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Kuruluş Tarihi 
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1 Klinunu .mı - 19i• } 5 Kuruş 

A")ANA · Telefon ı 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucaıni yakınında busu i daire P1<. 44 

Dost Mısırda büyük tezahürat 

''Yaşasın A tatürB! 
Yaşasın Türkiy ,, 

Roman yada 
yeni bir parti 

kuruluyor 
partinin reisi 

Tataresko 

Balkan Matbuat kong
bitirdi • 

resı 
• • 

mesaısını 
• 

Balkan devlet reislerine 
tazim telgrafları çekildi 

liği zeminli ve Balkan ınilletlni ara-

Hariciye vekilimiz emsalsiz bir 
tezahürat içinde uğurlandı 

Belgrat: 15 (Rarlyo)- Bükreş 
ten alınan malumata göıe, Tatares 

ko yeni bir parti teşkiline ç~lışmak 
tadır. diğer partilerden bir çok kim. 

seler çekil rek bu yeni pa-tiye gire 
ceklerdir, 

Kızı1 ırmak taştı 

lstanbul : (Telefonla) - Balkan 
Anlandı Matbuat Birliği Konferansı 
bugün yıldı1 köşkünde son toplatısı
nı yapmıştir bu toplantıda konferan
sın toplantısı münasebetile Romanya 
Yugo51avya Yunan istan ve Terkiye 

, devlet ve hüküm :! re:slerine çekilmiş 
olan tazim telgraflarına gelen cevap
lar ve bunları takibende konferans 'ı 
komiteleri larafındon verilen ıapor
lar okunmuş tur, döı t devle t ara sında- ! 
matbuat vasılasile daha geniş iş bir· 1 

sı ı d a daha yakın bir anlaşmayı mümkin 
kılmak i in yapılması tavsiye edilen 
işler ha kkında temennıleri ihtiva e· 
cien bu raporla rın tasvibini takiben 
milli komiteler reıs'eri birer nutuk ir
kat edeı ek bal! an milletleri arasında 

testnüt ve iyi anlaşma hislerine 
tercüman o lmuşlar ve büyük şef 

Atatürke karşı mensup bulundukları 
milletl e ı in h ayranlık duygularını kay
detmişlerdir. 

Rüştü Aras bugün Berutta olacak 
Kahire: 15 (Radyo) - Türkiye 1 

cumhuriyeti hariciye vekili Tevfik Rü~, 

tü Ar as bu~ gün saat dörtte veliaht ı 
Mehmet alinin verdiği kardenparliyi 

ınüteakip Romanya sefirinin Kokteyl 1 
Jlartfsınde bulunmuşlardır. bunu rnütakip 

1 
b1y Tevfik Rüştü Aras lskenderiyeye 

hueket etmiştir. Türk hariciye vekili 1 

l<ahireden ayrılırk e n büyük merasim 

Ve tezJhÜrat y pılrnıştw Yol arın iki 
tarafını dolduran on biıılerce h•lk 

·~<şasin Atatüık y•şasın Tüık.ye, y>şa 
sın Türk mılleti" diye haykırmışlaı dır. 

lskenderiye: 15 (Radyo) Türkiye ı 
hariciye vekili bu gün buraya muva· 

1 
Salat etti. Vali, konsoloslar binlerce 1 

Çorum : 15 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Kızılırmak taşmış ve 

lskilip ile Çorum <rasındaki şosanın 
bir kısmı ve Karabmun k0yü •U al

tında kalmıştır. insanca zayiat yok
tur. 

Prağda b~gün 
umumi af 

ilan edilecek 1 

1 
Pıağ: 15 (Radyo)- Yarın (hu . j 

gün) lıurada umunıi af i'an cdittcek 

tir, Bu af netice si 900 den fazla ı 
su Jet Alm~r. tahliye eJilecek ti•. 

ingiliz harbiye nazırı 
Musolini ile görüşecek 

Rom;: 15 (RPdyo) - lı g iiiz · 
ltalya~ adaşmasının son t'Sas'aıı 
tesbit edildikten sonra , Çeınbeıla)n· 
dan yeni talir.ıat alınmış ve bunun 
üzer ine pazar günü kont Cian•> ile 
lngiltereniıı Roma s<firi Lord Pör t 

arasında 1 ir mlilakat da~a yapıl 
nııştır . iki diplomat 1 ugün t ekrar 

ve son olarak bir göı üşmede daha 
bulunacaklardır. 

halk ve askeri kıtalar tarafından bü · ı 
Yük merasimle karşılandı ve bir müd- 1 
det istirat at buyurduktan sonra vapu 

Baruttan bir görUnu, 

Verilen malumata göre anlaşma 
14 Nisan perşembe günü, daha ol. 

masa, 19 nisanda iınzalanacaktıı. 
Anlaşma, evvela parafe edilecek, 

sonra imza, daha sonra tasdik olu 

nacaktır. Halbuki, lngiltere ile ltal

ya arasın ia geçen sene yapılan 

ta kadar yine büyük merasimle teşyi : 
edild', Saat 16 da lskenderiyeden 

hareket eden Tevfik Rüştü Aras ya· ı üzeride. Beruttan Ankaraya hareket 
rın (bugün) Berutla olacaktır. Akşam edecektır. Etibank madenlerinin 

Şehir meclisinde 
Belediye vergi ve resimler 
tarifesinde tadilat yapıldı 

İçme sularının daimi mürakabesi 
edildi müzakere • • 

ışı 

h n Cemal Seri
Bel,dlye Mecllsl dUn saat 15 de Reis Tur a 1 5 rraddeden 

lterın riyaseti altında toplandı. Meclls ruzname• 
lerekkUp ediyordu. 

Birinci madde Mllll mensu
tat fabrikası sahipler! tarafın· 
ilen belediyeye teberru edilen 
30,000 Uranın ve bazı eml3-
ltın kabulU ve buna mukabil 
'•brike önUnde bir yol yaptı. 
tılması hakkındaki riyaset tez· 
lteresl idi. Bu tezkere okun
duktan sonra bUtçe, kanunlar 
"• imar encümenine havale 
•dlldl. 

İkinci madde belediye büdçes;n
de 165 lira maaşı bulunan kimyager
lik vazifesine bu maaşla memur bu
lunamadığından bu tahsisat~n. '!00 
lira ücret~ tahvili hal.kında ıdı. ~u 
tezkerede tetkik edılm~k üzere but
Çe encümenine havale edildi. 

Üçüncü madde belediye_ hes3bı
na tahsilde bulunup v .. bılahare be• 
lediyede hizmet görmek üzere gn~el 
sanatlar akademisine bir talebe gen 
dcı ilmı:si ve bu talebeye tahsil müd: 
detince belediyece yardım e~ilmesı 
hakkındaki riy~set teklifi idi. Azadan 
Coşkun Güven teklifi çok yerinde ve 
belediye menfeatlerine uygun buldu
hnu i1.ah etli. Bu teklifte bütçe en
curnenince havalı: edildi. 

Dördüncü madde Belediye vergi 
resimler tarifesinde bazi tadilat yapıl
tııası hakkındaki tarife encümeni 
llıazbatası idi. Mazbatada barlardan 
her gece alınmakla olan 3,5 lira du
huliyet resminin 2,5 liraya indiril· 
llıesi ve pazarda satılan koyun ve 
ıcçilerden hayvan b•şına alınmakta 
Olan 5 kuruş işgal resmıoın bir ku. 
ruşa indirilm~sı ve mezarlığın beher 

- Geıi~i ıkinci sahifede -

iSP ANYOL HARBi 

Frankocular 
sahile epiyce 

yaklaştılar 
Salam,nka: 15 (Radyo) - mu· 

hareleler etrafında bugün alınan 
haberler Grnrral Franko kuvvetle 

rini denize on iki kilomttre bir ıııe 
saf eye kadar geldiklerini bildiı mek 
tedir. 

P.ıris: l 5 (Radyo) - Sarago 

sadan bildiriliyor Frank okıtaalı 
ileıi hareketlerine devam ederek 

Traiguerayiele geçiı mişlerdir. 

Kamutayda 
Ankara : 15 (T~lefonla) - Bu-

.. kü Kamutay toplantısında ıuznagun . _ 
mede bu'unan kanunlaı ın ikincı mu 
zakereleri yapılmıştır. 

Tunusta Düsturucedit 
cemiyeti lağvedildi 

Londra : 15 (Radyo) - Royı.~. 
rin Yakınşark muhabiri bildiriyor: 

Tuııustan bildirildiğine nazaran 

hükumet Düsturu cedit Arap milli 

yctpeı verleri cemiyetini lağvetmiştir •. 

Ankarada 
Daimi 

galerisi 
bir resim 

kuruluyor 

Ankara: 15 (Hususi muhabiri 

ınizden) - l' eleJiyeler bankasının al 

ınracı meselesi 
Payas çok mühim bir 

mevki aracaktır 
tındaki vitrin halk partisinin kararı . e· h t D .. 
ile halkevi tarafında bir daimi galni , r eye , ortyol, Ayas ve 
haline get;rilecektir. Burada Türkiye ! Fayasta letkı.kler yapıyor 
deki bütuıı ressamlar VL heyktltıraş 
!ar eser !erini teşhir edecekl.rdir. 1 E 

Bundan başka Avru pada çıkan !bank madenlerlnln ihracı meselesi son günlerde flll bir 
safhıta glrmlftlr. 

sanata aid kitap ve mecmualar bu Ellank tarafından Ankaradan gönderllen heyet Dörtyol, A· 
lundurulacaktır. Galerinin mefruşatı yas e Payas bölgelerlnde tetklkatta bulunmaktadır, 
partimiz !~rafından temin edilmiştir. Payas, Dörtyol ve Yumurta-

Şimdilik muvakbıt bir komisyon ha ~anghayşek lık iskelelerinde yükleme tesı-
ktvinde toplanarak nizaı:ıname / satı ve vasıtalar için yakından 

cencııneuıt d~rcıucnt,. :ınlaşması yal
nız parafe ve imza edilmişti. Bu ci· 
hetten, yeni anlaşmaya daha fazla 

ehemmiyet verildiği anlaşılıyor. 
Siya>i nıalıafılde, lıalyan - lngi

liz müıakerelerinin çalıLk 1 ir neti· 
ceye bağlanmış olmasına ha)nt et

mek lazımgddiği söyleniyor. Çünkü 
diplomatlara göre iki memleket ara· 
sındaki ihtılaf ancak ruhi idi . Bu 

anlaşmamazlık halledilince ortada 
ihıilaf mevzuu kalmamıştır. 

ftalyan mahafılinde }eni anlaşma. 
nın Akdenizdeki vaziyete ve Avru
rupadaki havaya büyük bir sulh 

unsuru g.:tirdiği kanaati vardır. 

MusoUnlnln nutku 
yapacaktır. BuııdJn sonra biı jüıi . bıca kla fi Od an tefklkler yapmak Uzere, Etlbank 

d 1 k 1 1 namına Banka inşaat mUdlJrU 1 ğaleri.:le teşhire ı_e~e o an es~•. yara'andJ Bay lıfan , Makine müd ürü Bay Kud-

Roma: 13 (l:lususi) - Resmi bir 
tebliğle bildirildiğine göre Musolini 

yarın Cenovaya gidecek ve 14, 15, 
16 nisanda olacaktır. 

r.111 aıaıııi sureile ıyı olması ıçıı l t K 
re , urum ş i rketi müdüı ü Necid. Ç a'ı;e caklardır. . Ş Elb k ·· ı 

Ziyaretcilue muhtelıf sanal elol a_~hay : 15 ( Radyo ) _ Ca~k J 1 en muessese eri teknik mütahas. 

J sı s ı Tanskyn bi r kaç gündenberi bu l ~r·ı lı ·kkın.!a izahat verilecek ve u . sanın:ı -pon tayyarelrri tarafından 1 h 
~ avalide bulunmaktadırlar . 
v sile ıle de halkın sanat kültürü İ ~omlı;r'dnıanı e>nasın ld Maraşal Alınan nıa!Qmat a gore, bu tet-
inkişaf dtirilecektir. Galerinin açılış ••nghıyşekin hacaklarınJ•n yara· I kıkler Etıbank madenlerinin bu iske· 
töreni 23 ııi~anda yapılacaktır. \ındığını bild irmoktedir. lelerden birisinden ihracı ıııaksadile 

yapılmaktadır . 

Fransız Sos~list partisi 
ikiye mi yrılıyor ? 
ÇIKAN ifTilAF ! 

Syalist federasyo
r dün ilga edildi 

Pa ıi ~ : 15 ( Radyo ) - Fransı alıi i~!n Blum ve diger bi, kaç Zlt 
Sosyalist partisinde ihtilfıf çıkmıştıreşebbuslerde bulunmuşlars a da buna 

Kuvvetle söylendiğine göre Payas 
ihraç işine daha müsait görülmekte
dir. 

----- -~ 

Sovyet Japon 
gerginliği artıyor 

Moskova: 1 5 (RaJyo)- Mançu 
kq '1uJutlarında zaman zaman vuku 

bulan h~diseler Sovyet - Japon 
gerginliğini artırmaktadır. hükumet 

çok cid.!i tedbırlrr almış bulunu · 
yor. 

Fransız mecli~leri 
mesaisini bitirdi 

Musolini yarın saat 11 de bir 

nutuk söyliyecektir. llu nutkun hari. 

ci siyasete ve bilhassa lngiliz ltalyan 

anlaşmasına dair olacağı haber veri
lıyor. 

İtalyanlar memnun 

lngilıerc hükümt>linin Habeşistan 
meselesinin halli için Cenevrede te · 
şebbüste bulunması lıalyada büyük 

bir memnuniyet tevlit etmişdir. Hes. 

mi IJlahafiller lngiltere tarafındann 
yapılan bu hart ketin halihazırda fi
ili vo.ziyet kat'i surette tevsik dti · 
ğini söylemt ktedirler. 

Bütün llaly<n mahafilleıi /ngil
tere ile lta'.ya arasınca iyi nıünase· 
betler teesüs dmesini büyük 1 ir me· 

mnuniyetle karşılamakla V! yeni Fran

sız hükumetinin /"gi " er.!}i taklid 

etmesini temenni eylemektedirler. 

S l. t partisinin daimi kom' syon1uvaffak olamamışlardır . 
osya ıs . S .. 1 d " . .. 

Sosyalist federasyonunu ilga etmı~ . , ~yen ığme gore,Sosyalist par-
tir. Buna sebep federasyon umurrsı .•kıye ayrıldığı takdirde diger 
katibi Tıberle parti reisinin uzu.artılerden b'Y çok nüfuzlu kimseler 

Paris: 15 (Radyo) Fransız ayan 

ve mebusan meclisleri yeni kabine 

tarafından teklif edilm iş olan mali 1 Amerika - Fra 1sa 
tedbirleri tasvip ederek mesaisini ticaret nıüzakereleri 
tatil etmiştir. 

Maraşal badoğliyo 1 Vaşington: 15 (Radyo) - Anıe 
~oma: 15 [Radyo)- Libyada ri{a ile Fransa arasında pek yckın. 

tetkık seyahatında bulunan nıaraşal da ticaret ıAüzakere'eıine başlanacak 
Badoğliyo ltalyaya hareket etaıiştir.1 tıı. 

danberi araldıında hasıl olaay Tıber tarafına geçeceklc rd: . . 
zaman B · l' k · 
"bt"]" ft u vazıye ın abıne üzerinde de ı ı a ır. ·· · ı 

Federasyon umumi katibi ile dıucssır 0 acağı ~iy;si nıaha fil tar a-
itni komisyon reisi arasındaki ihtil;indan s c.ylcnınektedıı. 
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' Aylardanberi beklenen hafta başlıyor 

Hikaye 

1 A s r i 1 Si~m•l•nod• I Alsar;y 1 
Votkanın 

• • 
tesırı Hatırınızda kalsın 

S nopkov, bir buçuk şişe 
votkayı çektikten sonra 
sokağA çıktı. O duvar se. 

nin, bu duvar benim biraz yalpal~~1 • 
Bir mıktar şarkı söyledi ve gerısın 
geriye evine döndü. 

Evine gelince zelzeleyi bekle~e
den hemen avlunun Lir köşesıne 
kıvrılarak yattı. 

Snopkov içliği zamanlar daima 
avluda uyurdu. :>ar hoş ol arak. ka~~lı 
yerlerde yatmasını snnH zdı. Çun 
kü kapalı odanın havası hem başı· 

na vurur, hem de midesini bulandı 
ıırdı. Onun için sarhoşluğunda yıl 
dızlarını sayarak uyumasını çok se 
verdi. 

Sözün kısası, 1930 senesi l l 
eylülünde, meşhur Kırım zelzelesi 
nin arifesinde eskici lvan Yakovla· 
viç Snopkov, lıir buçuk şişe halis 
Rus votkası içfrek ve adamakıllı 
sarhoş olar ak evinin avlusundaki 
snvi ağacının altına yatn.ış ve sız· 
mıştı. 

Snopkov, bir taraftan tallı tatlı 
uyur ve güzel güul rüyalar görür 
ken, diğer taraftan da meşhur Kı· 
rım zelzelesi vukua geliyordu. Ev 
ler sallanıyor, damlar çöküyor, du
varlar yıkılıyor, toprak şerha şerha 
o'uyor, cthennemi bir gürültü her 
tarafı kaplıyor, Snopkov ise mışıl 
mışıl uyuyordu. 

Halbuki Snopkovun arkadaşı, 
zelzı•le başlar başlamaz, kendini 
şehrin bahçesin dar atmıştı .. Çünk~ 
her dakika başına bir taş, veya dı· 
rek düşmek ihtimali vardı. 

Snopkov, ancak sabahleyin, sa 
at alt ya doğru gözlerini açtı. Eliıle 

gözlerini birkaç dda oğuştur 1u. F ~ 
kat hayreti.. Altında yattığı servı 

den başka ona kendi avlusunu ha· 
tırlatacak tek birşey yoktu. Sonra 
asıl tuhafı, çalı~lığı taş kulübenin de 
yerinde yeller esiyordu Orada. 
kulübe yerinde bir yığın taştan 
başka lıirşey görülmüyordu. 

Snopkov bir müddet daha göz· 
lerini uğuşturduktan sonra düşün 
m~ğe başladı: 

- Hay Allah belasını versin ; 
a'llma da içmişim hal. Kendi evime 
g lccck yerde bir l;ı, şkasrnın avlusu· 
na girmişim.. Bu girdiğim harap 
bahçe de kimin acaba?. Bundan 
sonra bu kadar fazla İçmiyrccğim .. 
Bu alkol denilen nesne amma da 
kötü şeymiş. insanda, ne akıl hıra 
kıyor, ne de fıkir .. 

Snopkov biraz daha etrafına ba
kındı. Gene söylenmeğe başladı: 

_ Hem iyi ki bahçede sızmı· 

şım .. Ya sokakta uyusaydım .. halim 
ne olacaktı?. Ya üstümden lir oto· 
mobil geçer, ya köpekl<r gel p be 
ni parçalardı. Bı•ndan ya az içece 
ğİm, ya hepsini bırakacağım . 

Snopkov bunları düşününce a 
damakıllı canı sıkıldı. Kederini unut
mak için ce~ inde duran, arta kalmış 
yarım şişe votkayı bir yudumda si 
neye çekti. Ve tekrar İyice kendini 
kaybetti. Çünkü dün geceki sarhoş
luğu da henüz daha adamakıllı geç 
ınemişti. 

Snopkov bir iki defa gerindi 
ve ayağa kalktı.. S ilana sallana 
soka~a çıktı .. 

Fakat hayret!.. Sokaklar tama· 
~le başkalaşmıştı. Snopkov bulanık 
i0ılerle t afına bakıyo·, fakat hiç b' 
ır Şey tan·mıyordu. Sokaklar insan 

larla doluydu. Çünkü zelzeleden ür 
ken İnsdnlar tamamen kendilerini 
sokağa atmışlardı. Sonra İşin daha 
tuhafı, bütün insanların yarı çıplak 
l>ir halde oluşları idi: 

Snopkov hem sallana sallana 
YÜrü>·or, hem de düşünüyordu: 

- Peki ben neredeyim? Bu İn. 
!anlar ne diye böyle SO)Unmuşlar? 
Yoksa sabah herkes denize mi gi
diyor? Acaha burası Batum olma 

Şölen lok an tası 

1 
Yazan 1 F cvkalade tenzilatlı servisini sunuyor . lçkileri,lnhisarın satış fi atına M. zoşçen ko içeceksiniz. lsgaralar, sebzeler, etler 15 kuıuş. Pilav, salata 10 kuıuş . 

- Rus hlkllyecısı - ı Abonelere yüzde 20 tenzilat 
1-5 9139 sın? insanların çırçıplak gezdiklerine~ !...----------~-------.;..;.;;.;.. _________ _ 

bakılırsa burasının Afrika olmak ih· 

BU AKŞAM 
8.30 Suvareden itibaren 

d k k b.. ..k takdirler kazanan en heyecanlı maceralar, Her yer e re or ıran, uyu h . 
en müthiş hakikatler, en büyük Aşk ve sergüzeştler ş~ esen 

timali de var .. 

Snopkov neredeyse ağlayacaktı. Asi Generalin son Emri 
Albayrak Mustafa Nezih Çayı 

Caddeye çıktı. Yürüdü .. Yürüdü ·· 
Nihayet bir taraftan yorğunluğ~~un 
diger taraftan da alkolün trsırıle 

}ere yıkıldı ve ölü gibi derhal uyudu. 
Ancak ortalık karardıktan son· 

ra, geceleyin geç vakit gözlerini 
açabildi. Başı ucunda yıldızlar par· 
lıyordu. Ortalık bayağı ser.'.ndi. ~al
buki mevsim henüz Eylüldu . Bına· 
enalevh henüz havaların soğuması 

lazımdı .. Fakat gelgelelim Snopkov 
çırçıplak bir vaziyette idi. Üstünde 
bir İç donundan başka bir şey kal· 
mamıştı . Snopkovu iyice soymuş 
lardı .. Gene düşünmeğe , olanı bi 
teni hatırlamağa çalıştı : 

Diinyanın en nefis çaylarından mürekkep harınanlardır . Her zevke 1 
göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Türkçe sözlü 
O ı na yanlar : 

_ Aman ya Rabbi ne oluyor 
diye söylendi ? Bu halim ne ? Ben 
11 ye çıplakım ?. 

Ay•ğa kalktı ... Çıplak ayaklari!e 
yerlere basarak , üstünde yalnız ıç I 
donu olduğu halde yürünıeğe baş· 

ladı. 1 
Bir hayli yol yürüdükten sonra 

1 ayaklarında bir yorgunluk hıssettİ · 1 

Yolun kenarındaki bir taşın üs
tüne olurdu. Acı acı düşündü . Bu 
lunduğu yu ona pek yabancı gdi 

1 
yordu .. Ortalıkta kimseler görün· ; 
nıüyordu .. Karnı d3 adamakıllı acık. · 
mr~b . 

Ancak orta'ık ışıdıktan sonra 
vaziyeti kavrayabildi. O sırada ora· 
Jan bir yolcu geçiyordu. Snopkovu 
bu halde görünce sordu : 

- Sen ne diye burada böyle 
çıplak oturuyorsun ? Moıtralık mı
sın, nesin? 

Snopkov fırsııttan İstifade ede. 
rek konu;mağa başladı : 

- Ne olduğumun ben de far· 
kında değilim ... Lütfen nerede bu 
lunduğumu bana söyleyebilir mi· 
siniz ? 

Konuş nağa başladılar . Yolcu 
ona ' olan ' biten şeyl.-r hakkında 
izahat verdi . Zdzeleyi ' zelze leoin 
yaptığı tahribatı , zelzelenin hala 
devam etmekte olduğunu anlattı · 
Uf arasında : 

_ Sen Yaltadan çok uzaklaş 

mışsın, dedi. Buradan Yaltaya otuz 
kılometre bir mesafe var. 

Snopkov zelzelenin hala devam , 
etmekte olduğunu öğrenirıce çok 
üzüldü.Ve acele acele Ya1ta yolunu 
tuttu . 

Anadan doğm~ bir vaziyette bü 
tün Ya itanın içinden geçti .. Fakat 
zelzele dolayısile telaş içinde olan 
halk ona dikkat bile etmedi. 

OJasına ve dükkanına gelince 
zarar ve ziyanlarını hesaplamağa 
başladı : 

Geco sokakta sızdığı zaman el
bisesini , cebindeki 90 rubl~sini, fo. 
tinlerini aşı· mıştılar .. Bakan olma
dığı İçin odasındaki eşya da uç
muştu. Bunlar yetişmıyor muş gil i 
üstelik dükkanı da yıkılmıştı. 

Snopkov artık içmemeğe karar 
verdi. Çünkü sarhoşların dı-ğil,ufak 
tefek şeyleri, fakat zelzele gibi kos
kocaman afetlrri bile uykuda geçir j 
diklerini esefle gördü. 

Elde kalan pılısını pırtısını top
layarak kendisini al:Coldan tedavi 
etmek için Harkofa gitti. 

Albay ıak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger miihim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 7 

Yaratıcı sanatkar (GARY KOPER) 
Çinli ( AKIM ~ AMlROF) 

Büyük yıldız [ MADELEINE CAROLL J 
AYRICA: 

Ren'<li ç::>k güzel bir Miki Mavz 
En yeni dünya havadisleri 

------------·--·---------· Bugün gündüz 2,30 matinede her iki sinemada birden 

Ankara Tiyatrosu 

' 

Hayri Güldürücü 
VE 

Murat Şamil Varyete Yıldızı 

Madmazel Atni 
Fevkalade zengin repertu3rlarİ le pek yukında 

sinemasında temsillerine başlayacaklar. 9124 
şehrimizde ALSARA Y 

5 

1- Lt-ylaklar açarken 
2- Asi Generalin son emri 

L 1 t l f 1 temin edebilirsiniz. Kişeler her va1<İt açıktır. oca arınızı e < on a 

1 
ASRI Tel efor. 250 ALSAP Ay Telefon 212 

9136 
!.----~~--~~~~-

~-~----~~~~~~~~~~ 

Sayın Abonelerimize 
Gazetemizin müvezzii değiş~iştir. Gazet~l.erini 

alamıyan sayın abonelerimizin ldarehanemızı ha
berdar etmelerini rica ederiz . 

--------------------
-------------------------. yeni çıkan kanun ve nizamlar 

~-~~--------------------=ı 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
hakkında kanun 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Zevkine, Güzelliğin•, Heyeca 
n·na Doyamıyacağınrz iki güzel 
ve büyük fılm Birden Takrlim 

Ediyor 
1 

Sinemarıın Srhhar yıdızı lıüyük 
Şöhretli Artist 

Danyel Doryo 
nın nefis, Scın ve (Ok g~zel 

Fevkalade Bır komedi Frlmı 

TATLI BELA 
2 

Heyecan. a~k. Hareket ve gü 
zel Müzik Parçalarile süslü ve u· 

nutulmaz 
SETEFFI DUNA 

tarafından yar atılan L·ir 
fılm 

ıOt HEY GOŞO 

süper 

Dikkat: 
Sinema S;;at 8.30 da 

••• • 
ba~lar 1 

Pek yakında Pek yakında 

PEK YAKINDA 
Müthiş H~yecanlı Binbir Ma 

cera Şaheseri 

T A R Z A N 

1 
1 

1 
1 

23 Nisan 

Size çocuğu düşündü 
recek haftanın başlan
gıcıdır. ___________ ..., _______ ___ 

Zayi mühür 
Namıma ait mührümü 15 4 -

938 günü zayi eyledim . Bu müh 
rümle hiç kimseye borcum yoktur. 
Yenisini ;, lacağımrlan eskisinin hük· 
mü yoktur. 

9137 
Yamaçlı mahallesinde 

lsmail oğlu 
MEHMET ISKEF 

r----·---, 
Türksözü 

Gündelik s yasi gazele 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

Neşir tarihi: 13 Kanunusani 1938 

Kanun No : 3308 KaLul tarihi: 71111938 

Dünden Artan -

mura:..ıbdan müteşekkil üç kişılık bir heyet marifetile murakabe e:!ilir. 
Murakıbların hizmet müddrtleri üç senedir. Yeniden tayin ve intilıap
ları caizdir . Murakıblara verilecek ücret umumi hı-yrtç" tayin olu-
nur. 

Murakıblar kurumun mevcudlarını ve h·r türlü ınu~melelerini mun 
tazaman tetkik ve muraka'>e ederek neticelerini her üç ayda bir Ziraat 
Vekaldine lıir raporla bildirirler. Bir nüshası Maliye Vekfıletile idare 
meclisine de verilecek olan bu raporlar sene r.ihayetinde umumi rapor

la birlikte umumi heyete a•zolunur. Bundan baıka Ziraat V .. kaleti lüzurn 
gördü.~çe kurumun ve kurum işletme ve müess<scJerinin hes 'I• v~ mu 
amelclerini her zaman teftiş ettirebilir. 

Madde 10 - De•let Zıraat işletmeleri kuruınu~ .. n hesap !enesi tak. 
vim senesidir. Senclık bilanço, kar ve zarar hesapları müteakib senenin 
ilk dört ayı zarrında idare meclisi ve murakıblar raporlariyle birlilrte Zi. 
raat Vekaletine verilir. Ziraat vt kaleti kendisine tevdi edilen bilanço 
ve kar ve zar::r hesaplarını tevdi tarihinden itibaren bir ay zarfında· 
tetkik ederek mütalcasile birlıkte umumi heyete verilmek üzeıe Başveka. 
lete takdim eder. Bilanço, kar ve zarar hesapları u numi heyetin tasdikile 
kat'ıleşir ve tasdik keyfiyeti idare m•clisile alakadar memurların o hesap 
senesi için ıbralarını tazammun eder . 

Madde 11 - Devlet Ziraat işletmtleri kuıumunun safi ka:ından yüz• 
de onu evvela ihtiyat akçası olarak ayrılır ve ihtiyat akçesi sermayenin 
yüzde yirmisine baliğ o'uncaya kadar Lu suretle ayrılmağa ,ifvam edi:ir. 
Karın geriye kalan kısmının umumi heyet kararile yüzde i!•ı ine kadar 
idare meclisine ve yüz,fe yediye kadarı nizamnamede tayin . edilece~ ~· 

1 •· .. hd 1 ·k · ola ·ak vrrilır ve snfı ka· sas ara gore memur ve musta em ere ı ramıye 

rın mütebaki kısmı kurumun İtibari sermayesi tam3mlanıncaya kadar 6 
ıncı madde mucıbınce sermaye ~sa ına geç. rı · · · h b : ·ıir lıiba'i sermaye tamam-

KUVVETLER KRALI 
Bu gece nöbetçi eczane nı Göreceksiniz 1 

Cumartesi 2,30 da iki fllm 
Hükümet civarında ı KIT ARALAR Çalarken Tatlı bela 

istikamet eczanesidir . L-----~9!,;13:.;:4~----

Dı~ meınlel..ell er ı\·in Abone 

bedeli değişmez yalnıı posta m~srafr 

zammedilir 1 
2 - ilanlar için ıdareye nıura

caaı eJilınelidir. 

1 d • b k' · · mayenİn •·üzde otuzuna baliğ an ıktan sonra kar a ıyesının yarısı ser , 
1 k d f k l.d 'htiyat hesabına tefrik ve diğer yarısı Hazine o unca ya a ar ev a a e ı 

ye tevsiye olunur. 

( Sonn Var) 8303 

~~~~~~--~~~~~ 



Saihfe 4 (Türksôzü ) 

Adana Boisası Muameleleri ı 1 
~----.... PA__,M...,.UK.,....v__,e K"!"'!!''Oz;::------- BELEDİYE İLANLARI :ı :....---------___________ ...;;;;.... ___ ..: 

Kilo Fiati 
CiN.si En az 

~- s 
Kapımalı pamuk 26,37 
Piyasa parla~ • 24,50 -
Piyasa temizi ,, - 20 

--;-~.....,.-----"'----1 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En çok 
/!.. s. 
~ 

26 
22 --- , 

YAPACI 

Sa tılan mıktar 

Ktlo 

- ----- - ----

Beyaz 1 1 
1 

1

--;;-;Siy-'-.--ah --, __ -- - ---

Ç l C l T 
1--;~"'~:-:-p-re_s _ __ --- ----.1----

yerli "Yemlik., 
.. "Tohumluk,, _ 6 ___ j- - --

:; il B U B A T 
Bu~day Krbns ---Yerli 

----- -- ---- ··-- --'--· ------" Mentane 
" Arpa -----:------ - ·--------· 

Fasulya 
ı-"Y'u'"laf+------ --~ ------ -------- -

Delice 1 
l-l/K-uş....:..:y~e-m7i-----l ------i---------------'-'-

Keten tohumu ----- --- --- ------ -----
! 

Mercimek ---- ----- ----------
' Susam 

ı Dört yıldız Salih 

~ - ı_üç " ,, 
:<i .-;! Dört yıldız Doj!"ruluk 

I~ -;; ı_ üç " " 
:§ ~I ~imit ,. 
·- >--
-"' " 1 Dört yıldız Cumhuriyet 
~ <>l Üç n u 

1 ::ıımıt 
" 

Liverpol Telgrafları 
15 I 4 / 1938 

UN 

·- - ----
1 ------
!--
ı--- 1 , 

-ı 

Kambiyo ve Para 
I~ öankasından alınmıştır. 

1_.,..H_a=zı;;..r ____ - _:__ı __ ı _.4 _ 83 
Mayıs vadelı , 4 7 4 

""" ' 1 1 l<ayişnıark - 1- 96 

Temmuz ,, 4 83 
Fraİİk ( =F-rJ_n_s_ı_z_) ___ I_ 25 =- 66 

Sterlin ( ingiliz ) 628 00 
Hint hazır -4- -ıs·· 
ı-------- 8 ı-71 Dolar ( Amerika ) 78-= 92 1 

Nevyoık hank ( isviçı e J, ____ ._ ___ _ 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 153 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA İŞÇEN 
Belediye karşısında 

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

r------------------------------~-~ 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj /Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab itlerinizi 

ançak Tüıksözünün 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 

f LAN 
• 

T A .B 
* 

K 1 TAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaı if 

bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde · a 
pılır. 

ReEmi eurak, ced. 
vf'ller, defterler, çekler, , 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nıfis 

bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür"sözü matbaa. 
sı •Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

--------..... -._.... _____ .....,,_,_...._.._.. ____________ _ 

1 - Eltklıık ıntıalı garbindrki 1060 metre muıabbaı arsa açık art 

tırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2- Muhammen bedeli:Beher metre murabbaı (45)kuruştan 473 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı: 35 lira 47 kuruştur. 
4 - ihalesi 18 Nisan - 938 pazartfsi günü saat on beşte Belediye En 

cÜ;:ıeninde yapılacakt ı r. 

5- Şartname Beledıyc yazı işlui kalemindedir isteyenler oradan pa
rasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be-
lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9097 3- 7-12- 16 

Müştcil mevaddan bulunan kibritin şehir dahilinde Belediye Gazhane· 
sinden başka yerde depo edilmesi 1-M~yıs-938 tarihinden i ibaren me

nedilmiştir . 
G·rek Kibrit Şirketinin ve gerek Kibrit satan esnafın dükk~n ve ar

ziyelerinde bir sandıktan fazla kibrit görüldüğü takdirde derhal müsa. 
dere edileıek haklaıında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur.9138 

1- Bir sene müddetle icara veıileceği ve 28/4/938 tarihinde ihale
leri yapılacağı evvelce ilan edilen Belediye emlakinden Şölen gazinosu ile 
Belediye altındaki Berber dükk(nı üçer oene müddetle icara verilecektir. 

2- Şartna ıneyi gormek istiyenleıin Belediye muhasebeı İne müracaat-

ları ilan olunur.9117 9-13 - 17-22 

1- Asfalt cadde üzerinde ve Yako Benyaşın evinin bi(işiğindeki Be· 
lediyeye ait 615 metre murabbaı arsa açık artır na ~urctile satışa çıka 

rılnııştır. 

2 - Muhammen bedeli: 768 lira 75 kuruşlu•. 
3- Muvakkat temin-ılı: 54 lira 60 kuruştur. 
4 lhalrsi 21- N•s•ıı 938 per~embe günü saat 15 de lıefediye 

encümrniııde yapılacaktır. 
5 Şartname Belediye yazıişlai kalemındedir. lstiyenler orad;,n para. 

sız alabilirlrr. 
6 Tolipleıin ıhale gürü mvvakkat trm"nat makluzlaıile birlikte Be 

ediyeye müractatları ilan oluı.ur. 9103 5- 10-15-19 

Malatya Bez ve İpli!< fabrikası Ti:rk Anonim şirket 
Adana M .:nsucat fabrikası direktörlii~ ünden : 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit ed!len bez liatları aşağıda ~österilmiştir. Bu 

suretle salış yapm"kta olduğumuzu sayın n .üşterilerimize ilan ederiz : 
Genişlik Beher top Beher top 

Tip 
2 

santim metre fi atı 
Çifçi bezi 
Astarlık bez 

75 36 725 

t4 85 36 751 

Satışlırımız fa111ika teslimi ve peşindir. Bir bJly adan aşağı siparişler 
de •;, 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 6 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted'r. 

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

satacağımız sayğı d eğ~r müşterileo im ize ilan ederiz. 

kaput bezlerim· zi 

Genilşik Top Top 
Fiatr Santim Metre 

Asla nlı hez tip 2 

" " tip 2 
Ş ıpkalı • tip 4 

" " tip 4 

75 

90 
85 
90 

36 

36 
36 

36 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

" 
" 
" 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli prşin tediyeli ve topt~n salış fiatı· 
dır. Bir l:alyaJ. n noksan olan p rrkende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

F abıikarııızm hiç bir yer.le acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ· 
ru.!aıı fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın 
dandır. 8900 1 O -----
Seyhan Defterdarlığın -
dan: 

Ta·sus kapusunda Kadastronun 
176 ada 11 parsel numarasında 
kayıtlı 19 numaralı dükkanın tama 
mı 600 lira muhammen kıymet üze- ı 
rinden 8 hissede 3 Hazine hissesi 
açık artırma usulü ile satılacaktır . 
lsteklılerin teminat akçası ile bir· 
likte 25-Nisan-938 tarihine mü· 
sadif pazartesi gür!Ü >aat 14 de 
Defterdarlıkta toplanan komisyona 

gelmeleri. 9118 9-13-19-23 

I .... _ -ı 

ÇOCUK HASTALl~LARI 

1 MÜTEHASSISI 

Dr. Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul saatları : Her gUn 
c. 15-19 

.......... m:mmııı ...... 

' 

16 Nısan 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

ara elen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V ek.aletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
~ 

Renksiz 
Koku Kokusuı i 
Tadı 

Teamül 
: Uilif 
: Mutedil 

( el. 33 J 

Kaleviyet : ( 100 sın3 suya sarfolunan N-10 H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için saıfolunan müvellidilhumuıa 

litrede 0.40 gr 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr: 1 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet edenk ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize \'e 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıo ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rnlmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da t ayadelen Suları gibi berrak , sıhlıi, ne 

ıs, temizdir. Dairna Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 184 

t 

• 

/ 
/ 

,"-

,;._ .ı -. .. v '"'--
Ti 

t(jRKiYE iŞ 8"NKASl 
397 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker lic :! et hanesine giderek zarif, sağlam, ucu1., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

ilal 
tııa 

tar 
Sist 
Usur 

dra 
ti 
l~n • ta 
'•dı 
lııad 

çalış 
h;çbi 

'••ı 
'••ar, 
~,. 

Alacağınıı 

sı 

'ı~ •. 
'il ıs 

M it d yakmak için en e~onomik, en ucı~ 1su:a a iZ a köınüıüde Alı Rıza Kelle b~ıu~ 
Şeker ticarethanesinde bulacaksınız.. l in 

••atı 

Maden ko'· mu" ru·· k_uı~a~makla hem milli bir cevherin __ ist ih ıloı,y· 
!akını arttırmış ve hem de mustefiO <>tıışuı 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılnıamağa mahkümdür. da bir 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edioi ·~~Ya 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 69 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 

01 
tre 

Unoı 

~ in 
~~y 

j'~Vek 
ır, 


