zülkadriye dağları aşılarak 

Çukurov"aya indiğimde eı kanı har· 
biyeden Hüseyin Hüsnü bey beni 
istikbal etli ve knrs zülkadıiye ka· 
sabasına götürdü)) 

Bakalım Cevdet paşa bu günkü 
kadirliyi ilk kurulurken nasıl gör 
mii~tiir. } azısına devam ediyoruz 
(sahife 125) [ ... ] 

Cevdet paşa 

bütün çrplaklığiyle meydandadır. 

Bundan sonıa yolumuzu Kozana 
döndermek ve Sis kalesıni göz,..en 
geçirme zamanı gelmiştir. 

Yolumuz şimali g<nbiye döndii. 

VALİMİZ 

R. ÇEVİK 
GELDiLER 

Vi.ayete m{:teallik bazı işler 
hakkında vek:;letle temaslarda bu
lunmlk üzere bir müdJet evvel Aıı 
karaya giden ve oradcın lstanbuf;ı 
grçen valimiz Bay Ah R za ç .. vik 
dliıı akşam şehrimize dönmüş1 er 

dir 
Sa}ın Valimize ''Hoş geldiniz .. 

de iz. 

Posta, telgraf teşkilat 
kanunun ~a değişiklikler 

Haber aldığımıza göre, posta, 
telgraf ve telefon umumi müdürlü
ğü, teşkilat kanununu -değiştiren bir 
kanun projesi ha!ırlatmaktadır. Bu 
pıoje ile n uamelat ve fen müfettiş
lerine füd kadro genişletilmekte ve 
telgraf reisliği ile telefon reisliği 
birleştirilmı"'k suretile bir reislik ha· 
line getirilmektedir. 

Karne ile iş takibi 

Alınan bir karara göre bundan 
böyle memleketimizdeki bütün güm· 1 
rüklerde hiç kimse karnesiz iş takip 
edemiyecektir. 

Pamuk ekim 
mıntakaları 

Janda·rmaların tedavisi 

Jandarmaların hastahanelerde 
parasız tedavi edilmeleri etrafında 

Dahıliyc vekaletizce yapılan bir tek· 
lıf Maliye vekaletinde tetkik edil· 
mektedir. 

"Gr.çı-n sene burası pazar yeri 
denilen bir ha!i sahra iken bn kerre 
müceddet altıyüz bu kadar bone ve 
bir hayli dükkanlar yapılarak bir 
yeni kasaba peyda ok'uğu nazarı 

memnuııiyetle görüldü. Haneler y_a 
pılıyorken temı>l.için arsalar kazıl

dıkça eski K&rs zülkadriye kasaba 
sının a~arı göı ü'müş şöyl~ki: bir ar 
şın kıızıldığı gihi renk Emir (yeşil· 
renklı) çakıl taşlarından masnu bah 
çe taı hları zuhur etmiş ve pek çdk 
ebniye taşları bulunarak rpücedde 
den hane ve dükanlar İnşa olunmak
ta ıdi. Hemite kalesi civarında isi.an ı 
olumın Bozdoğanlı aşireti dahi te 

Çukurovaııın sisli ovııaının şimalin
de brışı karlı Toroslarrn Kozan dağ 
lar r görünüyor. Bu dağlar yalnız 

manzara değil ayni zamanda tarih 
doludur. 1 etkik sahasında gezece 
ğimiz yerleri şöyle :bir göz önüne 
alalım: Kozan, şahlana {Hıh!ana Sey· . 
han nehrine koşan Goksu, dereler, 
yamaçlar, ormanlar nilı<'yet Kozan 
dağlarının bekçisi gibi Hacrna (Sa 
imbeyli) g çenleri kontrol t"den Fe
kt", Kısık: Dı.inyanın hiç ir yerin 
de bulurımıyan bu boğazdan sonra 
da Gürdeşen, Obruk suyunun güıül· 
tülerilc inliyen Saimbeyli, insanı 

mazilerin hatıra sığmadık derinlikle· 
rine ~ürükliyen Şar (Komana) ve 
mağaranın güler yüzlü avşarları 

hep bu satırlara sığdırılmağa yavuk 
ludurlar. 

Karnesiz ş~l11sların işlerini gören 
memurlar da Ct'Zalanclırılacaktır. 

MAARiF iŞLERi 
1 
Kıskançlık yüzün
den kanlı kavga 

R. Yalgın 

mel İçin yerleri hafrederler iken I ~---,,.,,_,-.-----
pt k çok ebniyeli kadime taşlaıı bu· F J 
lunmcıkla ht p l unu taştan haneler ransız gazete eri 
İnşa edertk ğüzel köyler yapmışlar ~ 
clı. Geçı-n sene burada ebniye değil 
bir kulbe ve samanlık ddhi yok iken 
pazar yerihde öylt ~ ir güzel kas3-
ba peyda olc'utan haşk a çukurova 
nın her tarafında müceddet köyler 
teşkil edılm"ş ve Kuı t fsm::ıil paşa 

1 

nın zoru ile aşayir çadırlaıı bozulup 
plrç ıları h'lnelerİn'! döşeme edilmiş 
oldu~u nazarı taaccüp ve hayretle 
görülmüştür." 

Cevdet pa'Şa bize kadirlinin 
altındaki a~arı atika ve ınoza} akları 
nı güzel bir dil ile bildirdikten son· 
ra Osmanlı drvletine canı sıkılarak 
::;crt sert: 

11Kars Zülkadriye kasabasının 
İnşasına başlandığı gihi lir güzel 
hükumf't konağı \e sair Ebniyt'ı 

miriyt Y"P'•' da ahaliye hüsnü misal 
göstermek lazım iken henüz hül..u 
mc;ti tanımış olan eıhali taraf ndan 

Bninci sabifeden artan -
. 

zetesi diyor ki: "lngilterenin Şarki 
Ak denizde vazi;-eti, 1 ugün lıir haf -

ta evvelinden dah:ı f ,.,zla tehlikede 
dir, Bu tehlikenin artmasını mt>net 
mek için Lon3ra ile Paris, İcab e 
den ihtiyat tt dbirlerini ittıhaz et 
mişlerdir. Şarki Avrupa ve Balkan 
payıtahtlarıle lıirçok müzakkeıeler 
ceıeyan ediyor,, 

Petit Juurntıl yazıyor: "Hadise· 
!erin inldş ıfı ı siıku.1 t ve soğukkan 
lrlıkla btkliyeli n. Arlık sürpriz dar· 
heleri ındirılemc z. Ş;dd tli bir dar
be olursa ica~> r i n Lütiin tedbir
ler alma l..tır Ş mdiJen fogiliz ve 
F rcınsız f ı u lı~rp vaziyetine gir. 
miş b k ı 11 

Fig ... v t • d şıJ mütala;ıyı 

Talebelere ceza 

Mektepler inzibat komisyonla· ı 

rınca mecburi tasdikname veya kat'i 
ihraç.la CPzalandırılan talebe hak j 
kındaki karaılara tasdiki için Ve
killiğe gönderilen evrakın bir kısım I 
okullar tarafın 1an noks:ın gönderil- 1 
diği, noı:s:ınların tamamlanması için 
biran evoJel tedkiki ve neticelendi- 1 
rilmesi gl'rekfıı inzibati vakaların ı 
!.ÜrÜncemt"de birakılmaması ıçın 

Maarif vekaleti tarafından okullara 
tdrnim yapılmıştır. ı 

,____,...~~~! 

yürütüyor: "Bir taraftan Arnav1Jtluk I 
Adriyatik ve Yunanistan, ftalyanın 
hayat sahası dahilinde gösteriliyor, 
diğer taraftan da dahili harp bittiği 
haldr, ltalyanınkinden Fransa ve 
lngiltere için gaha fazla hayati bir 
saha olan ispanyada İtalyan asker· 
leri hala duruyor. Mayorka ile Ka
diks. Fransız münakalatı için, korfu 
adasının İtalyanın müııakalatı bakı 
mından lı"aiz olduğu ehemmiyett<"n 
daha az kıymeti haiz dt'ğildir . ., 

Sivaslı Ahmet oğlu arabacı Yu
suf adında biı isi Çangırılı Ahmet 
oğlu Nuıi tarafrııdan" bir kadrıı me. 
selesinden dolayı demirle başından 
y.ıralanmiştır. Yaralı şehrim·z mem· 
leket hastalıanesine yatırılmış kaçak 
suçlunun da t.akibine başlanmıştır. 

Fazla kaçırı:ıca!. 

Mt·hrnet oğlu Reşat adında bi- 1 
risi, Ali. oğlu Hamid adında bir sar- 1 

lıoş tarnfından hakarete uğradığın ı 
dan zabitaya müıacaat etmiştir. ciir 
ınii meşhu 1 yapılmış, ve suçlu ad \ 

liyey<" sevk ed:lmi~tir. 

Zirayi mücadele 

Mdn,u'larıınızı koıumak için icap 
eden her dür lü tetbirler devam et j 
mektedir. bölğemizde bilhassa do 1 
müzla miica-:lele işi ile devamlı mt-ş 

ğul o'uomaktadır. Maı t ayı içinde 
yediyüz elli iki domuz öldürülmüş· 
tür. 

bu kad r han ve dükkanlar inşı r 
o'unmuş ve bir taraftan dahi inşa 

olunm.;ktrı l u!unmuş ikeıı hükümet 

ı ı Ro a mihverinin 
t3a,kanlarcJn Dulgarisbn
Jan ;stıf .:.1de etm~k istedi 

......... ~P"~i Avrupıdan bildirili· 

Bulgaristan 
lıala (çadır) ;ılt·nd<t id" Şöyle ki : 
(Bir kaç Lüyük çadır tedarik olu 
nar11k biri hükumıot dair~si ittihaz 
o'unmuş ve ikisinde meclisi idare · 
ve deavi akdolunmııkta 1 ulunmuş 
idi ve mahbuslar bir çadırda bağlı 
olup zaptiyeler açıkta idi. sebebi 
bu idi ki ol esnada Fuat Paşa azil 
ile büyük Reşit paşa Sadrı azam 
olup taklili masarif için nerede cb-

i) ei t miri) e varsa tatil olunmak ve 
1 

>ticede inşaata başlanmamak 

i ı ı Ba idt" e miri kat'iye gel· 
iı efe (le ap 

almıştık.,, 

le! eski devir! 
teşckkul ede 

da Neuiliy muahedesile Gömi.ılcüııe· 

Yi, Dedeağacı Yunanistana, Ustruın yor. 
Osmanlı devletinin bir vilayeti ca, Timok ve Çaribrod havalisini 

iken 1878 Be lin muanedesile müs· de Yugoslavy:ıya terketti. 
takit bir vilayet şeklınde doğan Bul· Egi." ile irtibatı kesilen Bulgaris-
garistan prensliği, 1886 da Şarki tanın mesahası 121 bin kilometre 
Rumeli vilayetİQİ ilhak etti; 1908 murabbaından, böylece 103 bin ki 
de de istiklalini kazandı. lonıetre muralJbaına indi. 

Bulgaristanın nı fusu 1926 da 
1912 Balıcan harbind" Bulgaris 
d 

5,5 milyondu. 1939 da 6 milyonu 
tan, iğer B~:bn devletlerile birlik geçmiş bulunuyor. En kalabalık 
te yaptığı rnuharebf'de, Çatalc 'Ya yerle: Turıa kenarları, Sofya, Kızan-
kadcır ilerle.:li, Ege sahillerine indi. lık, Köstenel ovalarıdır. Nüfusun 
Lakin Osmonıı devletinin elinden yüzde 84 ü Bulgardır. 
çıkan crazinın taksiminde müttefik· 550 bin kadar olan Tü, ki erin 
fer birbirlerine girdi! "r ve Tüıkiye ehemmiyetli miktarı Türkiyeye ge 

l:.:'llW~fıfı·i... istirdau etti. Doburça da tirilmiştir. Bunlar, şimali şarkidr, 
ara 'f ldı. Deliormanda, ceııubu şarkiıf e Yam· 

arlar 4,arafında iştirak holu, Harmanlı, Hasköy, Filibe ci· 
Bulgamta'#~ q'9 9 voırmda toplu olarc.k bulu:ıurlar. Bu 

" lu 

Türkler ekseriyetle çifçi ve 
dırlar. 

bağcı· 

Varna ve Burgaz gibi sahil şe 
hirlerind<> 415 bin Rum vardır. Vidin 
ve ci varındd da 7 5 bin Romen ya· 
şar. Ddgınık olarak 42 bin Musevi, 
11 bin Ermeni vardır, 

Nüfusun yüzde 79 u çif çidir. 
Toprak ufak parçalara ayrılıp çifçi 
çiye taksim edilmiştir. 

Sufyanın nüfusu 213 bindir. 
Bulgaristanın bellibaşlı mahsul 

lerindt>n biri tütündür. Her sene 
2 · 3 mil yar leva miktarında ihra · 
cat yapılır. (Bilhassa İtalya ve Al. 
manyaya gönderir.) Bu memleketin 
giilyağı da meşhurdur. 88 milyon 
levalık ihraç eder. 

(Bir il.va, elli para ile altmı~ pa 
ra arasındadır.) 

Hamid için 
ihtifaller 

Dün büyük şair Abdülhak Ha
midin ölümünün üçüncü yıl dönümü 
idi . Bu münaseLetle yurdun heman 
her köşesinde gençlık büyük şair 
için ihtifaller yapmış, deger li üstadı 
hürmetle anmıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava rüzgarlı idi. En çok ~ıcak göt. 
gede 21 dereceyi bulmuştu. Gece
leri en az sıcak 6 derece • 

lmar planları ta
mamlanan şehit, 

kasaba 

Dahiliye Vekaleti şimdiye kadar 
imar planları tanzim edilen şehir 

ve kasabalarımızın bir liste~ini yap 
mıştır. Bu listeye göre şimdiye ka
dar 62 şehir ve kasabamızın imar 
planları tanzim edilmiş ve bu plan· 
lara göre faaliyete geçilmiş bulun· 
maktadır.Bu şehir ve kasabalarımızı 
yazıyoruz : 

Ankara, Kızılca hamam, Çubuk, 
Afyon, Şühut, Bolvadın , Emirdağ, 
Sandıklı, Antalya , yukarı ve aşağı 
Nazilli, Karaca, Aydın , Bandırma , 
Burhaniye, Edremit , Akçay , Susı
gırlık , Ayvalık Tatvan , Gerede , 
Bursa, Karacabey, Orhangazi , Mu· 
danya, Çankırı, Denizli, Acıpayam , 
Buldan, Sarayköy, Diyarbakır,Edir· 
ne , K,..şm , Gaziantep , Mecidiye 
köyii, Kalamış iskelesi civarı , Ya
lova, Fılorya, lzmir, Bayındır, Kay
sı:•i A_1.ıpazJtı, Çumra, Uşak,Emet, 
Malatya , Besni , Manisa , Salihli , 
Alaşehir, Akhisar, Muğla , Fethiye, 
Niğde, Boyabat, Sivas, Çetinkaya , 
Tokat, Erbaa ve Scıfranbolu. 

~leden Leri lngiltercde 
~ !inlik kız, evli kadın 

daha çoktur. Fakat 1 
tere'yi dünyanın en az evli ka 
bulunan l>ir mc: mi eke t zannetır 

yın. 

Geçenlerde "acaba kızımız 
çok, kadınımız mı? 11 diye bir ist• 
tik tutulmu7, lngiltere'de yüz ka 
dan 53 tanesi evli çı ... mış. Hatb 
Finlandiya' da evli kadınlar yüı 

43 ii zor buluyormuş 
Beri yanda Ar,neı ika birle~ 

devletleriyle, Japonya da evlilik< 
hetinden aşağı değil: Amerika' 
sayılan yüz kadının 61 inin, JspC 
ya' da 62 sinin kocaları varmış. 

"Çocuğumuz olmıyor, böyle 
derse ha1i-niz nice olacak? n dıye 
!anan Funsa'da ise, öyle zanned 
diği kadar çok gelinlik kız yok: r 
ransız kadınlarının yüzde 57 si t 

li Almanya'da da evli kadın yet 
ken kızdan d"ha çok: Yüzde 55 
çuk. 

. . ~ . ; ' : . ··; ,,. .. , •• . .. ~ ' 

RAD o 
• BugUnkU program .. 

1'iirki) e Radyo dıfüzİ) on pQsta 
Türkiye Uadyosu - Arılrara Rad) 

Cumertesl 15 - 4 - 93 

1 3.30 Program 
13,35 Müzik (Neşeli müzik-f 
14,00 Memleket saat ayar 

ajans ve meteoroloji haberleri . 
14, 1 O Türk müziği . Çalanla1 

Vecihe, R,.şııt Erer , Cevdet Kvf 
noğlu. Okuyan: Muzaffer lıkar. l 
, ... - Eviç peşrevi • 2 - Ce( 
beyin - Eviç şarkı - Bir nigi 
kalbimi etti esir. 3 - Sadettin l<• 
nağm - Eviç Ş.itkı - Doğu) 

ömrüme bir yirmi sekiz yaş günt 
4- .... - Eviç şarkı -..... Göıl 
rim kan ağlıyor. 5 - Vecihe - ~ 
nunla - Ferahnak taksimi. 6-
kir a~anın -- Ferahnak yiirük 
maisi - Bir dilbere dil düştü ~ 

Otomobilin 
öldürdüğü 
Hanedan! 

, 7- .... - Ferahnak saz semıı 
14,40 Müzik (Bale müziği ... 
15,30 Konuşma ( Hukuk i 

yayma kurumu - Bay Schwar' 
Mukayeseli hukuk bakımından 

giliz bo·çlar kanununun ırna pr 

Irak Kralı birinci Gazi, olomo· 1 

bil kazasına kurban gitmek üzercu ı 
olduğu sırada, otomobiliııin sürati 
120 kilometreyi buluyormuş. 

Birinci Gazi lngiltere'de Hor· 
rovda talebe iken babası kendisine 
küçük bir otomobil almıştı. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Havacılık, tavukçuluk ta Bulga ""' garistar. da iyi bir safhadadır. 9 mil. 
yon koyun, 2 milyon sığır, 1 1 mil

yon kümes hayvanı vardır. SeneJe 738 
milyon levalık yumurta ihraç tdilir, 

Sanayi yeni uyanıyor. Dokuma 
sanayii imalatı senede 1 milyar le· 
vayı geçer. ip, trikotaj, ibrişim. halı, 
senede 200 milyon leva kıymetinde 
istihsal t>dilir. 

Deri, sabun, kağıt, boya, mum, 
şeker, konserve, bira, ispirto, cam, 
çimento, porself'n, mobilya fabrika
ları vardır. 

Madenleri hükumet ve hususi 
şirketler işletir. Vit0ş dağı e~eğill' 
cieki liğnit madeni kıymetlidir. 1929 
da 1.5 milyon ton istihsal olunmuştu. 
Maden kömürü ve antrasit damar· 
ları da vardır. 

Demiryolları 2700 kilometredir. 
Fakat biihassa Tunadan istifade 
edilir. 

sipleri ( işbu konferans Halkt' 
tlen naklen radyomuzla neşredı 
cektir . ) 

l 7,30 Program , 
17,35 Müzik ( DJn; saati f 
18,00 Konuşma ( Çocıık t

5 

geme kuıumu ) 
18, ı5 Türk müziği ( F dSıl t. 

yeti ) Çalanlar: Hakkı Derman; 
ref Kadri, Hasan Gür , Basri Of 
Hamdi Tokay. Ok~yanlar : Tsh 
Karakuş, Safi ı'e Tokay. 

l 9,00 Konuşma ( Dış p0Jıl1 

hııdiseleri ) 

19,15 Türk müziği ( Halk 
vaları - Si ... as!i Aşık Veysel 
lbrahim. Takdim eden: S:ıdi Y81 

Ataman. 
19,35 Türk müziği ( Eski e· 

lerden miiteşe~kil prograJl ) ~ 
!anlar: Fahire Fersan, Refik fe'

1 
Cevdet Çağla . Okuyan : MuS 
Nuri Halil Poyraz. 

1 
~O.DO Aj;ıns, meteorolojı tııı 

leri, ziraat borsası ( fiyat ) ~ 

20,15 Tem~il ( Peleas ve 
zand ) Yazan : Maurice Maete' 

Tercüme eden: Ekrem Reşit ft 

esnasında Cemal Rrşit pi)'ıJı: 
Claude Dohussy'nin operasıll 
• lnterlude ,, ler çalacaktır. 

21, ı 5 Memleket saat ayarı l" 
21,15 Eeham, tahvilat, kart' 
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Bu akşam lstanbul Şehir tiyatrosu Kişe her va kıt açık 
20,30 da ( Darülbedayi) 

Satılık- Kiralık [Komedi 3 Perde) ASRi SiNEMADA Telefon : 250 Asri A 

Bugün gündüz 2,30 da talebe matinesi (Zehirli Kucak) Facia 4 perde Türkçesi: Sait Ali Türkçesi: M. Feridun 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··------------... 
: Paris Mektubu f .. _____________ ... 

ŞAHANE TEHLiKE 
Bir Amerika dilberi 
Pariste nasıl soyuldu? 

Son zamanlarda büyük Avrupa 1 
şehirlerınde, genç güzel ve şık kadın., 
farın sokakta peşine dakılarak evle
rine kadar Ukip etme, kadın eve 
girdikten sonra, evde yalnız kaldığı· 
na kanaat getirince: "Fırsat bu fır 
sat,, deyip eve dalarak kadının nesi 
varsa hepsini aşırma arJeti aldı da 
yürüdü ... 

Birkaç gün evvel Paris'te böy· 
le garip ve hı-yecanlı bir soyguncu 
luk vakası olmuş, bir Amerikan gü· 
zeli soyulmuştur. Bakın vaka nasıl 

olmuş: 

- Bir akşam Mis Sandr a adın 
da zengin ve genç bir Amerikalı 

kadın saat 7 deyince evine dönmüş 
oturduğu apartıman da Paris'ın en 
civciv caddelerinden biı inde ... 

Genç kadın evinde saat 9 a ka 
dar hizmetoisi ile beraber kalmış 

Hizmetçi çıkıp gittikten sonra genç 
kadın elekttrikleri söndürmüş \'C yat
mış Aradan bir müddet geçmiş. 

Bir aralık kadın yarı uyur yarı 

uyanık bir halde iken kapı vurulur 
gibi olmuş. Sandra ses çıkarmamış. 
Kendi kendine: 

- Komşunun kapısı olacak, de· 
miş ve gene dalmış ... 

Fakat birdenbire kapı zorlanmış 
ve kadının da )Üzüne şiddetli bir 
elektrik tutulmuş ve odanın lamba. 
sı da yanmiş: elleri tabancalı iki 
adam tabancaların namlularını 

J 

alnına d::>ğru çevirmişler, ateşe 

hazır bir vaziyetteler. 
içlerinden birisi tabancasını ka· 

dının başına yaklaştırarak, bir İspan
yol şivesiyle: 

- En küçük bir ses çıkardın· 
mı, kendini ölmüş belle ! 

Demiş. Kadın: .. etmeyin, eyle· 
meyin" demiye kalmadan haydutlar
dan birisi zavallı kadının ağızını adam 
akıllı b:ı~lnmı~ A!'na, kadın da vak. 
anın dehşetinden lııtm iş ... 

Hırsızlar kadını göstererek ko 
nuşmıya bJşlamışlar: 

- Haydi çabuk ol da bunu ne 
Yapacaksan yapalım. 

- Kaçıncı kattayız? 
- Dördüncü katta. Neyapalım? 
- Apartımanın av!usuna atıve 

refım. 

Olmaz, s•si duyulur .. 
Ôyle ise boğalım. 

- lstedıklerimizi vermezse, de· 
ditin gibi yapalım ... 
k Haydutlar lbir taraftan böyle 

konuşurken, diğer taraftan da birisi 
adını 0 1 

ınuz. arından sarsmış: 

. Mücevherlerini gösterecek mi 
sın Yoksa ... 

-------------
~ukut borsası ( fıyat ) 

2: ·~5 N~şeli plaklar - R. 
Şef. N' ~ Muzık ( Küçük orkestra: 

· ecı Ak &'er _ Et ş ın ) 1 - Garıglber 
Schn .. · 1 saneler ormanında 2 -
h "il er - kı 
'"otPurj 3 ıvıeşhur röfrenlerden~ 
\/•Is J Strauss - Neşelı 

0Per~r d 
22 OO ın en - Buseler valsı . 
22:30 ~~f~alık posta kutusu. 
23,4s uıık ( Operetler-Pi ) 

Ve Yarllllti 24 Son ;.jans haberleri 
Program. .. 

Kadıncağız bakmış iki iş fena, 
ağzı bağlı, gözleri çerçevesinden 
çıkmış, haydutların önüne düşmüş, 
dolaplarında, çekmecelerinde ziynet 
eşyasınamın1 n· vırsa, bir bir bu 
lup hırsızlara vermiş: Bilezikler, ger 
danlıklar, yüzükler ... 

Tam 300.000 frank değerindeki 
ınücevherati teslim etmiş. 

Hırsızlar ellerine geçirdikleri 
mücevh-ratı kadının çantasına koy 
muşlar. Çantada da on brş bin f 
rank vermiş. Telefon tallerini kopar
mışlar, ellerine geçirdikleri bir si
cimle gl'nÇ kadını karyolaya sımsıkı 
bağlamışlar. Giderlerken: 

- Uslu uslu dur, merak etme 
yarın gelip çözerler. Biraz sıkılacak· 
sın ama, kusura bakma, haydi alla· 
ha ısmarladık ... 

Demişler ve çekilip gitmişler. 

Hakikaten gene kadın, ağzı kol· 
ldrı, bacakları, bağlı bir halde erte. 
si günü öğlt- vaktine kadar karyola 

sında kalmış. Hizmetçi gelip genç 
kadının bağlarını çözmüş. Ve polise· 
koşarak vaziyeti anlatmış. 

Polis komiseri kadını dinlemiş: 
Bu Amerikalı genç kadın, beş sene 
den beri Fransa'da oluruycırmuş 

Paris'ın en lüks otellerinde uzun 
müJdet kaldıktan sonra nihayet so 
yulduğu eve yerleşmiş. Meğer genç 
kadını tanımıyan yokmuş. Tazeliği, 

güzelliği ile Avrupa'nın birçok zen· ' 

gin v~ a ;il'eri~i? na~~~ı ~_ıkkat'ni 1 

celbdmiş. Hatta P drıs ın yuksek eğ·, 
lence alemlerindr, Holivutta, lngilte 

re'de güzel kız aramıza çıkan maruf 
Hındistan Nepal mihracesi bile, ken 
disiyle evlenmiye talip olmuş. 

Mavi gözleri, kumral saçları ile 
Amerika'da ve fogi!~ere'de ''şahane 

tehlıkf',, ismi verilen bu Amerikan 
dilberirıin bir kıskaçlığa kurban git· 
tiği hhmin edilmektedir. . 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

Pat-Pataşonun en 
son eserleri 

Pat- Pataşon 
Kız hırsızları 

Fevkalade gülünçlü komedi 

Ayrıca : 
Heyecan, Aşk, macera fılmleri 

kahramanı 

John Vayne 
güzel en heyecanlı filmi 

nın en 

Çöl Silahşorları 
k era 30 kısımlık seryal 

Aş mac . . 
. . 10 kısımlık birincı devresı 
fılmın 

10505 -

VAZiVET 
- Birinci sahifeden aıtan -

Bu iki tarafın karşı karşıya ge
tirecekleri orduların kuvvetleri ne 
kadardır? Bunu mutad olduğu üzere 
nüfuslarının onda biri mikyasile a· 
lırsak lngiltere ve müttefiklerinin 
takriben 27 milyon (Rusya dahil), 
Almanya ve müttefiklerinin 20 mil· 
yon asker çıkarabileceği yuvarlak 
bir hesap olarak ortaya atılabilir. 
fakat bu rakamlar zaferi temin e· 
d~n bir sürü unsurdan ancak bir 
tanesi bulun~uğu için kati bir şey 
ifade etmezler. 

Bunların yanında hilhasc:a harp 
için hayati ehemmiyeti olan ham 
madde tedariki, sanayi, dünya ile 
münakale ve muvasalanın temirıi ve 
ikmali gibi bir sürü unsurlar daha 
vardır ki ayrı ayrı gözt:len geçirilme· 
feri ve ancak ondan sonra bir hü
küm verilmesi mümkündür. 

Yalııız iki taraftan her birine 
ayrı ayrı zafer ümidi veren unsurlar 
şunlardır: 

lngiltere bakımındad: Donanma. 
daki tefevvuk dolayısile hasmın ab· 
lukası ve zaferin temini. 

Otomobilin ölbür- ı 
düğü hanedan 

- ikinci sahifeden artan -

Büyüyüp de otomobil kullanabi
lecek yaşa gelince, birinci Gazi. o 
kuduğu kollejin malikanelerinde o 
tornobille durup dinlenmeden ge 
zer, otomobili sürer, sürerdi. Bazan 
otomobili yoldan kaçırarak bordür 
Jeri çiğnediği de olurdu. 

Kralın en büyük dostu Grafton 
Dükü de İrlanda'da bir otomobil 
kazasına kurban gitmiştir. 

Kral, tayyareye de binerdi. Fa
kat otomobil kullanmasını, tayya
re kullanmaktan daha çok severdi. 
Kendisine bunun sebebini sordukları 
zaman Kral : 

Otomobilde, demişti, sürat 
dah_a çok belli oluyor da ondan çok 
sevıyorum. 

Kralın babası Faysal da bir o· 
tomobil kazası neticesinde ölmüştü. 

ni askerlık dılince "öncül'!r ileri a. 
tılarak ordunun büyük kısmına ya
yılma ve açılma imkanı hazırlıyor
lar,, 

Binaenaleyh Arnavutluk ve Çe· 
koslovakya gibi her ileri atılış ken 
di tarafı için mühim bir kazanç te· 
min etmektedir. 

Ancak bu esnada bir müşahe-de 
yi daha tesbit etmek tazim: 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G 1 · d vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. ece erı e 
Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 
85-156 10116 Numara: 200 

~--.,,_ ________ ..... ___________ , ____________________________ _ 

M P S. F E V Z 1 Y E ' nin Hususi davet üzerine 
ısır rense ı .. _ . .. 
Düğününde vermiş olduğu Buyuk Konserınden henuz 

avdet etmiş ohn 

DECERLI SANATKARIMIZ 

Münir Nureddin 
.. 'd k d 1 1 Tanburt ve Bestekar SELAHATTIN PINAR 

Ve ~zı eUaBr Aa aRş ar Piyanist F E Y Z 1 ARSLANGILIN iştirakile 
Kemanı N ve 

Tan sinemasında -.. 
20 ve 21 Nisan Akşamları 

. . E b- · k Musıki Hadisesini teşkil edecek olan 
Me\sımın n uyu · T' · b" "t· ·ı _ . i Bü ük Konser verecektır. ıtız ır ı ına ı e 
Mustesna ık YE kıymetli Bestekarlarlarımızın En güzel 
hazırlanmış ve n ı · · 

1 •1' su"slü bulunan bu Konser er ıçın eser ene 
8 1 L E T L E R_: 

Tan Sinemasında ve Raşit Ener 
Tecim Evinde Satılmaktadır. 10506 

Almanya bakımından: Kara or 
dusundaki büyük tefevvuk dolayısi· 
le geniş sahaların istilası, ham ve 
yiyecek maddelerinin buralardan 
tedariki ve bu suretle muhasara· 
dan kurtularak isteklerini bilfıil ta· 
hakkuk ettirmesi. Hasmın kara or
dusunurı bunları ken jj elinden ala 
mıyacağı. 

İşte bu düşünce: iledir ki lngil
tere bir taraftan Almanya ve müt· 
tefıklerinin etrafından sağlam du· 
varlar yapmağa çalışırken, Alman
ya ve müttefıkleri de buna k:4rşılık 
sahalarını alabildiğine gı!nişlt!l meğe 

çalışıyorlar. 

Pasif tedbirler ile hasmının et 
rafını çevirm~ği düşünen ta raf (yani 
lngıltere henüz mecburi askerliği 
bile ilan t-tmiyecek kadar teenni ile. j 
davranırken mutaarrız taraf ta an- ~--~~~~--~----~~~--~~~----~--~~~~~~ 
cak kan dökülmesine ve kuvvet sar· k • J 
fına lüzum göstermiyecek ilerleme. yeni 'çıkan anulj ve nızam ar 
ler yapmaktadır. Yani her ıki taraf. 

Tipkı düşmanının hi r yanını çe· 
virmeğe uğraşan hasımla bu yanı a 
labildiğinı; uzatan diğer ordunun va
ziyeti gibi. Yalnız şu fark var ki 
çevrilmeden kurtulmak istiyen taraf 
taarruzi hareketlerde bulunduğu i 
çin şimdilik elde ettiği mevzii mu 
vaffakıyetler de mühim oluyor. Ya· 

ta da henüz kati karar verilmişe 
benzemiyor. 

Belki de bütün bu hareketler bir 
meydan muharebesine ·müncer ol
madan ve iki tarafın kendi harp 
(potansielinc) güvenerek bir takım 
fayd~lar ekle etmelerile kalacaktır. 

Binaen~leyh her iki bakımdan 
da bu devi etlerin harp potansieli. 
ni gözönünde bulundurmak lazımdır 
ki geJec•k yazılerımızm nıevzuunu 
da bunlar teşkil edecektir. 

TAN SiNEMASINDA 
liÖsterilmek te Olan 

Scala De Mılano'nın Emsalsız 1 enoru, Karuzo'nın Halefi ve Ber jamirıo 
Giglı'nin rakibi 

(TITO SCHf PA)nın 
Mevzuu Aşk ve Şarkılar Memleketi Nnpolide geçen 

Benden Mesut Kim Var 
Hissi, Müessir ve Çok Musikili Büyük Fılmde söylediği Şarkılar 

cidden Seyirciler için Bedii Bir Ziyafet tC'.şkil etmektedir. 

Ayrıca: 

3 Silahşör Kovboylar tarafından oynanan Heyecanlı Kovboy fılmi 

Son Zaferi 
Pek Yak1nda Pek Yakında 

Sinemanın Eşsiz iki Büyük Şahsiyeti 

DANIELLE DARRIEUX ve CHARLES BOYER,in 
Bugüne kadar yarattıkları En Büyük Fimleri Emsalsiz Aşk Romanı 

( Mayerling Facıası) 
Evvelce Görenlerin Hayran oldukları ve tekrar görmek istedikleri 
Şahestrlrr Şaheserı sonsuz istek üzerine tekrar getir ilmiştir. Ve 

Pek Yakında Sayın Halkımıza takdim Edilrcektir. 

10500 

İş ihtilaflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 
Nizamnamesı 

2 
1\ aramame o: 10365 

_ Dünden artan · 

. kT ·ıe göıüşerek tesbit ettikten sonra mümtssil 
gün ve saati ışveren ve 

1 1 ~ğırmak, mümessiller heyetinde kurtarılacak 
~rka.daşla~ını toplantıy:e ~2 nci maddenin her hangi bir fı~ra~ı hükümün
ışlerı tanzım eyl,mek b" . . yerine mümessil olma cblıyetıle evvelce 

·· ·ı · "!erden ırının ' · " ı· bu ce mumessı ışçı . k d larından birinin geçmesı lazım ge ırse 
seçilmiş bulunan dığer .•frl a. a·şyapmakla mükelleftir. 
h .. "d t ek vazı e erını 1 'f ususı ı are e m . . b 1 madıg .. ı zamanlarda, yukarıda yazr ı vazı C• 

"B" · · ·· essıl ın u un 
ırıncı mum. " b" . tarafından ifa olunur. 

ler diğer mümessılle~den . 1
1rı lan ve mümessillik ödevlerini yıpmıta eh· 

M dd 25 _ Mumessı o k · 8 e . . bulunan işçilerin gerek işverene gere ışveren ve· 
liye-tli olarak se~ılmı~ i arkadaşlımna ve işyerindeki sair memurlara kar· 
kiline gerekse dığer ışç .. d hut inzibatı bozar ~ekilde hareket ve 

h.. t ezaket harıcın e ya f 1 .. b h d k . şı urme ve n 1 messillik vazi e erını a ane e ere ış· 
1 1 d bulunma arı ve me 

muame e er e .. göstermeleri yasaktır. 
!erinde ihmal ve ~eseyyup k"li de bu işçilerden her hangi birini iş Kanu· 

r ya ışveren ve ı l D . . . ·ı ·ı· k" şveren ve 'k . ten çıkarmak isterse ş aıresının ı gı ı teş ı· 
h .. k.. 1 rine tevfı an ış "'k il f . nu u um e . 1 •1 haber vermekle mu e e tır. 

la tına keyfiyet• sebep erı e 
iKiNCi KISIM 

Uzlaştırma 

H hangi bir işyerindc çalışmakta olan işçiler sayıll· 
Madde 26 - ~r . . aynı mesele hakkında birleşmesi suretHe işve· 

nın beşte biri kadar ı_şl~I nın ralarında çıkmış olan ihtilaflara (toplulukloı ış 
. veren veıu ı e a b" . k' . 

ren ve ya ış. k d k. alışmakta olan işçi sayısının beşte an on ışı-
ihtilif ı) denır: Şu ,a .ard~ fşçilerle işveren veya işveren vekili arasından 
den az olan ış~~ e~~ çıkıcak olan ihtilafların toplulukla iş ihtilafı sayıla. 
aynı ~e~~le hha hı~de en az 10 kişinin bu ihtilafa iştirak etmiş olması şart. 
bılmesı ıçın er a 

tır. Madde 27 - Bir i~~eri_nde çalışmak~a olan işçil~~~en bazılarının ken-

d. h k menfaatleri ıçın ışveren veya ışvcren vekılı ıle aralarında ayrı 
1 

a ve b 1 · "h ·ı"f) d · 
k l'htiliflara (tek aş ı ış ı h a ı cnır. 

ayrı çı ın . . . . 
26 ncı maddede yazılmış ol:ın nısablardan az sayıda ışÇ1lenn aynı 

mesele hakkında birleşmek suretile dahi işveren veya işveren vekili ile 

(Sonu Var) 9583 
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Südün kaymagını 

ta rn3 m~.n çıka r ı r 

Kolay i~ !er . 

V ;ı pılı ş ı basittir. 
Fiyatı ehvendir • 

• 

OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı (Tasarruf Cüz-
danı) 
vermiştir. 

hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi
desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

liralık: 

adet Liralık 

Adaıı<: - Mersın ve havalisi Acaola sı 
ı\da:ıada hükumet caddesinde 

1 
4 
5 

25 
50 

" 
" 

Türk 
1000 

250 
100 
50 

" 
" 

18 Ömer Başeğmez ticarethanesi 25 " 
" , 

Adana Borsası Muamele~eri 
PAMUK ve KOZA ----- --- - - KlLOFIA-TI-:::...:_ _ ____ _ _ 

CiNSi 1 Satılan Mikdar En az En çok 
_ _ K. S. ı K. S Kilo 

~i;:s: parlağı • -;~0---1-33~50 -- --~ 
Piya•a temizi - .--- 30 ı - ----

1 ·-- - 1-- ---- - - - -
- - - ----------

1 

Klevland -- - 38-- - ,--.----

YAPAGI 
ı-,,.-- - - -- ---------- ----- ---
-~~:h:. - ·• - 1 - 1 1--- ----

ÇIGIT ____ ı_ - ·- - ----

1 ----- ~ Yerli "Yemlik. ·----"Tolıumluk .-. - 4 • 
HUBUBAT 

1_-_R_lı,;.ğd_a~y_K_ıiı_rı_s__ _ 1_
3
3,62 ---1- - ~- -_-,----

Yerli ·-·-·-~A-rp.::.• a __ M_:_en:..:t.::.an-'e'----- - - ı- - -. -- -__ -----
2,50 

·--=--~-------
Fasulya 1 

-Yulaf- -----.:: - - - · ------
Delice 
Kuş yemi 
Keten tolı umn 

- --- ---

----Mercimek 
Susam 18 

U N 

üç ,, • 
--~-.,,......~--''----~-Simit 

" Dört ) ıldız c~mhcriyet 
- üç ,, - - ,~ --

Simit 

Liverpol Telgrafları 
14 I 4 I 1938 

-----

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

f.ı-;;f Hazır 4 1 82 
Vadeli ı. !-. 4 51 ·-Rayişnıark -- ----- ı Frank ( Fransız) -

_V_a_d_e_l_i _ı_ı'-. ---- - --4 35 - Sterlin ( İ ngiliz ) 
Hind hazır 1 4. 06 Dolar ( Am-eril a ) 

;---ı-
1--; -!f 

Nevyork · ı i I~ io - Frank ( isviçre) --- -
1 ?26 ı· 68 
1 00 00 

Seyhan Orına n Baş Mühendisliğinden: 

Adedi Cinsi Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

Hanomak 50 Beygir kuvvetınJe Dizel 5000 00 
Tank Traktörıi levyeli ve pul'uksuz 
komple 

Tarsus Ôkaliptüs fiJanıığı erazisını bÜr.ıı ek ıç ı n yukard~ c•n ı i ve ev 
safı yaıılı bir adet Haoom~k dızd t.nk levyeli •e Pu!luksuz komle trak 
tör müce.ldd Lır halde A,Jana istasyonunda trsliın edilm,k şaıtile ve 
be~ bin !ıra muhammen bedellr ve 10 4 939 tarıhinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
heslbi1e üç yüz yetmiş beş lir .ı te'm " rı ıt paralarırıı yevmi ihale olan 
26/4'939 Ç- rşamba saat ondan ~vvel te'min;ıl makbuzlarının Adana Or 
,:ııan satış komisyonuoa ibraz etmeleri ve katalok resim ve diğer şeraiti 
anlamak üzre talıplerin Adana Orman Çevirge müdürlüğüne mürace-atla 
rı ılan olunur 11-15-18-22 10491 

111v• 

Daima en güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

Alsaray sineması 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A •ı s d w hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
1 e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir . 7 

P-ek yakında: 1 ,--------.... 

ıı Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı ASRIMIZIN CANLI VENÜSÜ Açıldı. Açıldı. 
Ormanlar perisinin eşsiz yıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 İnci büyük harikası 

(Kasırga) 

Türkçe ~özlü büyük harikalar 

harib sında takdim rdiyor 
10485 

Adana Asliye Ticaret 
Hakimli&inden : 

Asfalt cadde Uzerlnde 
AtatUrk parkı yanındaki 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 

akşamın 22 sine kadar açıktır 

Temiz hava, her türlü 
soğuk sı.:ak meş•ub:ıt 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
10436 g ~. 9-10 

....................... 
adana sıtma enstitüsü 
direktörlüğiinden : 

Mersinde mukim tüccardaıı Meh 
met Buğdaycının Adanada Abidin i 
Pdşa caddesinde tüccardan Abdul · 1 

kildi r Melek ve Mustafd Melek ve orta 1- Adana Sıtma enstitiisü bah
ğı ticarethanesi aleyhine ikame eylediği çesinin ön cephesine iki demir kapı 

(DANIELLE DARRIE.UX) 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

-·---, 
Suiistimal 

1 
davası 

....... ! .............. _ ..... . 

MUHTEŞE~ TEMSiLİNİ VERMEK ÜZERE 

PEK YAKINDA 11 PE.'< YAKINDA 1 [PEK YAKIND~ 

... Asri • 
sınemaya 

G e l 
. 
ı o r y 

Fazla tafsilat için hrr vakıt açık bulunan kişeye müracaat 

Telefon 250 ASRI 10464 4 kıta emre mulıarrer senetle alaca. ile üst kumı demir parmaklıklı tuğla 
ğı o'an 2119 Lira 96 kuruşun ade· ' divar ve diger kısımla ına da tel ör. ---------,--·---------------' 
mi tediyesinden dolayı iflas dava;ı· ' gü işi keşif tutarı olan ( 1391 ) lira 1 

nın yJpılm ıkta olan duruşmasında: (37) kuruı ile açık eksiltmeye ko 1 

Müddea aleyhler namına yazılan nulmuştur . 
d~vetiyeye mu'ıaşiri tarafından veri 2 - Eksiltme 27 Nısan 1939 ta· 
len ıneşrııhatta mu'llaileyhimin gös· rihine tesaduf ed~n Perşembe günü 
teril<"n adre>te olma lıklıırı ve H ıta- ! saat (10) dd Sıtma enstitüsü bina· 
y ı gitmişler>e de, H1tayın neresin ' sında teşekkül edtcek komisyonda 
de ikamet ettikleri de malürn olma yapılacaktır . 
dığı beyanile bila telıliğ iade edil· 3 isteyenler kt.şifııame ve sair 
miş olduğundan davetiyenin müddea ev•akı görmek üzere enstitü Direk 
aleyhl ~ re ilanen tebliğine ve muha törlüğüne müracaat edebilirler . 
kemmin 5 - Mayis - 939 tarihine 4- lsteklilrr •ı, 7,5 kuıuş mu· 
talikına karar verilmiş oldu;ju ma vakkat teminat vermeğe bu işi ya 
Jü , nları olmak üure ilan. olunur. pabilmeğe iktidarı olduğuna dair de 

10507 Nafia Müdürlüğünden alınmış bir ve 

1 Seyhan Vilayetinden: 
1 - B .. bçe hzasının Haıuniye 

nahiyesinde hususi idarcy~ ait kap 
lıca bir sene mü JJetle ve açık ar 
tırma suretile kiraya verilec-ktir. 

sikayı ibraza mecburdur. 
10498 12-15-18-21 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 
Almanyada tahsilini ikmal elmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun nıiid 

det asistanlık yapmı~tır. H;;sfalaıını Al idin raşa caddesinde M~stafa Ri' 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahltyin saat 12-8, öğleden son' 

2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Satlık bağ 

r 

• 

2 Senelik muhammen ıcar 
bedeli (760) yedi yüz altmış lira 
Jır, 

3 - Artırma 1939 senesi Ni 
sanın 27 nci perşembe günü saat 
(11) on lıirde Vılayet daimi encü· 
meninJ~ yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(57) elli y~di liradır. Tem;natın iş 
B .ınkaoına yatırılınası lazımdır. 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esansl ırında bulursunuz 
LiMON. ÇAM, ilkbahar ko· 

lonyalnı·ilc Şipr. Fujer, Lc~·lak, 

Hcvdor, Ful, Şclılıoy, Yasemin , 
Zan1bak Losyonları ~aynnı tavsip 
,Yedir. 

Elbise meraklıla
rına müjde 

En son moda kostümün dikiş 
ücreti 11 liradır. Piyasada kullanı· 
lan en lüks malzemeden kullanılmak 
şartiyl~ dikdiğimiz elbiseleri sayın 
müşterilerimiz tarafından beğeni!· 

medif!'İ takdirde kumaş parası taz 
min edilecektir . Adres : Ulucami 
karşısında 71 numaralı dükkanda 
Terzi Hasan Avşar. 5-5 10492 

Adananın Kireçocağı mezras1~ 
t da Malatyalı Hasan ağanın 60 Jo 

nüm bağ ve tarla, 45 meyva ak'~ 
bostanlığı mükemm< 1 ~oturak Y'1 H 
ve kuyusu, içinde ekilmiş zerzevat 
buğJasile satlıktır. Talıplerin c5 

buğdaı• pazarında Nalband Ha~ 
diye müracaatları. g. a. 3 3 10~~ 

.5 - Şartnamesi Adana ve Bah 
çe hususi nıuhasebelerinde görüle· 
lı.lir. 12 15 18 21 10497 

rP~ ırll'il a1!: ~ ını en 
Osmanlı. Bankast Karşısı 

16 10431 

~~~~~~~~.,/ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


