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DUN MiLLETE BAGIŞLADI 
Atatürk dün Marmara köşkünü şereflendirdiler 

Ve hazineye bağışladıkaları Mülklerinin ferağ muamelesi 
için Çankaya tapu muhafızhğına gelerek takrir verdiler 

Ziraat Vekili. ve Ankara belediye reisi bütün Türk çiftçisi 
namına Ulu Öndere sevgi, minnet ve şükranlarını arzettiler 

Ankara : 11 ( Türksözü mü· 
hlesıili Telefcnla' bildiriyor )
BOyQk Şefimiz Atatürk bugün 

1 
ÖQleden evvel Marmara kötkO· 
no ferefle r.dirmişlerdir. A tatOrk 
bu gezintılerirıe Dahıliye Veki· 
imiz ve Parti Genel Sekrete· 
itniz Şakra Kaya ile Ankara 

1 

•liai Nevzad Tandoğan ve 
iraat Vekili Kurdoölunu davet 

trnitlerdir . 

Ulu Önderimiz , geçen son 
etrinde hazineye baöıtladık
rı Çiftiklerin devir muamelesi 
itrniı olduc)undan Çankaya ta
u muhafızına ferağ takririni 
ermit erdir . 

AtatOrk bundan betka "U
a,, gazetesi ile yanındaki ar· 
yı Cumhuriyet Halk Partisi-

• ~• Ankarada bukınan bilCı" 
um emlaki Ankara Belediye· 

'ne baOıtlamıtlardır. 

Ziraat Vekili, maddi değrri 
,6 milyon ve ziraatimiz için 

•r bakımdan örnek ittihazına 
Yik olmak itibarile mant v 
6Öerı l11çülemiyecek kadar yük 
k olan bu Çıflikleri millete 
~öıolamış olmalarından dolay 
ütOk Türk ziraatçıları namına 
lu Önder At& türke mınnet Vd 

Okrarıı, rını arzctmiştır . 

Ankara Belediye Reisı Nev 
TLndoOan da ayni büyük 

11.Ygularını Ankaralılar namına 
Yük Ş::sfe §ükran va m nnet· 
'lrzetmiştir . 

Büyük Şafımız mılletd kar-
Qösterdiği bu büyük sevgi 

t<lrıesı bütun Ankaralıları hu· 
teuz derecede memnun ve 

Otehassis etmiştir . Ayni za· 
11da Ulu Önderini tam sıh· 
tta 11k sık gBren Ankaralılar 
dutıuz bir neşeye , en eşsiz 
••vince garkolmutlardır . 

. Bir kaç ay evvel Ulu Ön· 
' 1rnizin geçirdiOi Gripten mO· 
•llit rahat11zlık artık tama· 

le zail olmuş ve Atamız eski 
hatını kazanmıştır . 

aşvekilimiz bugün Belgraddan Bugün ~enevrede 
d ki 

1 Necaşı hakkını 
Sofyaya hareket e ece er müdafaa edecek 

Belgrad : 11 (Radyo) _ Be 
'dilin Sotyadinoviç ve a.';a: 

. Yadinoviç Belgradın kıymetli iDİ· 
ıri ekselans Ca lal Bayar ve Tev-

Rüıtü Aras şerefine büyük bir 
fet verdi; ve bu ziyateti bir kon-

takibetti. Ziyafette bütün elçiler, 
ctallcr, Türk gazetecileri, Yugos-

lllebusları hazır bulunmuşlardır. 
afetin sonqnda Başvekil Stoyadi· 

iç uzun bir nutukla kıymetli mi
tleri s:lamlamış ve aziz misafiri-

.Ceıaı Bayar da bu nutka çok 
'~t bir lisanla karşılık vererek 

Türk - Yugoslav dostluğunu teba
rüz ettırmiştiı'. 

Başvekil Celal Bayar ile Aras 
oğle üzeri de Krallık Naibi Prens 

Pol tarafından kabul edilmişlerdir. 
Müteakiben Prens Pol tarafından 
Türk Devlet ricali şerefine beyaz 
sarayda bir ziyafet verilmiş ve bu 
ziyafette Valide Kraliçe ile Prens 
Polun ref:kası ve Yugoslavya devlet 
ricali hazır lıulunmuşlardır. 

Haber ahndığına göre, kıymelli 
misafırlerimiz ( bugün ) Belgraddan 
Sofyaya hareket edecektir. 

Türk -Amerikan 
müzakereleri 

Ankara : 11 (Telefonla) - Bu
rada bulunan Amerika ticaret beye. 

ti ile yapılmakta olan Türk-Ame· 

rikan ticaret müzakereleri anlaşma 

, safhasına girmiş bulunmaktadır. 

Cenevre: 11 (Radyo) - Millet
ler Cemiyeti konseyinde Habeş me-
selesi mevzubahs olurken Habeşis
tan namına müdafaada bulunacak 
olan Haileselisiye bugün cenevreye 
muvasalat etmiştir. 

Habeş meselesi konseyin yarın
ki (bugünkü) toplantısuıda mevzu. 
bahs olacakbr. 

Yarın, celseyi, lngiliz delegesi 
l..ord Ha lif aks açacak ve Negüs ce-
miyet kürsüsüne gelerek hakkını 
müdafaa edecektir· 

H•b•f fUtOhatlnı lspenı• 
hUkOmetl d• tanıdı 

Roma: 11 (Radyo) - Roma. 

HiTLER BERLiNDE 
iki devlet adamının görllş-
melerinden Berlin ve Roma 

1 
siyasi mahfellert nikbin değil 

1 
Berlin : 11 (Radyo) - Bay Hit- bahseden sözleri ve herkes için daha 

Jerin hususi treni saat 22,45 de Ber- müessir bir sulh ve edalet teminatı 
ı line vastl oldu. Başta Maraşal Gısing verebilecek yeni bir Beynelmilel teş· 

olmak üzere bütün generallar, yüksek riki me~ai sistemi ihdası imkialar ı 
hOkiunet ricali, halk Hitleri hararetle hakkındaki iması bilhassa ehem•i· 
ve büyük bir tezahüratle karşıladı, yetle karıılanmıştır. 

Roma : 11 (Radyo) - Alman HitJerin, Avusturyanın ilhakı ne-
devlet reisinin Roma seyahatı müna. tkesinde ltalyan efkarı umumiyesinde 
sebetiyle söylenen nutuklardan, siya- hasıl olan endişeyi ortadan kaldır.DJ4· 
sf mahafilin kanaatı şudur: ta matuf sözleri de memnuniyetle 

Hitler ve Mussolini karşılıklı dost- karı~ınm.ıştır: . 
luk ve tesanüt sözleri söylemekle ik- · Hıtl.er~n nutku bm. ~~ kadar 
tifa etmiıler, Romada göriifölen me· aenedenben şımal Cennenlıfi ıle !ta~-
selelerden bahsetmemiılerdir. yan Romluluğu arasında mevcut 1hb

Bunun manası, bu meselelerin he· 
nüz kati bir hal şekli almadıtı ve hal· 
ya ile Almanya arasındaki görüşme
lerin devam edeceğidir- Halledilecek 
meselelerin Baımda Avusturyanm Al
manya tarahndan ilhakı üzerine orta. 
ya çıkan siyasi ve ekonomik mesele· 
Jer gelir. 1 

e. Muuolininin, ltalyanın Alman· J 
yaya karşı sarııJmaz doıtlutundan. 

lafa kati nihayet vermek istediti in
tibaım bırakmıştır. 

HitJerin nutku, Bilhassa Alman 
milletine, Almanya ile İtalya arasın· 
daki Alp hudutlarının do\uaulmaz 
addetmesini tavsiye eden •iyaal' vasi
yetnamesi İtalyan mahafilinde iyi kar· 
ıılanmıthr. 

Fakat bunlarla beraber hahhazır
da, son temas tam bir nikbinlik 
havası doturamamıştır. 

Maktu fiat kanunu 
meclise verildi 

Bir mal tesbit edilmiş olan fiyattan e 
aşağı ve ne de yukarı satılamıyacak 
Ankara: ll (Telefonla)- Maktu fi 

at üzerine satış mccb riyetinc dair 
hükumetin hazırladığı proje bu gün 
Meclise verilmiştir. Proje esaslarına 

göre perakende surette satış yapılan 
bılumum dükkilnlarda, mağazalarda 

vcsaır satış yerlerinde satışa arzedil · 

mek üzere bulundurulan her nevı eş 
ya ue gıda maddeleri veya bunları 

muhtevi kaplar üzerjne satış MboQı 
icra vekilleri heyetince tayin ~ilecck 
bazı maddeler için malın hakiki ev~a 
fını gösteren bir etiket veya maksada 

Gerisi üçüncü sahifede 

Toprak üstü servetimiz 
1 On yedi milyon sermaye ile kurula-
1 cak Ofis neler yapacak ? 

Ekmek fabrikaları kurulacak 
Ankara : 11 ( Hususi muhabi

rimizden ) - Hububat ve sanayiine 
silolar ve uyuşturucu maddelere mü· 
teallik bütün işleri idare etmek Vt: 
Merkezi Ankarada olmak ürere ku-
rulması kararlaştırılan toprak mah
sulleri ofisi hakkındaki kanun projesi 
bu günlerde KHmutaya sevkedilecek
tir .. 

Projeye göre , Ofisin butdaya 
ait vazifeleri ar.ısında iç ve dış pi
yasalarda alım satım yapmak, sürüm 
pazarlara arayıp bulmak , bntday 
fiatJarının müstehlik halkı taıyik ede
cek derecede yükselmesine meydan 
vermemek, iç piyasaları tanzim için 
istihlik yerlerinde muıtyyen fiatlarla 
butday satmak , alakadarlarla doğ· 
ruclan doğruya temas ederek buğ
dayı mahdut nevilere irca etmek ve 
ticari maksatlara göre, Standard tip· 
}ere varabilmek için tedbirler almak 
gibi belli başlı meseleler vardır . 

Ofis , lüzum göreceği yerlerde 
un ve ekmek fabrikalan tesis ede-
cek, yahut satın alıp işletecek ve 

daki ispanya sefiri bugün ltalyan ba. 
riciyesine gelerek, hükumetinin, ita). 
yanın Habet fütubabru tanıyacatı 
nı resmen bildirmifbr. 

hf'r tür:lü un ve mahsulJeri ticareti 
ile meşgOI olacaktır. 

Yeni kanunla, Silolar Ofiu dev. 
redilmektedir • Bundan baıka bam 
Afyon ve Morfin satış ve imali mo· 
nopolü ayni Ofise bırakılmaktadır . 
Ofis, Morfin tmali için Ankarada bir 
fabrikl'l kuracaktır. Sermaye on yedi 
milyon lira olarak tesbit edilmiftir • 

Şanihay: 11 (Radyo) - Alınan 
haberlere göre, Amoy llma 
sabah Japon harp gemlteri ~a 
dan bombardıman edilmiştir, Bunu 
mOteakip Joponlar adaya ıasker 
çıkarmak teşebbOsünde bulunm4'· 
tardır. 

Şimal şark cephelerinde 
klt Çinlilerin lehine inkitafta 
devamdır. Son hafta içinde Japon-. 
tar mühim zayiat vermitlerdir. 



Sahife : 2 Tflrlı:ı3zll 12 ·Mayıs 1938 

r , ........................................................ _________ , Amerikalıların tuhaftı~ 
Hava sefıerleri 

Adana - İstanbul arası 

1 · hava seyahatı bir kişi 

j için 35 lira 
1 

j.!:':.".:i Bu'mevsim Adana 
~k-~;~~nasıl eğlenir ? 1 

Drvlet hava yolla• mm lstanbul 
Ankara, Adana ve lzmir postaları 
nm Ağustostan itibaren ba layacağı 
söylenmektedir. 

lstanbul · Adana arasında seya 
hat bir kişi için 35, lzmir için 33 
lira olarak tesbit edilmiştir . Gidip 
gelme biletlerde yüzde otuz tenzi · 
lat yapıl.cak ve bu biletler bir ay 
muteber olacaktır. 

Ortaokul 
olm 

öğretmeni 
• • 
ıçı 

larına bir nümune 

Şu Amerikalıların, tuhaflık1'• 
olan temayyülleri, cidden hayıt' 

şayandır. Bundan on beş gün e 
Kaliforniya civarındaki köylerd 

Bir İmtihan 
imtihanda 

daha 
nelet 

açılıyor 
sor lacak 

Bu 
r? 

1 birinde bir düğün olmuştur. Gıt 

ç f 1 r kiliseden evi rine dönerler~ 
ansızın bir kazaya uğramışlardı 
Bu kaza neticesinde g linin elb~ 
!eri ateş almış ve zavallı güç hal 
kurtulmuştur, Şu kadar ki, kaz 
atlattıktan sonra gelin, telaş ve 
essür göstereceğine, gelinlik elb~ 
sinin nasıl yandiğını bir hatıra ol 
rak fotoğrafla tesbit etmek istea 
ve yanık elbiseyle doğruca en yal 
fotoğraf haneye koşmuştur, 

terilen Kimya, Fizik müfredatı. 

B - Lise ikinci devrede okulu· 
lan tabii ilimler müfrelatı. 

C- imtihana girecek öğret 
menler Orta okul Fizik ve Tabiiye 
mevzuları etrafında iki ders verecek 
ve tecrübe yapacaklardır . Bunları 
ya sınıfta ameli olarak tatbik edecek 
veya planları üzerinde imtihan he· 
yetine izah edecektir. 

Sporcularımızın 
Gard en partisi 
19 Mayıs Perşembe günü ak· 

şamı Ulus parkında verilecek Gar 
denparti için numaralı biletler ba· 
sılmış ve gruplara taksim edilmiş 
tir . 

Türkspor Kurumu Seyhan böl 
gesl menfaatine olan bu gardenpar. 
ti için kurum çok büyük fedakar· 
!ıklar yapmakta ve sürprizler hazır· 
lamaktadır. Mevsimin en güzel ve 
eğlenceli geçecek bu gardenpartisi 
sabırsızlıkla beklenmektedir. 

Çukurova Harası müdürü 
Çukurova Harası direktörü Ke

nanm Çifteler harası direktörlüğüne 
naklen tayin edildiğini haber aldık. 

Uzun müddettenberi Çukurova 
harası direktörlüğünü büyük bir di j 
rayetle ifa eden, gösterdiği kolaylık , 
!arla halka ve maiyetine kendini sev. ı 
diren Kenana bu vazifesinde de mu 
vaffak olmasını dileriz. 

Öliim 
Şııyhli köyünün ileri gelenlerin 

den Hacı Nebinin tutulduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak öldüğünü ha 
ber aldık. 

Ölüye tanrının rahmetini eliler 
yiğenleri CH. partisi Seyhan !lyön. 
kurulu idare müdürü Hüsnü Burucu 
ya başsağlığında bulunuruz . 

• 

( . 
:1 Mayi• 938 

Düğüne iştirak edenler, kala~ 
lık • r a s ı n d a n sıynlar 
fotoğrafhaneye koşan gelinin ha• 
kelini, pek tabii telakki etmişler 
hatta, böyle bir es~ada bunu dii: 
n~bilmenin fevkalade bir zeka ef 
olduğu kanaatini göstermişlerdir. 

Asırımızın en mesud çı 

Londrada Torna lvans adı' 
75 yaşlarında bir ihtiyarla 80 yı 
larında s~ra adındaki zevcesi; t 
çen hafta Lir günde ve biri, dif 
rinden üç saat fasıla ile bir evde 
müşlcrdir. 

Torna lvans ile zevcesi Sara, 
sene berabt r yaşa'llışlar ve bir 
bile kavga etmemilşrrdir. 

Lonıira gaz~teleri. Lu iki ihri 
rı, asrımızın en mesud çifti diye 
lakki etmektedirler. 

(Kupa) cenubi Afrikalı! 
en müessir ilacı imi 

Bizim. soğuldaınalarda r:ksef 
kullandığımız ve daima da fay~ 
nı gördü~ürnüz şu (Kupa): m 
cenubi Afrikada da, en çok şifa 
ren b•r ilaç gibi kullanılmakta i 

Cenubi Afrika ahalisi; grip. 
ma, baş ağrısı pnomoni ve hı 

kızamık hastalıklarına bile (Kur 
ya müracaat etınrkte ve buııJ 
başka hiçbir ilaç aı antak iti ya 
hissetmemekte imişi 

ilaveye lüzum görmeyiz. 
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12 Mayıs 1938 ( Türksözü) 

Hikaye 

Kadının isyanı 

• 1 Balkan limanları 
arasında seferler 

lstanbul : 11 (Telefonla ) - Is. 

K ocacığım , 
Karar verdim.-Aramızdaki 
adet hilafına ilk defa ben 

bir karar veriyorum . Şimdiye l.adar 
hep sen verdin- Seni terkediyorum .. 

.__ __ .. Nakleden .. - •• " •• ~ 1 81 

iN t G.. ; i ngilterenin yeni bütçesi r Çekoslo~akyaııın evza uven! munakaşası 
tütün 

~. tanbulda toplanan Balkan antantı e
konomik konseyi balkan limanları a
rasında bir deniz yolu açılmasını ka . 
rarlaştırmışlır .. Yugoslavya delege. 
leri de bu hattı a çmağa hazı r olduk 
)arını bildirmişl erdi . 

Evet ... Uzaklaşıyorum , kendimi 
kurtarıyorum, kaçıyorum ... Bu sabah, 
beni her zamanki gibi çarşıya çık mıs 
sanarak masana yaklaştığın zaman 
orada bu mektubu bulac a ksın . 

. .._.. ...... " ·· ...... - .. -·· .. · Maliye vekilini şiddetle tenkit 
yakışıklı bir delikanlı olmuş. Ruhan 

da del!'işmemiş;hayalperver, ve sen- .eden devar,beg'"' enenlerde var 
timantal .. Kendis taşrada oturuyor. 

Başına hiç bir şey k a kmıyorum . 
Ve hakikaten başına kakacak bir şe
yim yok. Yalnız bir şey: Hiç bir za
man beni anlamağa çalışmamış ve 
üzerime yalnız beni öpmek için düş· 
müş olman .. Çok iyi biliyorum ki, 
sen çok zeki, çok Kültürlü bir a<fam 
ve senin dediğin gibi iyi bir kadın
cağızdan başka bir şeyi olmayan ben 
zavallıdan çok pek çok yükseksin .. 

Pembe kiremitli bir villada. beni 
bu evde mesut edeceğini vadetti.Sev. 
gi, şefkat, yepyeni bir hayat.. güneş, 
mavi deniz.. keşfediyorum; derhal 
müsteh1i bir tebessümle ilave ede
ceksin: 

Bütçe açığını kapamak için vergilere 
zam yapılmasını muahaze edildi 

Demiyorum ki,beni sevmiyorsun. 
Hayır ! Beni sevdiğin muhakkak ... 

Fakat kendine mahsus bir şekilde .. 
Fakat hiç bir zaman benim de bir 
kalbim, bir ruhum olabileceği aklına 
gelmedi . 

Benim varlığımın ancak seninle 
kaim olduğuna mutlak surette inanı· 
Yorsun. Buna rağmen , kuvvetli kol
ların arasına alarak göksi:nün üze-

rinde @ıktığın zamanı derin bir gururla 
Beni ( mini mini şeyciğim ] diye 

çağırdığın zamanki sesini ne kadar 
severdim • Ve belki de bu, içinde 
aşk, şefkat d~nilen şeyin doğup öl
düğü yegane anlardır. 

Müşterek hiç bir zevkimiz yok· 
tur. Sen şimal memleketlerini, ben 
cenubu severim. Sen nğır müzike 
bayılırsıo, ben melodilere.. Geceleri 
evde yalnız kaldığımız zaman diva· 
nın üzerine "turıır ve beni dizlerinin 
üzerine alır, radyoyu açar, Beloveni, 
Vargneri dinlersin .. Bunları ulvi ve 
çok yüksek şeyler olmadığını söyle
miyorum . Fakat benim için çol. ağır .. 
Bu saatlerde en çok hoşuma ğiden 
şey, ıröksüne dayanarak sallanmaktır. 

Evden çıktığın zaman derhal 
radyonun düğmesini çevirir ve ho
şuma gid~n şarkılar ararım. Mesela 
" Pembe kiremitli ev ., gibi .. 

"Bir de İtalyan melodisi cicimi,, 
Şu anda sanki yanında imişim gi

bi seni görüyorum: Masanın önünde 
ayakta duruyorsun. Oturmak zahme
tini bile ihtiyar etmemişsin.Ne olacak 
karının yazacağı mektubun ne ehem
miyeti olabilir. Omuzlarını silkiyor
sun. Sol elin pantalonunun cebinde 
sağ elinle biran al!'z.ndan ayırmadı 

ıtın sigaranı alıyorsun .. 
Fakat yağma yok .. Bu defa mektu· 

bu sonuna kadar okumal!'a mecbur
sun . Göreceksin ki, seni tnket. eğe 
kararverdim. Biliyormusun ki, şu 

munis, sessiz kadınlar hazan keçi 
gibi inatçı olurlar!. 

Zal<!n Necdetlo her şeyi kararlaş· 

tırdık. Hatta evini ve bahçesini be 
nim zevkime höre tanzim ettirmeğe 

bile başladı · Sen acaba, böyle bir 
şey için bir kere olsun benim fikrimi 
aldın mı? Bana fikrimi sormak? Ne 
manasız ve lüzumsuz şeyi. Sanki be
nim fikrim, zevkim varmış ıribil .. 
Tekrar omuzlarını silkiyor ve gözle
rini semaya dol(ru kaldırıyorsun, bu · 
na bir türlü inanamıyorsun. 

Londra : 11 - lngiltere yeni 
bütçesini teshil etti, Bu bütçeye göre 
30 milyon açık vardır. Aı.cak 
bu açığı kaçakçılığın önüne geçmek 
vergilere zam yapmak suretiyle kapa
tabileceklerini umuyorlar. 

Bütçenin çok kabarık olması , 
silahlanmak yarışına büyük bir yer 
verilmesindendir. Ve bundan dolayı 
da hükümeti şiddetli tenkit eden ln
giliz gazeteleri eksik değidir, 

Manchester Guardian gazetesi 
' diyor ki: 

"fnğilterenin bugünkü vaziyeti 
içinde bütçeyi yapmak gibi cidden 
müşkül bir işi ba armak zaruretiyle 
karşılaşan maliye vekili liberal aki
delerine sadık kalmak suretiyle tak
dire şayan bir muvaffakiyet göster· 
miştir. Bizi asıl düıündüren mesele 
bugün alınması muvafık görülen ted
birlere değil, ileride millelin seve se
ve ve kolaylıkla yardımda bulunabi 
leceği raddeyi aştıktan sonra müte
madi surette yükselme istidadını gös
teren sarfiyatın ne suretle kaı şılana. 
cağıdır.,. 

inanamıyorsun.. Fakat kararım Maliye vekili Sir John Simonun 
keti seni terkediyorum anladın mı? milli hükumı-tte vazife almakla liberal 
Terk.. Dudaklarının üzerinde gene parti•inin esasını teşkil eden kütleden 
o alaycı tebeesüm belirdi üzerimde- ayrılıp milli liberal bir zümrenin 
ki nüfuz ve kudretinde o kadar e- ,

1 
başına geçmiş olmasına ral!'men 

minsin ki ... Seni böyle tasavvur etmek ' M h G d 
1 

' anc ester ura ian ,, gibi 
beni çıldırtıyor. Daha fazla devam muhalefeti temsil eden liberal "News 
etmiyeceğim. İnanmıyorsun değil mi? ' Chronicle., gazetesi de bu liberal ve· 
Fak~t sana bu def. aldanıyorsun kilin hazırladığı bütçeyi sert ve ezidiyorum. 

ci bulmakla beraber bugünkü vaziyet 
Sana yazdıklarımı yüzüne karşı karşısında zaruri ve haklı bir hare-

tekrara da hazırım . Gel · eğer gel- ket olarak görüyor. Maliye vekilinin 
meğe cesaret edebilirsen - Bu akşam önümüzdeki sene zarfında umumi 

Ha 1 biliyormusun ki, her şeye 
sebep olan bu şarkıdır. Bir müddet 
evvel dostlarımızdan birinin verdiği 

çayda -- temin ederim ki, tamamile 
"bir tesadüf eseri olarak - çocukluk 
arkadaşl•rımdan birisine rastladım , 
Sen de tanırsın . Sana ondan bir çok 
defalar bahsetmiştim. Küçı k Necdet .. 
Çocukluğunda nasıl idise öyle kal
mış ve şimdi tıpkı senin gibi zarif, 

dokuz tirenile hareket ediyorum, Bak bütçede görülen otuz milyon fngitiz 
1 yüzüne karşı da seni terkettiğimi , lirası kadar fazla sarfiyatı kapamak 
senden kaçtığımı nasıl bağıracağım. için neden istikraz yoluna sapma} ıp 

ı Hayır! gelme .. Yalvarırım sana verğilere zam şeklini tercih ettiğini 
I gelme! gel ı rsen belki gene takip e- d' ğer gazetelerde ğördüğümüz sebep· 
deceğimden korkuyorum... lerle izah ediyor ve şöyle diyor: 

-------------------------- ""Vakıa heyeti uwumiyesi itiba 

Maktu fiat kanunu 
- Birinci sahifeden artan-

uyıtun sair bir işaret konacaktır. 
Malın mahiyeti etiket koymaya 

müsait olmayan hallerde halkın göre 
bileceği bir yere fial listesi asmak 
gibi suretlerle de fiatların halkın ıtla-ı 
ma vazı caiz görülecektir. 

Bir malın tsebit edilmiş olan fiat 
tan aşağı ve yukarı fiatla salılması 
katiyyen yasak olacaktır. 

Arttırma ve eksiltme ve ihale ka 
nunu mucibincı yapılan alım ve satım 
larla husıısi kanuulardaki ıstisnai hü· 
kümler mucib:nce alım ve satımlar 
ve mahiyet itibarile veya k nunen 
maktu bir fiata tabi tutulması müm 1 
kün olmayan satışlar hakkında bu ka ı 
nunun hükümleri tatbik olunmiyacak 
tır. 

. M•klu fiat ve evsafını gösteren 
etıket koymal!'a mecburiyetin hangi 
mahallerde ~ angi ti~aret şübelerinde 
ve hangi eşya ve ve gıda maddeleri 
hakkında ve ne suretle tatbik edile· 
~eQ'i ikıki•talt vekaletinin teklifi üzerine 
ıcra ve ı eri k .t 
tır . •rarı e tatbik olunacak 

İzmirin suni gölü 
bitmek üzere 

f zmir 11 (Husuşi) - Kültür· 
parktaki suni göl yakında tamamla· 
nacaktır. Suni gölün yapılacağı 

16.000 metre murabbalık sahanın 
iki metre derinliğindeki kazılmış, 

toprağı boşaltılmıştır. Şimdi göliin 
ıılt kısmına 30 santimetre deıinli
ğinde kil tabakası döşenecektir. 

Ayrıca kil ta bakası üzerine de on 
santimetre kalınlığında bir beton 
tabakası döşenecek bu suretle suni 

gölün su sızdırması önlenecek, aynı 

zamanda icabettikçe temizlenmPsi 
de mümkün olacaktır. Suni gölde 

bir ada, biri büyük ve diğeri küçük 
iki yarımada vücuda getirilmiştir. 

Bunların Üzerleri ağaçlarla süslen
miştir. Mehtap, gondol ve nıotör 

eğlencderile suni göl, Kültürpark 
ve fuara fazla ziyaretçi çekecektir. 

İşbJ kanunun hükü 
1 

. . --....,,..........,._. ______ ,..,...... __ 
k. d' . m erının talbi 
ıne bele ıye ıdareleri naza t d . . . re e e. 

cek, ıktısat vekaletı tarafı nd 
. . .. an me 

mur edılecek teşkılatta bu nazaret 
ve kontrolu ifa edebilecektir. 

Bu kanun mucibince maktu fiat 
ve etiket koymak mecburiyetine ria. 
ı' ~ l etnıiyenler ticarethanesinin ve su
çun ehemmiyetine göre ilk defasında 
beş liradan elli liraya kadar hafif pa 
ra ce1asile tecziye olunac aklardır . 

Tekerrür halinde bu para cezasi · 
le beraber ti arethaneleri üç günden 
on beş güne kadar kapatılmakla bera 
ber keyfiye masrafı m 1hkiime ait ol 

mak üzere ticarethanelerinin halk ta 
refından kolaylıkla görülebilecek bir 

< yerine konacak yaftalarla ve maha 
ili gazetelerle de ilan olunacaktır. 

Bu cezaların tatbikine mahalli beledi 
ye encümenlerince karar verilecektir 

Bu karerlar kati olup ancak tica-: 
rethaneninbir haftadan faıla kapatılma' 
sını müstelzim olanlara suçlular tarafın 1 

dan umuru belediye~e mütealJik ahkamı 1 

cı:_z~~ye h.'.kkıııd~ 1608 sayılı kanunun 1 
hukumlerı daııesınde itiraz edilebiline 
cektir . 

riyle yeni büdce memleket içinde ye 
ni bir sadme tesiri bırakacak ise de 
lngiltere halkı daima şikayet etme 
den muazzam yükfere tahaammül 
edebileceğini göstermiş ve bu kabi· 
!iyeli ile daima iftihar <'imiştir. 

Milli membalarımızın, hacmi ğit 

gide artan büyük bir kısmını hiç bir 
teeir etmeden silahlarımızı arttırma 

işinr hasredeceğimiz şeklinde kendi 
mizi aldatmaktan ise içinde bulun
duğumu.! vaziyetin acı hakikatını ol 
duğu gi\.i gö üp anlamak ve bunu 
cesaretle karşılamak herhalde çc·k 
daha iyidir .• 

Muhalefet Labour paıtisinin or 
gam olan "Daily Herald. gazetesi 
maliye vekili Sir John Sımonun yap 
tığı butçeyi her bakımdan tenkit e
diyor, şimdiki maliye vekili hariciye 
vekaletinde bulur.duğu sıralarda 

konstrüktif bir sulh politikası takip 
etmiş olsaydı bugün lngilterenin mil 
yonlarca lirayı silaha yatırma mec 
buriyetinde kalmaktan kurtulmuş o 
lacağını işaret ediyor. 

Bugünkü bütçede içtimai hizmet· 
!er için ayrılan miktarın iki mislinin 
milli müdafaa ihtiyaçlarına yatırıldı· 
ğından şikayet ediyor, lngilterenin 
bugün olduğu gibi bundan senra da, 
mazide yapılan hataları örlemeğe 

mecbur tutulacağını kaydediyor, hüt· 
çe açığını kapamak için istikraz yo 
!una sapılmayıp vı-rgilere zam yapıl 
masını bir vaziyet içinde ehvrnişer 
bir karar saymakla beraber ınaliye 
vekilinin bu projeyi tatbik ederken 
d~ ha ziyade aşağı ve orta sınıf lıalk 
:izerinde yüksek ve zengin tabaka
nın bilnıiyerek korunmuş olduğunu 

halbuki munzam vergi verenlere ve 
veraset vergilerine yapılabilecek u· 
fak bir ilavenin lazım gelen parayı 
temin etmekle beraber fakir tabaka
ya da siyanet etmiş olacağını, bun
dan başka sanayide makinelerin a
mortismanı hesap edilerek bu saha 
da vergilerin teıızili hakkında ve 
ı ilen kararın yanlış olduğunu, silah 
yarışı dolayısiyle en büyük kar temin 
eden bazı ağır endüstrilerin bu iş
trn boş yere faydalar temin edece 

ğini, şimdiye kadar hükumetten 
silah fabrikalarının karlarının kon· 
trol edilmesi müteaddit defalar ta 
lep edilmiş ise de bugün maliye ve· 
kilınin bu ihtarlara, silah endüstri
sine verdiği yeni bir hediye ile ce· 
vap vermiş olduğunu, petrol ve ça. 
ya konulan yeni V< rgiler meselesine 
gelince dünyada petrol fiyatlarının 
düşmeğe başladığı şu sırada petro
le konulacak munzam bir vergi ma-

zur görülebilirse de çay vergisine 
yapılacak ilavenin bunu en ziyade 
kullanan fakir halkı cezalandırmak. 

tan başka bir mana taşıyamayaca 

ğını ve vergi kaçakçılığının önüne 
geçmek için maliye vek linin yaptığı 
tavsiyelerin çok zayıf olduğunu bil
diriyor ve makalesinin sonunda 
şöyle diyor: 

"Umumiyet itibarile Sir John 
Simon bu bütçeyi yaparken cesura. 
ne hareket etmek istemiş fakat kafi 
bir cesaret göstermekten nedense 
çekinmiştir. Bütçe hiç şüphesiz bazı 
küçük tderruat bakımından dürüst 
ve iyi düşünülmüştür; fakat maliye 
vekili tam bir devlet adamı görü 
şünden mahrumdur. Bugün lngilte 
renin muhtaç olduğu şey de 1-ir 
devlet adamı görüşüdür. idare a. 
mirlerimizde bu hassayı göremezı.ek 
ileride yapılacak bütçeler d~ bugürı· 
kü bütçemiz gibi, gözlerimizin Ö· 

nünde günden güne tefessühe doğ

ru giden beynelmilel vaziyetin ala· 
cağı şekle bağlı .• 

Kahkahalarla , Zevkle , Giilesiye 
seyred e ceğiniz çok güzel bir film 

T a.n sinema sı 
BU AKŞAM 

Büyük ve <'msalsız komedyen 
JOE BROWN ve en güzel sarı
şın Şahane Yıldız JOHN BUON 
DELLE tarafından nefis ve haıi· 

kuliide bir tarzda )'aratılan 

Hücum taburu 
isimli nefis Komedi, ve Aşk , He. 
yecan filmini takdim eJiyor. Fran
sızca sözlü bu güzel filmi Sinema 

meraklılarına tavsiye ederiz 
ilaveten : 

Heyecanlı Kcvboy filmi 

İntikam Yumrukları 

Pek yakında : 
Büyük ve misilsiz Şark filmi 

(Kara Dev) 
9 47 

Çekoslovakya tütün monopolü
nün tütün üzerine açlığı büyük mü· 
nakaşa memleketimizden alaka ile 
karşılanmıştır. Bu. cümleden olarak 
Prag ticaret ataşemize karşı mü
nakaşaya iştirak etmek üzere 5 ta
nınmış firmanın müracaat ettiği ha · 
ber alınmıştır. 

Verilen h•berleıe göre ilk Yu. 
goslav vapuru yakında bu seferlere 
başlıyacak ve Suşak li~anından kal
karak Yunan limanl arına ve lstan 
bula uğradık tan sonra Köstenceye 
gidecek ve ayni yoldan dönecektir. 

1 

Mevsimin sonu yaklaşırken birbiri 
programlar sunan 

ardına emsalsız 

--------. ---------
' A s r i ' ""~''"' 1 Alsaray 1 

Bu akşaı 1 

Sayın müşterilerine bütün Türki ,e halkının takdirlerini kazanan , Türk 
sanatkarlarının temsıl ettikleri nefü m!vzulu - Şark musikili - Aşk, He. 

yecan sahneleıile dolu senenin biricik Ttirk filmi 

Güneşe doğru 

Oynayanlar 

Şaheserini takdim eder 

TÜRK 
ARiF 

YILDIZI: GÜZiN-MEDiHA 
DINO - FERDi TAYFUR 

Bu filmde Türkiye ses kraliçesi Bayan Safıyenin Latif, Tatlı, Muhrik 
ve ems•lsız sesini de dinleyeceksiniz 

Ayrıca : En yeni dünya haberleri 
Sinemalar 20 ,'~0 da baş lar. Localarınızı telefonla isteyiniz 

Telefon: ASRI 250. 9252 Telefon: ALSARA Y 212 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Verginin mevzuu 

3343 numaralı kanunla değiştirilen! inci madde: 

ikramiye 

Dünden Artan 

Kaydetilmeyen veya z'keresi olmabızın bu-
lundugu kaza haricine nakledılen ikinci maddenin 
(C) fıkrasında yazılı damızlık hayvanlardan nevıle · . . 
rine göre bu kanun mucibınce tayin oh,µıan vergi 
miktarının yarısı cezaen tahsil olanur. 

< 

Madde 26 - Köy muhtar ve ihtiyar meclisle. 

ıi azasına ve beledıyece kayıd muamelesini yap. 
maklc tavzif edilenlere köy veya mahallelerin kayıd 
defterine kayıdlı hayvanlara göre tahakkulc eden ver
gi miktarının yüzde ikisi nisbetinde ve yokl ama işle 

rinde çalıştırılan memurlara (Jandarma zabit ve kü
çük zabitleri dahil) da ücretlerinin veya emsal hasılı 
ile blrlikte maaşlarının birer ve jandarma efradına 
da üçer aylığı nisbe' inde ikramiye verilir. Yoklama· 
da fevkalade gayretleri görüldüğü valilerce tasdik 
olunanların ikramiyelerine, meydana çıkardıkları ka· 
yıd harici hayvanların tahakkuk eden vergilerinin 
yüzde onuna kadar zam yadılabilir. Ancak bu zam· 
lar birinci fıkraya göre alacakları miktarın bir katı
nı geçemez, 

3343 numaralı kanunla değiştirilen 11/;ra: 

Nufusu iki bin ve daha a~ağı yerlerde, 9 uncu 
madde mucibince kayıö defterine dahil ,e_?ilnıemiş o· 
olan hayvanlar hakkındaki malumatını bildirmiye~ 
köy muhtar ve ihtiyar meclislari azasile lıelediyece 
kayd muamelesini yaümakla tavzı f edilmiş olanlara 
köv, veya mahallerine de yapılan yoklama üzıırine 
kaçak hayvan bulunduğu takdirde ikramiye 

(Sonu Var) 8033 

' 



~ahifc 4 Türksözü) 

1 BELEDİYE İLANLARI j 1Çokyakmda .. Çok yakında .. Çokyakında 
--------------~~----------------------------------...; 

1- Kolordu Elektrik fabrikası Y 'ni istasyon şosa yolunun iıışasıka-
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 6486,89 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 486,51 liradır. 
4- ihalesi Mayısın 16 ırcı p• ıaıt<~i gl'ı Ü Hat en lrşte Pelıdİ)• 

Encümeninde yapılacaktır. 

5- Bu İşe ait fenni şartname, keşifname ve~air evr ak Beledi)e Frn 
işleri müdürlü~ündedir. isteyenler oradan lu 'vı s kı 32 ~uıu~ rnukabilinc'e 
alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü saat t!ln dörde kadar kannıın tar ifi veç
hile hazırladıkları ttklif mektuplarını Belediye reisli~i ne vermeleri ilan 
olunur. 30-4-8 - 12 9203 

1 - 30,000 add parke taşı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
2 - Keşif bedeli 2394 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı yüz seksrn liradır. 
4 - ihalesi mayısın 23 üncü Pazaı lesi günü saat on beşle Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre

bilirler. 

6 - Taliplerin ihale gunu muayyen saatte teminat makbuzlarile 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilaıı olunur. 

8- 12-15-18 9241 

1- Abidipaşa caddesinde ve yeni yapılmakta olan lşbankası bitişigin 
de bulunan ve baritas•nda 3 numara ile gösterilen 182,30 metre murab
baı arsa ile ayni mahalde olup haritasında 4 numara ile gösterilen 196, 9 
metre murabbaındaki iki parça arsa satılıktır . 

2- Muhammen bedellt>ri: 3 rıumaralının beher metre ır uraLl aı on li
radan 1823 lira, 4 ı.umaralı arsanın beher metre murahbaı 12 liradan 
2363 lira 40 kuruştur. 

3- ihaleleri: 1915/938 perşembe günü saat on beşte Belediye Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 3 numaralı aısanın 136 lira 75 kuruş , 4 numa
ralı arsanın 175 lira 22 kuruştur. 

5- Ş'Utnameleri Belediye Hesap i~leri Kalemindedir . isteyenler ora· 
dan parasız alabilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be-
lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9227 5- 8-12- 15 

--------~----------------------------------------~. 
Taş bina yapmak istiyenlere ve 

müteahhitlere müjde 

Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz t a ş lemin ederiz . Arzu 
edenlere kum, çakıl, kiremit ve emsali nakliye i ş leri yaparız . lsteklile. 

rin Kale kapısında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleıi 
ı menfaatleri icabındandır. 92_3_2 ____ 6 __ ı_o ___________ _ 

• 

--------·-------------ı r~------~-·-------

T~~~.~~~~ l 88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebtkli kilise sokak No 11 A 

9146 18 

Adana Sulh ikinci Hukuk 
Hakimliğinden : 

No: 41 
Adana inhisarlar idaresine iza· 

fetle vekili Avukat Kemal Çelik ile 
müddeaaleyh Kireçocağı bağlarında 
ölü fhrahim karısı Nazlı ve ayni yer· 
de mukim lbrahim ortağı Şaban 
arısında mütehaddis alacak davası 
nın cari duruşması sırasında , müd
deaaleyhlerden Şabanın mahalli ika
metinin meçhul bulunduğu anlaşıl
dığından ilanen tcbliğat ifasına ve 
muhakemenin 18'6/938 tarihine mü 
sadif cumartui saat 8 talikına mah· 
kemece karar verilmiş olmakla 
müddeaaleyh Şabanın mezkur gün 
ve saatta mahkemeye gelmediği ve 
ya tarafından bir vt>kil gönderme
diği takd;rde muhakemenin gıyaben 
devam edeceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur,9258 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 -Dış mcmlt keller için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - !tanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir. 

1 ÇOCUK HASTALhLARI 1 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul sıuıtları : Her gUn 1 

t5-t8 -
Bu gece nöbetçi eczane 

Yeııiotel civarında 

Tahsin eczanesidir 

VILYAM POVEL-MIRNA LOY-LUIS RAYNER 

in en büyük , en güzel temsilleri 

( ZlEGFIELD ) 

( Revüler Kralı ) 
Üç saatlık şahane bir temeışa 

En bü}ük ) ıldızları k~şfeden adamın hayatı .. . Misilsiz Revüler in Mucidi ... 
Zenginlık .... Hulyavi .... Gözler kamaştırıcı bir şaheser 

Asri Sinemada 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Asri 251 

9205 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu . ~Hükumet 
•• 

caddesinde o m e ir 
1 

Başeğmez Ticarethanesidir 

15 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

r~~~--~~~~---~~~~~---;.;....---1 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Müten~vvi renklı 

her türlii 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 
* 

K iT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

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

Retmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır . 

Türt.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazele, 
mecmua, tabeder. 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yen· otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted:r. 

12 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V tkaldinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk' Renksiz 
Koku : Kokusuı 

1 
Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sar!olunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu1a 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. , 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.00-10 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

ennin en son usullerine riayet edertk Jl ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularfa içi mermer döşeli belluha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 17 
6197 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sis tem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini. e edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak içın en e~onomik, a iZ a kömi;ı üde Alı Rıza 
şeker t ıcarelhancsinde bulacaksınız. 

en uczu 

Kelle 

1 Maden k•• •• •• kullanmakla hem milli Lir cevherin ist ih· 
omuru lakini arllırmış ve henı de müstefid 

olacak .. nız. OJun kömürü aı tık Hranılıııamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mu•fağın11da bir kere tecrübe eJiniz 

• 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 

=,ı 
2 

Ti 
• 

1TORKiYE iŞ B~k.-A:;ı 
408 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb~sı 

j 
1 

• 
.. 


