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FRANKO KUVVETLERİ DÜ EN BÜYÜK 
ZAFERiNi KAZANDI \ 

t 

A~o~lklYIVV~itO~ırü ~c§l 

lhlöDO~ır~ veıro~şt:ü 
Cumhuriyetçilerin vaziyeti çok fena; 
Madridle Valansiyanın irtibatı kesildi 

Salamanka : 16 (Radyo) - Franko kuvvetleri dün ya ne birbirine yardım ne de birbirile muhabere ede• 
akşam Akdeniz sahilinde 30 kilometrelik bir sah~yı iş- memektedir. Franko gemileri denizde hiç bir hükumet 
1141 ettiler Bu suretle cu~huri~e~çi .ispanya i~i kısma çi gemiyi şimale ve cenuba işletmemektedir, Barselon-
ayrılmış bulunuyor. Bu vazıyet Asılerın en büyuk zafe· . 'd il d F k' ti t f d ridir. dan Valansıyaya gı en yo ar a ran ıs er ara ın an 

Gerek denizden gerek karadan Madrid ile Valansi- \ kesilmiştir. 

Roma Londradan sonra 

PARiS-ROMA 
ANLAŞMASI 

Frarsa ltalya arasında yeni 
tediye anlaşması imzalandı 

. Paris: 16 (Radyo) - Fransa ile 
ıtalya arasında yeni bir tediye anlaş 
tnası imzalanmıştır. Bu anlaşmaya na 
taran iki memleket arasındaki klering 
Sistemi kaldırılmış ve serbest tediye 
Usulu konulmuştur. 

Londra: 16 (Radyo)- Roma Lon. 
dra mesaili hakkında Royterin wrdi 
ri malumata göre, Mütahassıslar ha
~ıı. kati metnin ingili1ce ve italyan 
td olarak tesbiti işi ile meşifıl olmak 
'~dır. Anlaşma metni Londra ve Ro 
illada ayni ramanda neşredilecektir. 
. ilk malümata göre, lngiliz ltalya 
•lilatıarı aşağıdaki noktaları ihtivd 
etmektedir.: 
İt' - Arabistan: 929 itilafı nazarı 
•bare alınacaktır. 

1 2- Süveyiş kanalı: 1888 mukave
Cnaınesi nazarı itibara alınacaktır. 
d ~ - Akdeniz: İtalyanın Londra 1 
.. cnıı muahedenamesine iştirake karar 
•crın· ış oldujtu söylenmektedir 
is 4 - ltalya: ltalya ile Almanyanın 
,:anya arazisinde gözleri olmadığı 
y •ctındeki ilk teşrin 936 tarihli !tal· 
c a~ .Alınan beycn namesini teyid ede 
C~tır. 

t 
1 

Romada bu vesikaları tanzime 
~a ışan lngiliz ltalyan murahhaslarının 
ı 1Çbir müşküle maruz kalmamış olduk 
arı beyan edilmekte yalnız her iki 
~arafırı lngilizce va ltalyanl'a metinler-
1'asında tam bir mutabakat bulunma 
~nı istemekte olmalarına binaen bu 
~aUrahhasların sarfedecekleri mesainin 
buı saat devam etmesinin muhtemel 

U~duku ilave olunmaktadır . 
taraı~iiliz ltalyan itilaflarının injtiltere 
<ioloy· daıı Mısırda ortaya atılması 
oınşu;•ıle iki memleket arasında iyi I 
~a bi u~ Ve müşterek hudutlar hakkın 
ııaly r , 1 tılaf vücuda getirilmesi için ı 
takc: ;1c Mısır arasında yakında mü 
~lun e ere girişileceği Romada tahmin 

tnaktadır 
ı.. lııg'I' . 
"'ın 1 ız Harbiye nazırı Hor Belisa . ~~:r'. ~i~aretinde Mıısolıniye lngiliz 
!ır ılının bir mel.lubunu verecek-• 

l>~l\N"A ... NE YAPACAK? 
L 

'~il~l\~ra diplomatik mahafilinden öğ 
~be '~ıne göre Fransız hükümeti, 
CscıŞısta.nın lıalya tarafından ilhakı 

esının Ccncvrede müzakeresinde 

Kont Clyano 

lngilizlerin haltı hareketini müvazi 
gidiş takip edecegini Londraya bil
dirmiştir. 

Bir Casus 
Albay kıyafetinde 

istihkamları 
nasıl dolaşmış? 

Londra: 16 (Radyo) - Geç•·n 
gün, bir albay, yanında bir zabitle 
beraber, Fransanın Almanya hudu· 
dundaki Majino haltına gelmiş ve 
parolayı ~ererek, istihkamları gez 
mıştir. 

Yarım saat sonra asıl albay 
gelmiş ve diğerinin bir casus oldu
ğu anlaşılmıştır. Fakat o zamana 
kadar sahte albay ortadan kaybol
muştur. 

Majino hattında ç<1lışmış olan 
bir mühendisle oğlu, şüpheli görü
lerek tevkif edilmiştir. Bunlar vası· 
tasile bir yabancı devlete birçok 
sırların faş edildiği zannolunuyor. 
Sahte albayın istihkama gelmesinde 
de bunların yardımı görülüyor. 

B.Bayarın 
Balkan 

seyahati 

Sofya : 16 ( Radyo ) - lste
fani ajansının bildirdiğine göre, Baş 

vekilimiz Celal Bayarın Balkan dev

letlerine yapacağı seyahalta şu pro
gram takibedilecektir : 

Başvekilimiz ayın yirmi beşinde 
lstanbuldan Atinaya hareket ede
cektir. Atinada açılış merasimi ya
pılacak olan yeni radyo merkezinde 

Başvekilimiz bir nutuk söyliyecek· 
tir. Radyo merkezinin açılış mera 

simi bu münasebetle tehir edilmiş · 
tir.Başvekilimiz Atinadan Belgrada, 

oradan da Bükreşe gidecek ve bü 
tün seyahat 12 gün sürecektir . 

Balkan otomobil 
" Rally ,, si 

Bu yıl da iştirake davet 
edildik 

lstanbul : 16 ( Telefonla) -
Yunan Otomobil ve Turing kulübü 
geçen sene Haziranda Balkanlar 

arası için bir otomobil " Rally " si 
tertibetmiş ve buna Romanya, Yu· 
goslavya, Yunanistan, ve Bulgaris 

tanla beraber bız de iştiıak etmiş 
tik. Yunan Turiı.g kulü'>ü, ayni şe

kilde bir otomobil seyalıatini bu 

sene için de tertibetıniştir . Bu hu 
susta Türk Turing kulübüne ltklifte 
bulunulmuştur . Bu sene de geçen 
sene olduğu gibi otomol·il sport· 
menlerimiz Rallyye iştirak edecek
lerdir. 

Geçen seneki müsabakada ıoıkck 
otomobil sportmenleıi fevkalade bir 

netice alamamakla beraber iştirak 
eden döı t Balkanlı kadın arasında 
Bayan Azize birinciliği kazanmıştı .. 

O ıaman Bayan Azizenin bu mu 
vaffakiyeti yalnız Balkan mali ua . 
tında dcğil,Avı upa matbuatında da 
Türk sporcu'uğu ve Türk kadınlığı 

lehine stayişkar neşriyata vesile teş
kil etmiş ve kadınlarımızın beynel
milel otomobil yarışlarına iştirakini 
iltizam eden bir çok davetler alın· 
mıştı • 

Balkan 
konseyi 

Antantı 
• • 

mesaısı 

ekonomik 
r1eticeleri 

• 

Konseyin neşredilen tebliği 
Konseyin gelecek toplantısı Bükreşte 
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Nazilerin 
•• • • 

numayışı 

Naziler Hitlere 

telgraflar çekti 

PraO : 16 (Radyo ) -
Nazller bugün büyük bir 
nümayl• yapmı,ıardır. Bu 
nümayı,te bir çok hatip
ler Alrr>an akalllyetıerlnln 
hukukunun temini mevzuu 

ı 
üzerinde nutuklar söyle· 
mı,ıerdlr. Ayni zamanda 
bu taleblere dair hltlere 
de t•lgraflar çekllmt,ıır. 

Liselerde 
• 

'1 

1kınci Yazılı 
imtihan sualleri 

işfa edilmiş 

Kültür bakanlığının 
bir tamimi 

Ankara : 16 ( A A) - Kültür 
bakanlığından okull.ra gönderilen 
ikinci yazılı sınav :orula•ının bir kıs · 
mının talebe tarafından haber alın· ı 
dığı anlaşılmış olduğunrlan bu sınav 
larda talebinin aldığl notların hüküm· 
süz sayılması ve sınıf ğeçmenin bi · 
rinci yazılı ile kanaat notlaı ıoa is. 
tinad ettirilmesi okullara tebliğ edi 
Jmişdir meselenin müsebbibleri 
hakkında yapılmakta olan tahkikat 
neticesi ayrıca bildirilecektir. 

Balkan demiryolları komitesi 
teşekkül edecek 

lstanbul: 16 (Telefonla) - Bal. 
kan Antantı ekonomik konseyi me
saisini bitirmiş bulunuyor, Konseyin 
l~tanbulda yaptı~ı içtimalardaki me
saisini tebarüz ettiren tebliğ bugün 
neşredildi. 

Bu tebliğde ezcümle şunlar var: 
Balkan Antantı ekonomik konseyi 
geçen toplantılardan bu güne kadar 
dört devlet ticaretinin inkişafını mü· 
şalıede etmi~, Balkan kararlarına iş

tiraklerin ve şark tütünleri satışları-

nın artıığını görmüş ve bu yolda 
daha c'ddi tedbirler almışlardır. Bal
kan demir yollarındaki müşterek tari
fenin tatbiki işinin müzakeresine pek 
yakında başlanacaktır. Mayıs içinde 
Bükreşte bir demir yollar komitesi 
toplanması ve daimi bir komite ku· 
rulması kararlaşmıştır. 

Balkan Antantı ekonoınik konse
yinin ll'elecek toplantısı bükre~te ya
pılacaktır. 

Avrupada 
lvazi faaliyeti 

Danimarka, litvanya ve 
macaristanda hadiseler 

Parl• : 16 {Radyo) - Lltvanyadan verllen habere göre Me
melde bulunan Alman partl•I mensupları, Lltvanya aleyhinde 
tezahüratta butunmuflardır. Bu partlnlnln rel•ld• hUkOmet a· 

• leyhlnde bir nutuk söylUyerek 
Memleketi örfi idarenin kaldı
rılmasını ve Lıtvanyalı pollsle· 
re ı,ten el çektirilmesini iste· 
mı,t1r. 

Dahiliye nazırı örfi idarenin kal· 
dırılacağını ve buna mukabil de em· 
niyet kanununun tatbik edilecegini 
bildirmişse de Almanlar en geniş öl
çüde bir muhtariyetten gayri bir şey 
istemediklerini bildirmişleı dir. 

Danimarkadaki Alman nazilleri 
de, Silezyaya geniş muttariyet veril· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Fransız Başvekil ve Hari
ciye Vekili 

Londraya 
gitmiyecek 

l'aris : 16 ( Rldyo) - Fransız 
Başvekilı ile Haı iciyc Nazınnın Lon
draya gideceği hakkında matbuatta 
çıkan şayialar asılsızdır. Bu haber
ler şimdilik mevsimsizdir. 

1 SUVEYŞ VE CEBELiTT ARiK J 

• 

Cebellttartkte lnglllz harp gemllerl ve tayyareleri 
( Yazısı i~eride ) 

• 
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SÜVE~Ş V.E 1( h fi 11" h aı b> * ır O e O 
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Ak denizin iki çelik 
ehemmiyetine bir 

kapısının 

bakış 

lngilizlerin dış siyasasında, bari 1 arasında ve ispanyanın tehdidi altı 
ciye nazın Edenin istif. s:le başlıyan na girmi ş gibidir. 
yeni yolda ilk adım atılmak üzeredir 1 Müthiş nanılulaı ı h•vaya uzanan 
Romada başlıyan İngiliz - ltalyan ve çelik bir kale olan Cebelüttarık 
m'izakerelarinin istenildiği şekilde ispanyanın Fas sahillerindeki topla · 
bir anlaşma ile neticelenmek üzere rın tehdidi allına giıdi . Franko !s-
olduğu bildiriliyor , • ı panyada tamamile galip gelerek 
lııgilizler , Habeşistan ilhakını re<mm Seuta , Melila ve Kadiksi adamakıllı 
tanıyarak ltalyanlara para istikrazı talık im ve ltalyanlarla, Almanlarla 

na muvafakat etmekle 'l.vrupa sullıü . ı bir ittifak aktedecek olursa Cebt· 
muvakkat bir zaman için korumaya lüttarık kapa tılabilr. Bu vaziyet kar 
çalışıyorlar. İngilizleri İtalyanlarla 1 şısında Süveyşin müdafaası giiçleşir. 
bu suretle bir anlaşmaya götüren se Bu uzak ihtimali düşünen lngi. 
bepler malumdur. ! !izler son seneler zarfında Akbe ile 

Habeşistan harplerinden sonra ! Hayfayı da tahkim ettiler, ltalyıın 
' lsplınyada çıkan kaıışıklıklar ve Ba· tayyarelerinin t<hdidine kaışı ,cap 

lear adalarının İtalyanlar tarafından eden bütün tedbirleri aldılar. hal 
işgali !ngiltere rlevletini müşkil vazi yanlar Rodos ve Lerosda lıava üs· 
yete koydu !ngilizler evv lce cebe !eri meydana getirdiler; ve Süveyş. 
lütıarık, Malta, SüvE-yiş ısti,,ıtejik ten 700 kilometre uzak olan Libye-
mevki ve geçitleri ile Hint okyanu deki Tobrukda da büyük bir tayya· 
suna açılan Kırımızı denizdeki Aden re Üssü inşa ettiler. 700 kilomelre 
körfezine güveniyorlardı, lıalbuki 1 mesafeden modern deniz bombardı 
lngllizlerin bu güvenişini tayyareler 

1 
man tayyareleri Sü veyşi çok kolay 

le talıdelbafıirler bozdu: !talyanla · lıkla bombardtman edel:ilir. Ayni 
nn Sicilya, Pantelarye ve Libyadaki zamanda Libye hudutlarına motör. 
talıkimatı bazulan dünya siyasetini , lü kıt'alar gönderdiler. Bu kuvvet 
karışı klıkları içinde İngilizleri Ak- ler Süveyş kaı alının emniyetini boz-
denizde hazırlıksız bir halde yakala du. Mırulıtan geçecı k Libiye budu· 
dı. Donanmasına güvenrn lngilizler 

1 

durıdaki ltalyanlar Süveyşe varmak 
evvele., Fransız ve !ıalyan donaı ma için 400 kilometre yol alacaklardır. 
ve kuvvetleri kaışısında hakim bir İngilizl e rin Libyedeki ltalyan kuvvet 
mt vkide l u 1urc'uklaı ı için Hind is. \ ' rinden son zam arıda ehemmiyet· 
tan yollarını kendi dininde çok e 

1 
le bahsetmeleıı ve Roma müzake 

min bir halde bulunduruyorlardı. Çün r..Jerinde l u kuvvetlerin !talyan hü 
~· ü lrıgiliz donanması gerek adet, i kı1m,.ti tarııfından geri alınrrasını 

gerek sistı m i' ibarile bu iki devle. il istemeleri bu yüzdendir. Çünkü !tal 
tin donanmasına hrr cihetten üstiin yanlar geçen sene Mussolini tara. 
dü. Mamafi. bu üsiünliik şu üç dört 

1 
fından açılışı yapılan ve Libyenin 

sedenberi cereyaned•n siyasi hadistler · bir ucundan öl ür ucuna uzanarak 
1 

içinde, ve bilhassa Japon Çin sula· Mısır hududuna dayanan· asfalt l>ir ı 

riyle Hong·Kong civarı ve ispanya yol in şa dtiler. lngilizler Mısır l:ü. ı 
etrafında dağıtılan lngiliz kuvvetleri kı1melinin muvaffakıyetile lu nok 
arasınrla zayıfladı. Berlin Roma mih tadan gelecek ltalyan tehdidine kar. ı 
veri lngizleri Akdenizde ltalyan 1 şı da Libye hududunu tahkim etti . 
!arla muvakkat bir zaman ıçin d ~- 1 Ter. Bundan maada, lngiliz amiıal-
olsa anlaşmaya sevketmekte amil lığı Süven k a nalına muvazi olorak 
oldu: lngilizler silahlanmaya · bJşla· Gaze ve Aka beden geçecek ve 

mışlardı. Bu müthiş sil ~ hlanmanın Hayfa, lskenderiye, Kıbrıs müsellesi 
hiç olmazsa bir kısmını tahakkuk tarafından müdafaa edilecek başka 
ettireb~lmek için hem acele ediyor bir kanal kazılmasını oa tasavvur 
hem le bu müddet zarfında avrupa etmektedirler. Bu kanal kara cihe· 
muvazenesini yıkılmaktan ku-tarma tinden Sina çölü istikametinden mü 
ğa çalışıyorlardı. Şurası da şüphe dııfaa erıilecektir. 

götürmez ki, logiliz filosu bugiin Hulasa , lngifizler in uzun yıllar· 
yine gerı:k ton gerek adet inibarile danberi Akdenizde ellerinde ıuttuk -
diirer devletlerin fılolarına ayn ayrı ları hakimyet, Süvı: yş ile Ceh,.!ütta· 
faiktir. Fakat yukarda da söylediği ıık'a dayanır, ne yapıp yapacak, bu 
miz gibi tayyarelerle tahtelbahirler h~klmiye ti muhafaza etmek için her 
lngilizlerin Süveyiş ve Cebdüttarikte vasıtaya müracaat edecek ve neti 
ki çelik mevkileritıi yerlerinden kımıl cede muvaffak olacaktır. 
dattı: saıstı. Senelerce evvel deniz 

harpleri yalnız zırhlılar dritnot(aY, ! -~~·----------

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapı sı civarında 

M. Rifat ecıanesidir 

kru vezörler ara sın d a boy ölçüşmekle · 
neticelenirdi, ce be lütta rık ile Süveyş ! 
Malta ve Adendeki dört çelik kale ı 
ve geçit Akdenizde İngiliz donan - ; 

. ınasına her zaman üstünlüğü tt'mi · "-------~---·----

faaliyeti a ş müsabakası 
Şehriınlzde ev'vel~i gfcedenberi 

Ş~hrimiz su işlerinin kanal açma 
faaliyetleri ilerlemektedir. Erkek öğ 
ıetmen okulu civaıından başlayan 

kanal ameliyesi bağlar içerisinden 
geçerek Tarsus yoluna doğru devam 
et .ektedir. Bu su yolları üzerine 
y~pılacak beton köprülerin ve men 
fezl e. in temelleri de yakında atılacak 
tır. 

"Hatay,, 
ve 

adresli mektup 
telgraflar 

Posta, telg raf dairesi üzerlerin· 
de (H,tay} kelimesi ya711ı telgraf 
ve mektupları şimdiye kadar kabul 
etmememekte id i. Haber aldığımıza 
gore mezkur daire bundan sonra 
gönderilecek olan üzerlarinde (Ha· 
tey) kelimesi yazılı telgraf ve mek
tupları kabul edecektir. 

ZABITADA: 

Bir hırsıL tutuldu 
Menmet oğlu Cin Melımet İs 

mail kızı Sabihanın evindeki sandı · 
ğını açarak 15 lira parasını çalarak 
kaçtığı vaki şikayeti nden anlaşıldı
ğından yapılan tahkikat sonunda 
Cin Mehmet yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kuıtlarcılar tutuldu 
RPsul oğlu Resul, Süleyman oğ 

lu Hasan ve Hasan oğlu Hasan 
kendi aralarında Alinin k a hv ı· s"inde 
kum<rr oynarlarken 50 kuruş para 
ve iskam '-. il kağıdile birlikte cürmü 
meşhut halinde yakalanarak Adli· 
yeye teslim ed i lmişlerdir. 

Çocuğunun düşmesine 
sebep olmuşlar 

Sugediği malıalle sin<len Niınet, 
Remzi, Fatma Nermin ve Hicret 
ismindeki ş • hıs lar kiracılan bulunan 
Tuhafiyf"ci Ömerin karısı Nerminin 
üzerine hücum ederek döğmeye 
teşebbüs eylemeleri neticesi hadise 
gününden 9 gün sonra Nermiııin 
çocuğunun düşmesine sebebiyet v~r

dikleri ş i kayet olunduğundan suç· 
lular hakkında kanuni muamele ya· 
pılmışlır . 

hava birdenbire değişmiştir • Dün 
sabaha karşı yağm hafıf yağmur ! 
son günlerdeki yaz havasını bilhassa j 
dün tamamile değiştirmiştir . : 

iki haftadanbeıi şehrimizde ha· 
raret derrcesi 22- 23 santigraddaıı 
aşağı düşmüyordu. Halbuki dün ha
raret 17-18 santigrad kada düş. 
müştür . 

Bisiklet koşusu 
F-edensyonun tertip ettiği bisik 

let koşularının altıncısı bugün ö~le 
den evvel yapılacaktır. Mesafe 60 
kilometredir. 

Orman Baş Mühendisliği 

Vilayet Orman Baş Mühendisli 
ğiııe Sinop Orman Baş Mühendisi , 
Cavat tayin edilmiştir . 

Vilayet Orman Baş Mühendis 
Muavini Şeref de lnegöl Orman 
Baş Mühendisliğine tayin edilmiştir. 

MAHKEMELERDE: 

Esrarcı mahkum oldu 

Esrar içtiği id?iasile suçlu ve m~v I 
kuf bulunan eskı hamam malıallesırı: 
den arap Ahmet hakkında ikinci 
asliye ceza mahkemesinde yapılan 
duı uşma bitirilerek neticede suçlu 
Aarap Ahmedin iki ay on gün hap· 
si ve 3 lira 50 kuruş ağır para ce 
zasına, mahkı1 ~iyetine karar veril-
ıniştir. 

Şehrimiz atıcılık ve avcılık spor 
kulübünüh t'ertip ettiği atıcılık birin 
cilikleri bugün saat 13,30 da at ko· 
şusahasmJa yapılacaktı•. Bu müsa 
bakaları müteaikp emekli 11poro.ılar 
arasında da hususi bir fııtbol maçı 
yap la6aktır. Hava müsait olmazsa 
müsabakalar tehir edilecektir. 

Nebata~ üzerinde 
tetkikler 

Dörtyolda Emrazı Nebatiye tet 
kiklerinde bıılunan mütehassıs Bay 
Rauf dün şehrimize · dönmüştür. 
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Size çocuğu düşündü 
reaek haftanın baş\an
gıcı-Uır. 

. 
lzmir · fuarı 

Bütün müesseselerin 
iştiraki isteniyor 

lzmir : 16 (Hususi muhabir imiz
den) - lktisad Vekale i lzmirdeki 
bütün sınai müesseselerle ihracat ev 
!erimizin İzmir fuarına iştirak. etme · 
lerini şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
o~ası reisliğine bildirmiştir. Ticaret 

Adliyede bir tayin Odasınca, Vekaletin bu tan imi, 
Birinci sorgu hakimi katibi Ha bütüıı ticaret müesseselerine gön 

san Ant terf>en icra tahsıldarlığına deril~iştir. Vekal~tin tamiminde, 
tavin edilmiştir. 1 fu~ra iştirak etmeyen müesşeselerin 

==~-=="""'=,,_.:.;..,...:::._...,.,,,.......,==-..,,2 1 hir listesinin gönderilmesini bildir 

Avrupada Nazi 
faaliyeti 

- Biı inci sahifeden artan -

mes ini istemektedihr. Bir habere göre 
diin, Danimarka mec '. isinde beyıınat

ta bulunan adliye n<17.1rına dinleyici-

diği için Odaca. iştirak etmeği ka· 
bul eden ve etmiyen müesseselerin 
bir listesi hazırlanıcak, Vekalete 
gönderilecektir. 

Bir b. Ç;i klama ltı in bulunduğu tarafta~. i~i el silah. 
1 alılmıştır. Aynı anda hukumet aleyh:-

Stoyadinoviç Belgrad 
elçimizi kabul etti 
Belgrad : · 16 ( Radyo ) - Baş

vekil Bay Stoyadinoyiç Lugün öğ• 
leden sonra Türkiyenin Belgrad el 
çisi Bay Ali Haydar• ku"ul etmiş 
ve uzun müddet görüşmüştür. 

Mermerli malıailesi!'lden Mehmet nde yazıları ihtiva eden ve üzerinde 
Emin oğlu Ömer, !s ınai! oğlu Bekıri ' gamalı hJç bulunan beyann meler 
bir haha da eyi olacak detecedt 1 daılılmış tır. K utşun atan ada~~a ~a· 
çakı ile yaraladığından yakalanarak ha birk aç kişinin tevkıf edıldığı soy· 

kk ı k . 1 j lenmektedir. 
ha nı. a anunı mu ama 'i ya pı mış Macarisla nda da lıazı nazil er tev· 
tır • kiI edilm ' ştir. Hü k Cı.ın elin neşrettiği 

16 Nis an 938 

G ökyiizü ka p 1lı. Hava ıüzgarlı 
En çok sıcak 16 santiğrad derece 

lıir beyannamede ezci:mle şunlar ıik
redilmektedir: 

' ıFesat çıkaratak ~ckildc neşri 

yat yapan kuınarıdan Velassi ve nazi 
fıkrasından dört kişi tevkif edilmiştir 
Bunlara mümasil harekellerde bulu
nanlar h akkınd a da takibat yapılmak · ı 
tad ı r . Yılbaşındanberi tevkif edilen· 
!erin miktan 100 Ü geçmiştir, 

.Belçika başvekili 
Parise geldi 

Par is : 16 (Radyo·) - Belçika 
Başvekili bugiin Par İst gelmiştir. 

Romanyada yeni bir 
kaııun çıklı 

Bükreş : 16 (Radyo} - Hükı1 
met bugün, Devletin ~moiyeti hak· 
kında yeni bir kanun neşretmiştir. 

ne kafi gelebilirdi. Fakat şimdi Fran -~---------------------------------·---------.._.._ ___________ , 
sanın ve bilhassa ltalyanın idaresi r L k f irinde bu bankalardan istenilen ev· 

A merikadakiyeni ·ir eü K ba kası T aliında Lulunan Afrikanın ge niş sa kan nakli işin i fevkalade an n safta ve hususiyette kan temini ka 
hilleri gerek deniz ve gerek hava kolaylaştırmıştn". Artık bildir. · 
iisleri lıaline kolaylıkla getirilebile ani bir ihtiyaç halirde kan ~arı makinesi 
cekleri için lngilizler Akdenizde hal vermiye talip olan kimseler a ra sında lacak kimseden ihtiyaten bir miktar Lekeli hümma gibi ::ıazı sari hasta· Kalp sektesinden muztarip olan 
yanlara karşı bir çok hususlarda sü uzun boylu kan tahlilleri yaparak kan alarak saklanıyor, ameliyat sı· lıklıırda bu hastalıkları geçirip de bir hastanın doğrudan doğruya kal 
kütla mukabeleyi teıcilı ettiler ve en ihtiyaca en uygun olan kanı seçmek rasında, ihtiyaç olursa l:.,u kan tek nekah.t! devresine girmiş olanların bine batır.lan gayet hafıf elektrik 
nihayet bugünlerde bir anlaşmayı için vakıt kaybetmiye lüzum kalma · raı lıast•ya zeı kediliyor. Sılıhati ye· kaı:ıı ona yeni tululmu~ olanlara de · cereyaniyle dolduıulmuş bir altın iğ 
da imzalamak üz.,redirler. mış oluyor. Şımdi "kan bankası., de· ıinde olan bir har.ıile kadın do va teşl<il ~tmektedir. , ne aıı;ıeliyat masasında ve sektei 

Her ne kadar lngilizlerin elinde nilen biı :t ktm müesseselerde her ğumdan bir iki hafta evvel bünye- Kan alındığı vakit pıhtılaşma· kalp vakalarında birçok mucizeler 
Akdeniıin orta~ındaki alınamaz bir cinsten kan şişeleri, şişlere konarak sine göre 20 santimetre nıikabından sına mani olmak üzere ona .bazı meydana getiren yeni "bir keşfidir. 
kale olarak tanınan Malta ;. dası buz dolaplarında uzun müddet mu· 120 santimttre mikabına kadar kan kimyevi maddeler katılmakta ve Lir Kalbi on bir dakika .gibi uzıin bir 
ile, Kıbrıs, Mısır sahilleri ve Filistin hafaza edilebiliyor ve böylelikle her vad.ı ilir. l3u, doğum esnasında ken şişenin içine konarak "Kan banka müddet durmuş olan insanlar bile 
bulurıııyoısa da, Maltayı ltalyan üs · hangi bir ihtiyaç halinde bu hazır di;.ine lazım olmazsa, on~ ihtiyacı !arı" denilen buz dolaplarında bu alet sayesinde dirilmiştir. Bu a 
!erine yakınlaştıran tayyareler lngiliz (Konserve) katılardan derhal istifa· olan bı.şka Ur kadına sarfedilebi· ve muayytn bir dHecei · hararılle !etin kaşifi doktor Albert Heyman 
deniz iıarp plaıılarının değiştirilme· de tdiliyo.Jr. lir. Bir hasta ihti}aç halinde "Kan saklanmaktadır. Her şi*rnin üzerin sektei kalpten ölenlerin dörtte biri 
sine sebep oldu. Mesela mühim biı ameliyattan bankası,, ndan kan istikraz edebilir de içiııdekl kanın evsafını gö,taen rıi bu alet sayesind& kuıtarnıaya 

Diğer taraftan, Cebellüttarık; on lıeş yirmi gün evvel, ameliyat o· ve bunu bilahare yine aynen ö~er. bir etiket asılır. Öyle ki, bir dakika muvaffak olmaktadır. 
Seutıı, Melila ve Kadika müsellesi '!---------------------·~----;_, ___ ,, ____ .,...,_ ___ ~ ... -----..,..._ ________ _ 
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Hangi kızlar · daha 
evvel evlenirler? 

Londrada çıkan "Sundey Grafik. 
mua~ı, çok tuhaf bir anket açmışt~ 
Bu mecmua; hayata atılmış ve erk 
ğibi muhtelif vadeler deruhte et 

olan kızlardan hangilerinin daha evı 
koca bulmak . istidadında oldukta~ 
okurlarından soruyor, Mecmua 
lraç gün içinde aldığı cevapları n 
retm eğe başlamıştır. 

Şimdiye kadar çıkan netice 
göre h•sla bakıcı kızlar biri 

tiyotrolarda çalışırılar ikiı 
evlerde hizmetçilik edenler ÜçÜP 

<hklilolar dördüncü ve mağazala1 

satış memurluğu ile kasadarlık ) 
ı.arılar da beşinci dereee koca b 
mak istidadımo ~aizdirler. 

Efsanevi kanaatleri 
itikadı 

Dünyanın her memleketi~ 
efsanevi bazı kanaatler vardır. 1 
sanlar, lu kanaati.re çok d<kkal 
ve adeta itıkad ederler. 

Fransanııı birçok- yerlerlnne ~ 
gülünç kanaatler vardır. Mesl 
Bir evde, su bulunan ne kadar 
rahi, çanak çömlek vesaire var 
derhal boşaltılır. Zira, ölen kims~ 
r~hu hemen su 'bulı:ırsa, iyi sayıl~ 
mış ! 

lngilterede ise ıtıaatler ~ 
kadır. Orada, iki porselen otabaf 
Virbiı ine çarparak kırılması, ta~ 
!arın kırıldığı ve halkından biris 
bir deniz seyahatinde boğulaca~ 
delalet e.dermişl 

Madagaskarda, küçük bir Ç~ 
ğun. şehlldet parmagile fezayı ~ 
termesi, o ınem\-ıkette kuşlara ~ 
umi v e tenlikeli bir hastalık 

olacağına işaretmiş!. 

L9ndrada, sabahleyin evinJ 
çıkan bir bakire, beyaz ala biP 
kimseye rastlars?, o bakiri', bir 
içinde evlenirmi~! 

J r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurul 
\200 
600 
~oo 

1 ()(J 

. . ~ 
1 - Dış menılekclleı ıçın 

bedeli de~işmez yalnız posta 111 
ıammedfür . 

2 - ilanlar i~~n idaretc ~ 

~~;aa~t~e~d~il;m~e-li_d.ir_ • ..., __ ...,.,_,_..) 

Pamuk üretme 
müdürlüğiinde~. 

çifl 

, Müesse~eıniz ihtiyaçı iç'.; 
beygir kuvu·tindt, kapalı çel1 

seri Adana 1esliini bir ka'11Y 
Çık eksiltme suretile satın ~I 
tır. 

2 - Şartnamesi ücrctsiı . 
Adana pamuk üretme çiftlır 
dürlüğ iindnı alınabilir'. , 

· 3 - .Muhammeıı be.deli [• 
lira ve ilk teminatı t 72,5 li' 

'· 4-- Eksilme 6.~ 5-938 et' 

nü saat 15 .te._yapıt~~ktır. Jı1 
5- Eksıltmeye ışlırak e ~ 

rin mezkUr gün ve saatte r1 
· Ziraat müdürlüğiind~ ".'üb8~ 
misyot.umuzda teltUflerıle 
hazır bulunmaları" llan oluoıı" 

17-20.,...23-26 
9145 
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O~LUNUN NiŞANLISINI 
KAÇIRAN ADAM 

G ·· zel kız nişanlısına şöyle bir 
mektup yazdı: 

''Annen babanı, sen de 
beni artık unutun !,, 

Fransızların 
Tun us icraatı 

rıı rlı:ıllıll 

Yahudilik günü 
Filistinde Y ahud ler 

Allaha ) al vardılar 

Lond ra : 16 ( Radyo ) - Ku· 
düsten bildirildiğine göre , dün, Fi· 
lislin baş hahamlığı tarafından ter· 
tibedilen " Dünya Yahudilik günü. 
kutlanmı ştır . 

Sahife ı 3 

Aylardanberi beklenen hafta başlıyor 

1 A s r i 1 sı,=•'"'"'j_Alsar~-Y:-· 
,, 

BU AKŞAM 
8.30 Suvareden itibaren 

1 
Her yerde rekor kıran, büyük takdirler kazanan en heyecanlı ma~eralar, 

en müthiş hakikatler, en büyük Aşk ve sergüzeştler şaheserı 

Asi Generalin son Emri 
Küçük yaşta evlenenlerin çoğal 

dığını ve lngilterede kar.un ahka'.111 

haricinde nikah kıyan bir kilise bıle 
bulunduğunu yazmış, kız 16, erkı ~ 
18 y2şında bir çiftin meml~ketl~rın 
den kaçıp bu kilisrye nasıl geldık 
ferini anlatmıştık. 

Gretna Grin'deki bu kiliseye ni 
kahlarını kıydırmak için gelen çift 
ferden biri de Con ismindeki deli 
kanlıyla Rita ismindeki genç kızdır. 
O kasabadan olmadıklarından, kilise 
de nikahlarının kıyılması için, kasa 
bada on beş gün kalmaları lazımdır. 

Ona h~r akşam şekerler, pastaiar, 
çikolatalar getirirdi. 

"Fak at, bu şekerlerin çıkola 

taların arkasında nasıl bir sevğinin 

gizli olduğunu sonradan öğrendim. 
Bir sabah kalktım Lakbm, evde 
kimse yok Ritanın odası bomboş .. 
Sandık açılmış. bazı eşyalar alınmış 

götürülmüş ... Önce, evi hırsız soydu 
kızıda öldürdü sandım ... sonra bak 
tım baban da yok. .. O zaman zihnim 
bulandı. 

Tunus : 16 ( Radyo )- Bütün 
bölgelerde örfi idare hüküm sür. 
mektedir. Bugün daha 18 kişi tev 
kif edilmiştir. Cumartesi gününden . 
beri tevkif edilenlerin sayısı ikiyüzü 
bulmuştur . Bunlar, Fransanın Tu · 
nustaki icraatına·sekte vermekten 
suçludurlar, 

Mısırda di1n bir tren 
kazası oldu 

Kahire : 16 ( R:ıdyo ) - Bir 
tren ile bir otomobil bu sabah Ka· 
hire civarında çarpışmıştır . 18 kişi 
ölmüş , 10 kişi yaralanmıştır. 

Yugoslavyada 

Merasimde, binlerce kişi , kafi
leler halinde , " şikayet duvarı " 
önüne toplanmış , " bütün dürıya 
daki ve Filistindeki Yahudilerin va· 
ziyeti " hakkında düalarda bulunul 
muştur. Bundan sonra, Raş ·!in me
zarına gidilerek, Yahudi ırkının kur 
tarılması için Allaha yalvarılmıştır . 1 I 

Digcr taraftan , )\ vusturyadan 
hicret eden Yahudilere yardım için 
Londrada açılan iane , iyi karşılan. 
mış bir iki saat zarfında 86 bin in· 
giliz lirası toplanmıştır . Roçild mü
e~sesesi ile beraber daha dört mü
essese on biner sterlin vermişlerdir. 

Türkçe sözlü 
Oynayanlar : 

Yaratıcr sanatkar (GARY KOPER) 
Çinli ( AKİM TAMİROF) 

• Büyük yıldız [ MADELEINE CAROLL] 
AYRICA: 

Renkli çok güzel bir Miki Mavz 
En yeni dünya havadisleri 

Fakat, iyi bir yatıp kalkacak yer 
bulamıyorlar. Bunun üzerine, deli · 
kanlı, kızın bu on beş günü b~şka 
yer de geçirmesine, lakin yine kasa· 
banın balkı arasında kayıtlı bulun· 

"Masanın üzerinde bulduğum 
bir mektup her şeyi tamami!e izah 
ediyordu. Al oku.,. 

Con annesinin uzattığı mektubu 
alıyor. İ•unu yazan Ritadır. Diyor 

ki: 
"Con; beni unut. Annen de 

dahili istikraz 
Belgrat: 16 (Radyo) - Hüku· 

met dör n ıilyar dinarlık bir dahili 
istikraz yapacaktır. 

masına müsade alıyor. 

Rit&, sevgilisi için, anasını baba 
sını terkederek kaçmıştır. Şimdi bir 
daha onların )141nına gidemez. Çünkü 
ailesi onun Conta evlenmesine müsa· 

babanı unutsun .. ,, 1--------------------------
Ana ogul biribiı !erinin kollarına 

de etmiyor. 
Fakat, Con'un ailesi oğullarının 

Rita ile evlenmesine taraftardır. Hat. 
ta canıgönülden istiyorlar bile. Çün· 
kü Rita son derece güzel bir kız 
dır ... 

Bunu düşün!rek, Con, yavuklu· 
sunu kenJi ai1esinin yanına .gönder. ı 
meye karar vrriyor. göndrnyor. 

Ve, bundan sonra, on brş güniin 

1 g' çmesini, mev'ud saadet gününün 
gdmesini beklemiye başlıyor. iki ,. 
hafta sonra kavuşacağı saadetten o 
kadar emindir ki, kendisini kasabanın 
en mes'ut genci addediyor. 

yor: 

atılarak ağlaııyorlar. Fakat, Coıı 
birdenbire kalkıyor gerek nişanlısı 

na ve gerek babesına laııet ederek 
bu ıstırabı vakarla yenmeye çolışı 

yor. 
Aradan iki gün g~çiyor, Babasın 

dan mekı ııp geliyor. ıCarısından oğ 

hından af dileaıekto ve Rita ile bera 
ber eve dön'tlrk için müsaade i.te 
nıektedir Kadın kalbi ne de olsa 
yum·ışa 1dı · : Conu ı annesi: 

- Peki gdsinl ·r diyec :k oluyoı. 
Fakat oı:ııu şiddd le itiraz edi · 

yor. 
-Sı nin babamı sevdiğin kadar 

ben de Ritamı sevudim Fakat şim

di ikimizin de bu sevgilerimizi unut· 
maınız l'zım. Hayır! gelmiyeceklerl 

Oiğer taraftan polis de işe müda 
le e miş Conun babası hakkında 

Ankara Tiyatrosu 

\ 

Nureddin Tuğ 
Hayri Güldürücü 

Fakat, gencin muhakkak addet. 
tiği saadet, maalesef, tahakkuk < tmi 

1 Bir gün annesinden ~öyle bir tel i 
graf alıyor: 

VE kız kaçırma suçundan takibata giriş 1 
1 şim ·ş ... 

"Rita hasta, Çabuk gel .• 
Bu telgrafın, Con'u ne kadar mü 

teessir ettiğini tasavvur edebilirsiniz. j 
Birdenbire etrafındaki herkes gözle· .--
rine kapkara kesiliyor. Aklını kay· T 
Leder gibi oluyor vt: hemrn trene ' an sinemasında 
atlıyarak, asıl bulundukları şehre gi 
diyor. Bu akşam 

Tren istasyona girrrkm, gözleri Zl!vkiııe, Güz.elliğinr, Heyeca 
etrafla Ritayı aramaktrdıı. Çünkü nına D.>yamıyacağınız iki gü~el 
sevgilisinin basta olduğuna bir türlü ve büyük fılm Birden Takd!lll 
in nmak istemiyor. Ediyor 

Fak at, kendisini karşılamaya yal· 1 
nız annesi gelmiştir ve oğlunu gör~r Sinenıa •ıın s~hhu yıdızı büyük 

Con soruyor: Da nyel 0.lryo 

1 Murat Şamil Varyete 
1 trupu 

19 salı akşamı ilk :;üyük 
temsil 

Kahya kadın 
Komedi 

VE 
Varyete Yıldızı Madınaze l 

Anrıi w: ar kada sları tarafından 
gi-ırülmeıniş Varyete 

(Sevim Şen) 

1 

Bugün gündüz 2,30 matinede 

Asri sinemada 

1- Leylaklar Açarken 
( Umuıni arzu Üzerine ) 

2- Asi Generalin son 
• 

emrı 

. 
Alsaray sinemasında 

1- Günah çocuğu 
2- Asi Generalin 

• son emrı 
Kişeler htr vaic.İt açıktır . Localarınızı teldonla lemin edebilirsiniz. 

ASRI Telefon 250 

Sayın 

ALSAPAY Telefon 212 

9136 

Abonelerimize 
Gazetemizin müvezzii değişmiştir. Gazetelerini 

alamıyan sayın abonelerimizin İdarehanemizi ha
berdar etmelerini rica ederiz . 

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

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
hakkında kanun 

Neşir tarilii: 13 Kanunusani 1938 

Kanun No : 3308 Kabul tarihi: 7/111938 

Dünden Arlan -

Madde 12 - Devlet Ziraat işletmeleri kurumunun malları Devlet 
1 malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edcnltr, zimmetine geçirenler veya her 

ne suretle olursa olsun suiistimal ed•nler o~vlet malları hakkındı ika o· 
lunan bu gibi suçlara müt~retıib cezalara tabidirl~r. 

M•dde 1 ~ - Devlet Ziraat işletmeleri kurumu memurları halk ve 
mensu~ oldukları idare ile muamele ve münasebetlerinde husu5İ mües!e· 
se m~murları hakkındaki ahkama tabidirler. Kurum memur ve müstah 
demleri aylıklarından yüzde b~ş kesilmek ve 11 inci madde mucibince 
karılan memur ve müstahdemler için ayrılacak ikramiyedtn buna te-görmez koşarak boynuna atılıyor... 1 Şöhretli Artist 

- Ri a çok mu hasta? nın n•fis, Scın ve çok güzel 1 
Annesi, g<izyaşları arasında ce · F evbla le Bır komedi Fılıni Varyetelere mükemmel_ bir 

vap veriyor: ELA saz iştirak etmektedır 1 

Numarala rı kabül edecek miktarı tefrik ve tahsis olunmak suretile bir ( Yardım san. 
dığı ) tesis olunur. 

Madde 14 - D~vlet ziraat işletmeleri kurumunun idare ve muraka· 
be şekilleri ve idare meclisile müdür ve muavinler ve murakıbların va· 
zife ve selahiyetleri ve kurum yardım sandığı hakkında bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren bir sene zarfından bir nizamname yapılır. 

- Hayır, hasta değil... TATLI 8 9143 ! 
O zaman, çocuk, annesinin ken. 2 1 ----------~:....:.:;;._ ____ ..,:,. 

disire bir ~aka yaptığını 7.annediyor Heyecan. aşk . Hareket ve gü· ,':-------- j 
ve: zel Müzik Parçalarile süslü ve u-

- Yal diyor, Demek hasta de nutulmaz ı ı 
kil. Neye ağlıyorsun? SETEFFI DUNA .-------, - , 

Cev~n~:~~~~~~e gözyaşları ara.ında 1 tar~nd~~~atı~~ş~r ;ım ~ ~ Hatırınızda kalsın 
- Kaçtı... Dikkat: 
-Kaçtı mı? Sinema Saat 8.30 da başlar 

-Evet, babanla beraber ... 

Delikanlının şaşkınlığını. ıstırabını 
düşünebilirsiniz. 

Eve gddikt<'n sonra da lıu acı 
hikayeyi annesinin ağzından dinliyor: 

.... 
~ 

Pek yakında Pek yakında 
PEK YAKINDA 

Müthiş H~yecanlı Binbir M, 
cera Şaheseri 

T A R Z A N 
KUVVETLER KRALI 

nı Göreceksiniz 

Şölen lokantası 

l"d t "!' ti servisini sunuyor . lçkiler i ,lnhisarın sa t ış fiatına F evka a e enzı a ı .• 
. · · 1 ı s bzeler etler 15 kuıuş . Pılav, salata 10 kuruş . ıçeceksınız. sgara ar, e ' 

Abonelere yüzde 20 tenzil .i t 

2 - 5 9139 

"Ritayı kızım gibi seviyordum: 
?ııa Yeni elbisele yaptım, şapkalar, 
ıskarpinler aldım ... Bir yandan da 
ldüğün ha:urlıklarına başlamıştım. 

"ih'J~ı d~ Ritayı çolı. seviyordu !---,----...;;;.91·3~4------..-"--------~---,-------------------------....: 

• 

Madde 15 - Devlet ziraat işletmeleri kurumuna intikal edecek ve 
devrolunacak malların intikal ve ferağ muamcldcri harç ve resme tabi 
değildir. Kurum tarafından yenid~n tesisine !uzum görülecek işletme ve 
müesseseler için muktazi arazi Ziraat Vekaldinin tasvibila usulüne tev· 
fikan istimlak edebilir. Kuıum, kendisine intikal edecek veya devroluna. 
cak veya bundan sonra kendisi tarafından ltsis edilecek sınai müessesder 

için Teşvikı Sanayi Kanununda yazılı mü~aade ve muafiyetlerden ıs · 
tifade eder. 

Macide 16 - Devlet ziraat işletmeleri kurumunun ayni mahiyette o 
lup Ziraat Vekaletine merbut diğer Devlet müesscseleriden satın alacağı 
veya bu müeseselere salacağı mallar ile bu kabil Devlet nıü~ssesel.ri 
nin satılmak üzere kuruma tevdi edecekleri mallar için artırma, eksilt· 
me ve ihale işleri kıymet takdiri sur~tile ve Ziraat V ekiletinin muvafa · 
katile yapılır. . . . . . . 

Muvakk;;t madde 1 - Beşinci maddenın bırıncı fıkrası mucıbınce 
Devlet ziraat işletmeleri kurumuna intikal edecek müesseselerin memur 

( Sonn Var) 83J3 
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Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür 
tan ve perakende 

rutubetten ari 
olarak top ucuz 

satılır . 

7967 154 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA f ŞÇEN 

Belediye karşısında 

TÜRKSÖZÜ 

Matbaacılıkj /Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkl i 

her lürlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasmda bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıyme t

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zellc~tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınrıı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

Kl TAP 
• 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

Resmi eural, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 

bir şeklide en zarif bu 
rııfatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türl..sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

------._..---·--~~----...-...... --..._ __ ...,. ..... ~-------= 

(Türksözü ) 

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

2- Şartnameyi gormek istiyenlerin Belediye mubasebe~ine müracaat· 
]arı ilan olunur.9117 9- 13 - 17 - 22 

1 - Zabıta memurları, itfaiye efradı, temizlik işleri amelesi ve diger 
müstahdemin için yaptırılacak 116 takım yazlık elbise ile 96 adet tulum 
ve otuz çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Elbiselerin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 1370 ve kun• 
duralaıın 180 liradır. 

3- Muvakkat teminatı , elbiselerin yüz beş ve kÜnduraların on dört 

liradır . 
4 - ihalesi Mayısın beşinci perşembe günü saat on beşte Belediye En. 

cümeninde yapıl a c1k'ır . 
5- Şartnameler yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir 

likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9142 17 - 21-26-30 

1 - Belediye kanarasında bir sene zarfında kasaplar tarafından kesi 
I len Koyun, Keçi, ve Kuzuların sakatat tesmiye edilen ciğer , ayak,kelle 

ve işkembeleri kasaplar nam ve hesabına ve şartnamesine göre açık ar 
tırmaya konulmuştur. 

2- Mu ~akkat teminatı üç yüz liradır. 
3 - ihalesi Mayısın beşinci perşembe günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır . 
4 - Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada gö 

rebilirler , 
5- Taliplerin ihale günü muayyen · sa atta teminatlarile birlikte Bele. 

diye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9141 17-22· 26-30 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
1121938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 

satacağımız sayğı değer müşterileı im ize ilan ederiz. 

kaput bezlerimizi 

Genilşik Top Top 
Santim Metre Fiatı 

Aslanlı bez tip 2 

" " tip 2 
Şapkalı • tip 4 

• " tip 4 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

725 Kr. 
839 

" 695 • 
725 • 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin lediyeli ve toptan satış fiatı· 
dır. Bir l:alyad<.n noksan olan parekende satışlar İçin °/o 2 fark alınır. 

Fabı ikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ
ıudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaati icabın 
dandır. 8900 11 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 

Dii ı yanın en nefis çaylarından mürekkep barmanlardır . Her zevke 

göre muhtelıf numaralı tertipleri vardır . 

Albay ıak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger miibim Ticaret 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 8 

. -

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

Rıza Salih Saray 
ı 

Seyhan Vil3yetinden: 

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

nahiresindeki Kaplıcanın 1- 4-938 
giiniinden 31-3- 939 gününe kadar 
bır senelık icaıı aı,;ık artırmaya ko 
nulmu~tur . 

2 - lhdle 20 4 - 938 çarşamba 
günü saat ( 11 ) on birde Vi ayet 
Daimi Encümeninde y a pılacaktır. 

3 lst.,kli olanların (37) otuz ye 
di lira (88) seksen şekiz kuruş mu· 
vakkat teminat makbuzlaıile sözü 
geçen gün ve saatta Daimi E'.ncü· 
ın r ne ve şartnameyi görmek isti 

1 yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
müracaatları.9104 5- 9-13- 1 7 

Türk Hava Kurumu 
Adana Şubesi Başkan
lığından : 

Kurumunuza ait 185 kurban de 
ri~ine alıcı çıkmadığindan bu deri· 
lerin 19 -4 938 :salı günü saat 
15 de tekrar artırılmıya çıkarılacağı 
ilan olunur. 

13-17 2691 

t--;:.K HASTALI.~ LA.:ı 
1 MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

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

........................ 
Kiralık bağ 

Kozacı Halit mevki'inde müte. 
nevvi üzüm ve meyve ağaçlarile 
mamur ytdi dönüm bağ içinde alt 
üst iki oda, salon, matbab, 
hamam, yüksek yazlık taht, ku· 
yu başı kamtriye ve etrafı çiçek 
bahçesile çevrili yazlık sayfiye kira· 
lıktır. isteklisi saat kulesi karşısında 
içki ve sigara satıcısı Mehmet Ara· 
ya müracaat eylemtsi ilan olunur. 

17 19 21 91~4 -

1 7 Nisan 19'8 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
Kokusu~ 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N· 10 H. 
m ikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumU7& 

litrede 0.40 g-r. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ., 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, O.OQ.tO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine ri.ayet ederek _: 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 biç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl>biye 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 1' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 185 

Ti 
• 'tORKiYE iŞ~IU:SI 

398 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic ~el hanesine giderek zarif, sağlam, ucu1., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yal..nıak için en e.konomik, en ucz~ 
Alacağın ız a iZ a Al R K ll köm ürüde 1 ıza e e 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. m •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin istib uru lakini arttırmış ve hem de müstefid 
olacaksınız. Odun kömürü arlık aranılmamağa malıkiimdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kert tecrübe cdipİI 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 70 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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