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HAKLI BİR 

DAVANIN 
PEŞiNDEYiZ -

Hatay intihabı ne 
.......................... ! ............ .. 

za an olacak ? 
rÇöiitirde-ı 
*arbedeler 
1 KudUa: 18(Radyo)- BaO i naraata bugUn arap çatala 
* rl ile lnglllz eakerlerl ara· * aında •ldaatll çarpı,malar 

Sancaktaki çapulcuların başınaAlber 
Beylani adında bir serseri geçti ı 

t oldu. On kadar arap tildU- t 
; rUldU. lnglllzlarden dtirt f 
İ tilU 68 yaralı var. f ....... ~ ........................................ ......... 

Çekoslovakya 
Cumhurreisi 

vaziyetten emin Süveydiyede büyük nümayişler oldu 

Yeni bir şema hazırlandı 

~~Y©l~ 
aa aa 

k©mlUlrr 

1 yeni halay 
l başkonsolosu 
işe başladı 

Kuvvetiyle bütün yurtta 
santrallar işleteceğiz 

Bol ve ucuz •• enerji artık 

ÇUKUROVADA 
Beyaz kömürle temin edilecek 

Ankara : 18 (Hususi muhabirimizden) - EtUd ldareal tara • 
tından pr-oJelerl hazırlanan ve ikinci be• yıııı .............. • .... . 
nl projesine alınan Zongu,dak ve Kütahya mıntakası bUyUk e
lektrik aantrallarına alt fenni ,artnamelar bltlrllml• ve buuıar 
ilk tekllfler alınmak Uzare en tanınrrı, bUyUk flrmalara daOı· 
tılmı,tır. Bu firmalardan gelmekte olan takllfler idare tarafın. 

dan tedklk edllerek mUtalea 
hırla blrllkte Ekonomi Bakan
lı§ına verilecektir. Zonguldak 
santralından alınacak ener· 
Jlyl Erejill llma11ına kadar gö· 
tUrmek için tesis edilecek 50 
Kilometrellk hava hattı gaçe
cejil arazi Uzerlnde tetkik ve 
tesblt edllml,tır. 

Bu güzergahın arazi ü2eainde öl
çü mek suretiyle ıulaııt maktaları çı
rılmıştır. 

Küıahya 'aııtralından elde edile· 
çek enerjiyi İslanbula kadar götüre· 
eek hava haltı güzergahı da arazi 

Üzerinde tetkik ve tesbit edilmiş ve 
tulani makta da çıkarılmaya başlan

mıştır. Mayıs sonunda lzmit-İstanbul 
ve Kiitahya-Karaköy arasında lOO 
kilom~lre kadarlık bir iş kalmıştır. 

.... 

Dış bakanımız 
Ankara da 
RÜŞTÜ ARAS ŞEHRiMİZ· 
DE HARARETLE KARŞl

LANDI VE UOURLANDI 

Türk · Mısır Dostluk anlaşmasını 
imzalayarak Berut yolu ile Mısırdan 
Ankaraya dönen Hariciye vekilimiz 
Bay Tevfik Rüştü Aras, Pazar gün· 
kü Toros ekspresile şehrimizden 
geçmiştir . 

Tevfik Rüştü Aras garda ~ükCı: 
met erkıinı ve kalabalık halk kıtlesı 
tarafından hararetle karşılanmış ve 
uğurlanmıştır. 

Ankara: 18 (Telefonla) - Dış 
işleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras 
bu sabah şehrimize muvasalat et· 
miştir. Dış bakanımız gard.ı vekiller, 
mebuslar tarafından karşılanmıştır. 

Antakya : 18 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Yeni Hatay Baş kon· 
solosu Bay Celal Tevfik Karasapan 
vazifesine başlamıştır.Bay Celal Tev· 
fik Kont dö Marteli ziyaret için Be. 
ruta gitmiştir . 

Parti Genel Başkanı Bay Abdul
gani Tür~ men, beraberlerinde Genel 
Sekreter Bay Veoi Karabay oldug-u 
halde dün sabah Beruta gitmişlerdir, 

Süveydiyede bir takım yeni ha. 
diseler olmuştur • Buna dair şu ha
berler verilmektedir : 

fttihadıvatani partisi mensupları 
Doktor Alber Beyluninin riyaseti al
tında hususi bir kamyonetle buraya 
geldiler.Karakol kumandanı Hampar 
kendilerin! Oç beş kimse ile beraber 
karşıladı. Önde Beyluni arkada Ham· 

l ıax ve di!!'er lttihatcılar olmak üzere 
ttihadıvatanı llıuuü111.:,; uv~ı u KH"• 
ler. Kulübün önünde kısa bir nutuk 
söyledikten sonra içeriye girildi . 
Orada da nutuk veren Dok tor Bey· 
luni Türklerin silahlanmakta olduk· 
!arını , yakında Alevilere ve Rum 
Ortodokslar• karşı harekete geçe. 
ceklerini söyliyerek Arap Alevileri 
lttihad kulübüne aza yazılmag-a da· 
vet etti. 

Bu atıp ıutmalardan sonra Türk· 
]erin haysiyetini rencide edici cüm· 1 
leler de söylendi. Ondan sonra na- 1 
hiye müdürünün evine davet edilerek 
yemek yediler. Ve orada kulübe aza 
yazmag-a başladılar. Bunlara para ve 
silah vadediliyordn. Bü partiye iı.ti
sap edeceklere Alevi evkafına ait 
emlakin ücretsiz olarak verileceg-i 
bildirildi. Netekim bundan önce ma· 
kamı Hıdıı ın varidatı Şeyh Edibe ve 
bir dükkan ile kahve de Süleym"n 
Direybatiye verilmişti. Bunlar misal 
]erle gösterildi. Akşam vaktı Anıak· 
yaya dönerken kendılerini yin~ na. 
hiye müdürü ile jandı11 ma kuman
danı teşyi etliler. ,, 

intihabın başlaması lazım gelir
ken hala hiç bir hareket yoktur . Hükümetin bir ana dava olarak 

benimsediği bol ve ucuz enerji, bol 
ve ucuz ışık meselesi üzerinde elekt
rik işleri etüd idaresinin yapmakta ol· 
dug-u tetkikler, bilhassa su kuvvetle· 
rimiz üzerinde, çok ilerlemiştir. 

Sakarya nehri ve kolu Gökçesu 
ü-rerinde evelki yıl 1-urulan Yenice 
kciy, Teke köy ve Hayriye köy rasad 
i s t asyonlarına aıt neticeler alınmıştır. 
Bunlara göre Sakarya ın senelik sarfi 

Yalı Yenice köyde 57, Teke köyrle 16, 
Ha~riyede 11 M' di r. Sakarya nehri 
iizerinde Bilecik civarında Paşalar bo-

aris' Roma ile mut 
anlaşmak istiyor lak 

• hzından baş 'ıyara k İznik gölü yoliyle 
• ~enııig-e kadar isJle kanalı güzerga-

1 lizerinde 95 kil•lmetre kadar tulani 
~~kta ve 70000 de bir hanla alınarak 
1 k etiidler bitirilmiştir. 
b ~üıergi'ıh çok arızalı olduğundan 
araı , takriben ısa metre yüksekli. 

g-;nde yapılacaktır. 180,000 beyğir 
kuvveti temin edecek olan bıı büyük 
Proje çok masraflı bulunduğundan 
ist ikbale terkedilmiş, Paşalar boğazın· 
da b arajın dibinde daha ufak bir sanı 
rJJ projesinin etüdleri üzerinde çalışıl· 
maya başlanmıştır, Buradan 50,000 
beygir kuvvetinde bir takat istih•al 
edilebilecektir. 

- Gcıi~ı ıkinci sahifede -

itilaf azami mayısa kadar 
temin edilmek isteniyor 
Paris: 18 (Radyo)- Selahiyetta!~ . 

mahfeller Romaya bir Fransız elçısı 
tayin hakkında henuz bir karar ver· 

mcdiği ve verilemiyeceğini bildirmekte 
dirlcr. Bu hususa dair muhtelif gaze 
telcrde çıkan haberler mevsimsiz ad· 
edilmektcd!r. 

ltalya ile Fransa arasıJdaki ger
ginlig-in izalesini hakikaten istiyen 
Fransa hükumeti Romaya bir sefir 
tayin edilmeden evvel arada lngiltere 
ile yapılan müzakerelere benzer mü· 
zakereler cereyan etmesi ]azımgeldiği 
kanaatındadırlar. Bu ın[z ıkerelerin 
Habeşistanın İtalya tarafından ilhakı
nın tanınmasını istiyen İtalyan formü 
]erine uygun lıir şekilde cereyan et· 1 

mesi icap etmektedir. 
bilhossa matbuat tarafından göste 

rilen sabırsızlıklara bir mukabele ol· 
mak üzere ingiliz· İtalyan itilafının 
bile şarta muallak olduğıı, çünkü buD 
itilafın ispanyadaki ltalyan gönüllüler! 
nin geri çekilmesini ve lngiltere tara 
fından Habeşistan )lhaaının tarıınm a · 
sını müteakip meriyete gireceği söy
lenmektcd r, 

Fransa ile ftalya arasındaki mese 
leler, lngiltere ile yapılan müzkereler 
esnasınca geni~ mikyasta halledilmiş 
bulunmaktadır. Bu itıbarla Eransa 
ile italya arasında yapılacak müzake 
reler süratle intaç edilebilecektir• Pa 
riste hiisıl olan kanaata göre bu mü 

Bay 
son 

Beneşin 
nutku 

"Almanya ile 
de bir anlaşına 
elde edebili;:G 

Prağ: 18 (Radyo) - Reisicum · 
buru parlementoda söyledii!'i bir nu· 
tukta şunları demiştir: Sulhun muha
fazası için elimizden geleni yabacağız 
komşularımızla devamlı bir anlaşma· 
ya mani olacak engel yoktur Alman 
teminatı çerçevesi içinde Almanya ile 
de bir anlaşma elde edebiliriz bey
nelmilel münasebetlerde ve iç vazi· 
yetimizi değiştirecek hiçbir hiidise 
olmayacaktır. 

Şam da 
çarpışma 

Şam: 18 (Hususi muhabirimiz

den) dün şam sokaklarında, Şam 

senayi mektebi talebesi ile polis 

arasında çarpışmalar oldu. o.ıbeş 
kadar talebe ve üç poliş ağır yara 

landı. Onsekiz talebe tevkif edild 

Seb~p talebeltr in mektepten 

kaçm&larındır. 

Londra - Roma 
itilafında n ~onra 

Tokyo: 18 (Radyo) - Japon 
matbuatı ltalyan İngiliz itilafını in · 

giltere hesabına büyük muvaffaki
yet olarak telakki etmektedir. Gaze 

leler, bu anlaşmanın uzak şarktada 

çok müessir olacağı kanaatindedir. 

Seyhan kabardı 
ve indi 

Seyhan nehıi evvelki 2eceden 

beri kabarmağa başlamış ve seviye 

!23,50 ye kadar yüksel'llişti . Fakat 

dün gece yaaısından itib~ren sular, 

inmeğe başlamıştır. Sabaha karşı 
seviye 23,30 a kadar düşmüştü . 

Nehrin normal seviyesi 20,40 tır. 

zakeler başladığı taktirde Milletler ce 
miyetinın mayis ayındaki toplantısın 

dan evvel bitirilmiş olacaktır. 

F rankonun sahillerdeki 
istilası genişlemekte 

Asiler dün iki şehir 
daha işgal ettiler 

Franksist kuvvetler Pirene hududuna 
doğru ileri harekete devamdadır 

Salamanka: ıs (Radyo) - Fran

ko kuvvetleri Pirene hududuna dog-. 

ru yürümeğe dev•m etmektedirler. 

Siyasi mahfeller cumhuriyetçilerin va· 
ziyeti hakkında hiçbir malümat ver
memektedir. 

Akdeniz cephesinde de Franko

cuların hareketi genişlemektedir. Bu

ıün öğleye doğru Lederti, Maryoka 

şehirleri işgal edilmiştir. Amposia 

vadisinde de Franksistlerin ileri hare. 
ketleri sür'atle inkişaf etmektedir. 

Alman ordusundaki son tasfi-
PrlPn 

GiZLi MUHTIRA 
HiTLERiN EliNDE 

l11gilizce Sandey Kronikl gazel~-" Alman ordusunun yük· 
sık kumanda hejetleri tarafından yazılmış ve askeri ii• 
meraya tevzi rdılm;ş gizli harp muhtırasrndan bahıedil· 

mektedır. 

Yazıldı/!ına (!öre, Şu şayaııı dıkkat vesika llitlerin ajan· 
larından biri tarafindaıı ke~tdılıuiş ve son zamanlarda 
orduda yapılmış olan tasfiyelere sebeb olmuştuş. onra 
bu vesıkanın şuyuu11a mani olmak istemişlersede, bir nüs· 
hasının Almaııyadan dışarıya kaçırılmasının önüne ae
çilememiştir. Ve şimdi lngiliz gazete.~i bır suretıni ııeşret· 
mektedir . 
Mevzubahs vesika §öyle ba§lıyor. 

Almanya, Harbi Umumdekine 
benzer bir vaziyete sokulmuştur. 

Evvela siyasi, askeri, iktisadi ve 
manevi bütün kuvvet müvazeneleri 
Almanyanın düşmanları lehindedir. 

General Frıınkoya yapılan yar
dım, o kadar fazla paraya mal ol
muş ve ağır gelmiştir ki, milletin 
yedek malzemesinin mevcudiyetine 
zarar vermesinden ve bizim bizzat 
bu malzemeye ihtiyaç gösterdiği

miz zaman sıkıntıya düşmemişhtima

linden korkulur. 
Almanya Genera Frankoya, 550 

tayyare, 300 tank, 550 muhtelif çe
şit toplar göndermiştir. 

General Frankonun kuvvetleri 
6 bin kadar Alman makineli tüfeğine 
ve on binlerce Alman tüfeğine ma· 
liktir. 

Binlerce teknik mütehasısları, Is. 
panyaya gönderilerek seykülceyşi 

yolların esasına ve bilhassa Cebel
ittarıkı tehdit eden kalelerin ve ha· 
!aryaların techizine himmet edilmiş· 
lir . 

General Frankonun bahriyesinde· 
ki zabitlerden kısmı azamı Almandır. 

ispanya harbine müdahale etme· 
mizi makul gösterenlerin iddiası şciy· 
ledir : 

1) Fransa ile Amerikadaki müs· 
temlekelerinin muvasala hattını ke•e· 
bilecek vaziyette Akdenizde üsler 
tesis etmek. 

2) ispanyadaki ham maddeleri 
işletmek· 

3) Almanyanın yeni silahların ı 
tecrübe etmek. 

4) Totolitler kuvvetlerin bolşe. 
vizme karşı tesanüdünü muhafaza 

eylemek. 

Bunlara karşı bizim de itirazla. 

rımız vardır. Şöyle ki: 

. Üsler tesis etmek ve Fransız 
muvasale hatlarını kesmek. Fran· 
saya ka•şı ani bir harp planının bir 
kısmını teşkil eder. 

ispanyadaki hadisat göstermiş. 
tir ki, fevkalade surette makanize 

edilmiyen cüzütamların müessiriye· 

tine güvenerek böyle bir harbi ka· 
zanmak ümidi yoktur. 

Hitlerin sevkülceyş ı.-lanı, kolay 

bir zaferi istihdaf etmekte, şaşırtma 
tabyelerile galebe çalmak emelin· 
dedir. 

işte bu sebepter,dir ki <ınun bü· 

tün harici siyaseti, seri h11rpler fik· 

rine dayanmaktadır. Yine bu se
bebten tek bir atılışta her şeyi gö · 

ze almaktadır. 
Almanyanın ispanya har~ine 

müdahale siyaseti, maziden ders 
almamış olduğumuzu göstermekte 
gibidir. 

Harbi umumiden evvel, Alman· 

ya akılane ve makul siyasetin 

-Gerisi üçncü sahifede -
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19 Nisan 1938 

Hikaye 

A 

REKLAM 
Yazan 

Çehof 
l'E5) ir muharrire, bir reklam 
lg) yazmasını sipariş etmişti. 1 

Y erşekov, muharririn 
okuduğu müsveddeyi dinliyordu: 

- "Sene 1885 86. Bütün Av. - Bir Rus hikayesi J 
rupaya, Rusyanın Avrupa ve As 
ya kıtalarındaki bütün şehirleıine 
çay veren Çin çayları n.ütrahhidi 
Z. S. Y erşakov. r 

Bu firma 1804 senesindenberi 1 
mevcuttur . ., 

Antrpaıanlez şunu da söyliye· 
yiın ki bütün bu mukaddemelerin et 
rafına süs yapac<ğ•m Ve Lunları 
armaların arasına yazacağım.. Ben 
bir başka tüccara yaptığım bir rt k. 
lamda 1 ütün şehitlerin armalannı 
kullanmı~tım. Ayni şeyi sizin için 
de yapabiliriz Zokar Semeniç; ben 
sizin için şöyle bir şey dü~ündüm: 
Bir aslan, asl•nın ağzında da bir 
lir yazıma devam ediyorum: "Müşte· 
rilerinıize birkaç söz. Aziz efendiJe. 
rimız! Ne son zamanların siyasi ha 
diseleri, ne de, her geçen gün sos 
yetemizi kaplıyan derin alakasızlık; 
ne de, matbuatımızın en iyi kısmını 
günlerce alakadar eden, Volga su 
farının ç•kilişi .. V.tiıas 1 hiç hiçbi' 
şey azmimize mani olamaz!.. Bir ta 
raftan firmamızın uzun zamandan 
beri mevcudiyeti, diğer taraftan 
muhterem müşterilerimizden gördü· 
ğümüz sempati, her güclüğe karşı 
koymak imkanını bize veriyor, her 
kesçe malum olan şu birkaç kelime 
içinde hülasa olunabiliı: Namusluluk 
İçinde ucuzluk ve çabukluk!!. 

Yerşakov sandalyasmın üstünde 
kıpırdanarak, muharririn sözür.ü 
kesti: 

- Güul!. çok güzel! bu kadar 
güzel yazacağınızı, doğrusu, tahmin 
Life etmiyordum .. Yalnız şu nokta 
var: Biz bir taraftan bundan bir haf· 
ta Önce Çinden büyük bir parti çay 
getirttiğimizi ilan ederken, diğer ta 
taftan bu bir hafta öncı- satın aldı 
ğımız çaylaın üç senedenberi depo 
muzda bulunduklarını söylemeliyiz!.. 
.Yani senin rnlayacagın lu iki fikri 
oyle noüphem bir şekilde ifade et. 
nıt· k lazımdır ki, müşt. riln l:u ttza. 
uın farkında olma~ınlar: .. 

·- Anladım.. Merak etmeyin, 
kinıse lu tn<c!ın farkıt da olamaz!.. 
Biz ilanın başında ç.ayları yeni ge· 
tiı ttıgimizi kaydederiz; sonlaı ına 
doğıu da: " ... Eski gümıük tarife~ine 
&Öte getirtilmiş büyük bir çay sto . 
ku nuz oldugrı içi", lıiçl--,it zarar gör-
rııeJt•ıı ,. 1 k" f' 1 .. · ,ay arım • zı es ı ıyat ar uze. 
rrnd<"n v ı . ·ı · . d . 11· d' .. Ctt>oı ırız)! erız.. anı ı 

~.er tar;.ftan d. fiyatları ynarız. 
J b'" 1 a 11 uuıasıııı da ttzyinat ve ar-
tııal · · ar ıçıne alırız .. Bu armaların ve 
lelyınatın içine l.üyük harflerle: "Bı• 
sene toplanmış en güzel ve en kor· 
kulu F uçan, Kiyahtin, çaylarının fı 
Yatları şıııılardır .• deri~. Daha sonra: 
"Bunların ar asında bilhassa kibar 
müşterilerin kullandıkları: Çin tim 
sali veya rakiplerin hasedi. çayına 
<likkalimizi çekıııek isteriz. Fiyat 
3,50 rubledir. Haıfln içinde bilhas 
sa 2 ruble gibi ucuz bir fiyatla sat· 
lığımız "Boğdihan gülü. nü; 1,80 
rubil'yc sattığımız "Çinli kadının gö 
zü,. nü tavsiye ederiz .• cümleleıini 
kaydettikten sonra tenzilat ve ikra. 
;iyeler hakk•ndaki kaydı da ilave e
r •rız ki: "Müşteıi'eıi kendi tarafla-
ırıa rek . . . . .. 

tk ' mek ıstıyrn rakıplerımızın 
· serisi k • .. . • . 

21 ık ~a · dı mukafat şeklınde ba 
le I raınıyeler ko)uyorlar .. Biz müş-

rı erı ald l k b k b' g.. a ma tan aş a ır gaye 
il O~etmiyen bu menfur usulün şid
L~td e aleyhindeyiz.. Buna karşılık 
1
. en en aşağı 50 ı ublelık alış ve· 
1.ş . YPanlara, çaydanlık gibi, kart· 
~IZı[ ·b· . 
fd d gı ı, Moskva şehrinin planı gibı 

)' alı şe 1 h j. • . .. 
ı 1 , . . • Y er e ıye etmegı mu. 

sıp görüyoruz .• 
d k Hayııiın, yazdığı reklamı oku
~ U tan ve ufak tefek bir iki tashih 
aPlıktdn sonra L unu deı hal lemıze 

çek ti ve Yerşakova verdi. Bundan 
sonra da ortalığa bir sessizlik çök· 
tü .. Bunların her ikisi de, adeta bir 
kabahat işlemiş gibi kendilirini tu
haf bir vaziyette hissediyorlardı .. 

Nihayet ~ükutu bozan Haynim 
oldu. Mütereddit bir tavırla: 

- Reklamın bedelini şimdiden 
mi lı'.itfedeceksiniz, yoksa sonra mı? 

Yerşakov kayıtsız bir eda ile: 
- Nasıl isterseniz, dedi, ister. 

seniz şimdi .. Mağazaya gir Cdnın 
istediği şeyden beş buçuk rublelik 
al. 

- Reklam bedelini para ile 
ödeseniz daha iyi olu• Zohar Se· 
mevıç. 

Para ile ödemek adetim değildir. 
Yaptığı işin karşılığı olarak herkese 
çay ve şeker vuirim .. Mesela: şar· 

kıcılara, kapıcıya, sizleıe veririm .. 
Bu suretle daha az rakı içmiş olur· 
sunuzl 

- Aman Zohar Semeviç, bizim 
işinle kapıcıların ve şarkıcıların işi· 

ni bir tutmak kabil mi? Bwim işim 
kafa işi, fikir işidir. 

- Ama da ne iş!. Şuracıkta o
lurdun; beş ddkikada yazıverdinl.. 
Yazdıkların bu kadar kıymetli şey 
!er mi ki., Bunlar ne yenilir de içilir!. 
Bunun bir rulıle bile kıymeti yok. 

Hayııimin canı sıkıldı: 
- Ama da yaptınız ha, Zohar 

Semeviç! "Ne yerıilirmiş, ne de içi· 
lirmiş!. fakat bunu yazarken ruhen 
ne kadar ıstırap çektiğimi hiç dü 
şünmediııizl. Bunu yazarken, bütün 
Rusyayı aldattığımı hatırıma getir· 
dikce vicdan azabı içinde kivrandım .. 
Rica ederim, bana para veriniz!. 

- Oh, artık çok oluyorsun! Bu 
kadar da ısrar etmek doğru değil.. 

- Peki öylr.yse.. Pan yt"rine 
şeker alayım bari, Senin adamların 
onu benden funtu sekiz kapiğe ol· 
mak üzere geri alırlar .. Yalnız bu 
işten kırk kapik kaybedeceğim .. Al 
la ha ısmarladılı-. 

Hayr İm, çıkmağa davrandı. Fa 
kat kapıya :gelince durakladı. Derin 
derin içini çekerek lıoğl'k bir seslr: 

- B~n bu hareketimle Rusyayı 
aldatıyorum. Bürün Rusyayı! bir lok 
ına ekmek iç;n vatanımı aldatıyorum 

diye oöılendı ve çıkl. Ycrşakov bir 
Havana cigarası t~llendirdi. odayı 

madeni bir koku kapladı. 

Tan ~inennsında 
Bu akşaın 

Hey~canlı, Güzel, Neşf'li v~ 

Zevkli iki fılm l.irden lakdim 
ediliyor. 

l 
Gösterildiği her yerde büyük 
rir alaka ile karşılanan müthiş 
fevkala.Je •ııteresan ve dıkkatle 

takip fdilecek bir mtvzua sahip 
\e yeni Artis 

9-l Jeak Laru ~ 
nın misilsiz heyecanlı temsili 

Polis hazır ol 
2 

Mevsimiıı en giizel en nt iis koıne· 
di fılmi, Şampanya gibi tatlı sar· 

hoş edici eser ilahi 

Danyel Doryo 
} .. . 

Tarafınjan yaralııan ve gornııyen 
lrrin isteği üzerine 

1 TATLI BELA 
Güzel ve z~rif komedi 
Tekrar Göster itecektir. .... • 

PEK YAKINDA * J!. T ARZAN, T ARZAN ~ ~ 
KUVVETLER KRALI 

9151 

1 

Fuar pulları 
bastırılacak 

Gondol eğlenceleri 
tertip edilecek 

lzmir: 18 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Posta ve telgraf umum mü· 
düdüğü' lzmir fuarına ait seri posta 
pulları bastırmağı muvafık bulmuş

tur. Bir milyon tane bastırılacak 

pulların Üzerlerinde lzmirin güzel 
manzaraları ile muhtelif harabelerin 
resimleri bulunacaktır. Bir mayısten 
itibaren pullar postahanelere tevzi 
olunacaktır. inhisarlar idaresi d~ fu 
ara ait siğaralar imal edecektir. 

Fuarda vücude hetirilmekte olan 
sun'i gölde geceleıi gondol safaları 

vededik geceleri tertip olunacaktır 

Kült~rpark etrafındaki motoısik 

Jet vt. bisiklet beton turyollarmm 
inşasına başlanmış ır. 

Sayın halkımızın haklı takdirlerini 
kazanan 

Ankara Şehir 
Tiyatrosu 

Vaki davet üzerine Bağdat dönü· 
şünde üç müstesna temsil ver

mek üzere 

Asri Sinemaya 
GELiYOR 

Sanatkar: Şadi - Raşit Rıza ve tam 
kadrosile 23/Nisan/Cumartesi gün
düz ve gece { SAMSON ) 
24/ Nisan/ Pazar gündüz ve gece 
(KILIBIK) ve ( TAŞ PARÇASI ) 
25 I Nisan Pazartesi : Veda ıçm 

büyük Sürpriz 
Biletler şimdiden sinema kişesinde 

satılmaktadır . Numaralı yeı lerinizi 
ve localaıınızı bizzat ve t_çlefonla 

temin edebilirsiniz 
Telefon ASRI 250 

9148 

Tarlu3zll Sahife 3 

Alman ordusundaki·----·-·---------

1 

tasfiye 
- Birinci sahifeden artan 

bütün kaidelerini istihkar etmiş ve. 
bütün dünyayı kendi aleyhine kış· 
kırtmıştı. 

Harp ~nu siyaseti müşahadele 
rin:n muhakemesine göre, Almanya· 
nın yeniden büyük bir devlet halin· 
de kalkınması için başlıca şart 
devletlerin birliğini bozmaktı. 

Fakat Alm1nyanın son müdaha 
le siyasetine rehber olabilecek bu 
mükemmel emri bozdu., Almanya. 
nın müdahalesi; İngiltere, Fransa ve 
Rusya arasında bir antantın uyan
masırıa zorla sebeb oldu. 

Almanya, ispanyaya yoptığı mü
dahalenin muvaffak çıkmasına ne 
den bu kadar ehemmiyet veriyor 
diye kendimize sorduğumuz zaman 
büyük Alman sanayicilerinin ticari 
ve mali menfaatlerinin Alınan mil· 
iletinin esas mesdeleri ve mukad 
deratile karşılaştığını görürüz. 

Alman sanayii, General Franko 
nun isyan ettiği sırada rs ,ıanyada 
imtiyaz almak suretile işlere girnıişit 

Baştan aşağı Heyecanlı , Meraklı, Müthiş ve Muazzam sahnelerle 
dolu bir şaheser 

BU AKŞAM 

Asri Sinemada 
8.30 Suvareden itibaren 

Tanınmış ve sevilmiş iki '>üyük yıldızın en güzel , en çok sevilen ve 
en kudretli verimleri 

Nefis bir Müzik-Hazin bir Macerayı Aşk-Hayalı Hakikiyeyi bütün 
açıklığile gösteren bir film 

Şehirler alev içinde 
Oynıyanlar : 
JOSSELINE GAEL - SUZY VERNON GABRIYEL GABRIYO 
AYRICA: 

Dünya haberleri-Renkli Mikimavz 

Localarınızı Telefonla temin edebilirsiniz. Kişe her saat açıktır 

Telefon ASRI 250 

9136 

Alman askeri ekspt"rleri de Is. 
panyayı teknolojik tecrübelerden 
yapılan bir nevi yüksek harp aka. 
demisi haline koydular ... lıah ... 

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

Kiralık bağ 

Kozacı Halit mevki'indc müte. 
nevvi üzüm ve meyve ağaçlarile 
mamur yedi dönüm bağ İçinde alt 
üst iki otla, salon, matbah, 
hamam, yüksek yazlık taht, ku
yu başı kameriye ve etrafı çiçek 
bahçesile çevrili yazlık sayfiye kira
lıktır. isteklisi saat kulesi karşısında 
içki ve sigara satıcısı Mehmet Ara· \ 
ya müracaat eylemesi ilan olunur. \ 

Hatırınızda kalsın 

Şölen lokantası 
Fevkalade tenzilatlı servisini sunuyor . lçkileri,lnhisarın salış fiatına 

içeceksiniz. lsgaralar, sebzeler, etler 15 kuruş. Pilav, salata 10 kuıuş · 

Abonelere yüzde 20 tenzilat 

3-5 9139 

17 19 21 9144 ' ~--------------------; 
----------, Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

1 ---------------------------, 
Ankara Tiyatrosu 

Nureddin Tuğ 
Hayri Güldürücü 

1 VE 
Murat Şamil Varyete 

trupu 

19 salı akşamı ilk Lüyük 
temsil 

Kahya kadın 
Komedi 

VE 
Varyete Yıl<lrzı M<1dmazel 

Anni ve arkadaşları tarafından 
giirülınemiş Varyete 

Numaraları 

Varyetelere mükemmel bir 
saz iştirak etmektedir 

- ----..... ():ı : ııVi·ı) 

-------------------·-:9~17:43;-----

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
hakkında kanun 

Neşir tarihi: 13 Kaııun•ısdni 1938 

Kanun No : 3308 Kaoul larilıi: 7 1t 19:!8 

Dünden Artan -

ve müstahdemlerinden hizmet müddetleri üç seneyi geçenlere almakta 
oldukları son ücretleri üzerinJen hizmet müddetlerinin beher serıe:.i için 
bir aylık hesabile ikramiye verilir. BunlarJan açıkta kalacak olanların ikra 
miyeleri verilerek alakaları kesilir. Hizmetinde devam edeceklerin ikra 
miyeleri yardım sandığına yatırılır. Bunlar arasında bulunan ve evvelce 
maaşlı vazifeden alınan, ziraat mekteplerinden mezun meslek memurları· 
nın bu kanunun mer'iyetine kadar mezkur müessesede geçen ücretli 

' hizmetleri bir defaya mahsus ve yalnız terfi hakkına müessır olmak üze-
re maaşlı hizmet müJd~tlerine ilave olunur. 

1 
;_ Muvakkat madde 2 - Ondördüncü maddede yaulı nizamname ya 

pılıncaya kadar kurumun idare, murakbbe işleri ve teşkilatının vazife ve 
salahiyetleri Ziraat Vekaleıince tesbit olunacak esaslar dairesinde yii 
rütülür • 

Madde l 7 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 18 - Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
10, 1119"8 

[Son ] 

Ölçüler Niıamnamesinin doku:ıuncu maddesini 
değiştiren N":ıanıname 

Nl!şir tarihi: 14 Kanunusani l 93ıs 

Madde 1 - O.ç'iler Nızamnamcsinin dokuzuncu rııadJcsi aşağıda 
yazıldığı veçhile değilıuiştir. 

. "Memlekete g<'rilecek ölçü, tı:rtı ve alctler yalnız Ankara, f,ıanbul, 
lzmir, Mersin, Samsun, l'rabzan ve Zonguldak gümrük il rin<len geçiri 
lebilir , 

Madde 2 - Şurayı Devletçe görülmü~ olan bu oizaıın1menin hük
mü Resmi Gazetede basıldığı günün ertesinden itibar .n yürümeğe başlar, 

Madde 3 - Bu Nizamname hükmünü lktisad ve Gümrük ve inhisarlar 
V ckillcri yürütür. 

[SON] 8303 
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Adana Bo!·sası Muameleleri 1 1 ------ · BELEDİYE İLANLARI ___ _ 
t'AtvıUK ve KO~----__;.~_ . Sıhhatinizi koruyunuz ! 

l 

1 

Kilo !"".Uıi --------------------------- w - Nasıl mı ? 
CiN.si 

kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi ,, 

iane l 
i t nı:: '.l 

- Ek•pres 
Klevlant 

En az En çok Satıla n miktar 

ır. s /\. s. 
26;11;"-:::·ı=-==·===_= ~ -" 
24,50 26 --------
20 22 ---- --------- - - · 

K ilo 

YAPAGI 

Beyaz 1 1 1 f""h ______ C_l_G_l _T __ --.-----

~E=k-s-pr-.,-.---· --- ı---- I' , 1 ." ,.~ 
iane . ..,--,·--,--,o-------ı 
Yerli "Yemlik,, - - ı -·-, ı·-·-"'-'-::..,---- -'---'-ı 

.. "Tohumluk,, -6--- /-- ------~--

:-; U B U B A T ---,---------flu~day Kıbns 

" Yerli 
ı ---'" .. '--~M-e_n_la_n_e ___ ı ----

---- ------~- ~· ---=--· · 
---- ----------

1- Seyhan nehri kenarında Belediyeye ait nehir hamamı etrafına 
yaptırılacak olan soyunma yerleri, gazino vesair müşlemilat pazarlık yo. 

lilo eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif tutarı 1965,41 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 147,40 liradır. 
4- ihalesi Nisanın 28 inci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu iş e ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdürlüğün· 

dedir. İstiyenler oradan görebilirler. 
6 -Taliplerin ihale gÜ'lÜ muayyen saatta teminat makbualarile birlikte 

Brle !iye encümenine müracaatları ilan olunur. 913?. 14-19 - 23-27 

Satılık arsa 
1- Abidinpaşa caddesinde Belediyeye ait 182.37 metre murabbaı arsa 

ile keza 184.50 melre murabbaı iki parça satılıktır . 
2- Bu arsalardan birincisinin metre murabbaınm muhammen kıymeti 

12 ve ikincisininki 10 liradır . 
3- ihaleleri 2/Mayıs/938 pazartesi günü saat 15 de Belediye Daimi 

Arpa Encümeninde yapılacaktır. 
Fasulya ------ --- --------.-~ --Yulaf -----.. ------,--, ---! 4- isteyenlerin yüzde 7,5 teminat makbuzlarile birlikte Belediye En-

~~~c;emi 
1 

--------1 \ cümenine müracaatları ilan olunur.9133 15-19-23-28 

Keten tohumu ----- ------:----------
Mercimek -- -- -- --- ---------- 1- Belediye temizlik işleri hayvanatının ihtiyacı olan 35,000 - 40,000 

1
_..;;S;,;;u;;;.sa::m;:_ _____ ...J ___ --:'~".'----..!...ı-_-_-_-_-_-_-_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_=:: ' kilo yeşil çayır otu açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

! Dört yıldız Salih 
ıüç,," 

:B ~ - Dört yıldız Doğruluk 
..:.ı:: - , üç " 

IE ~ 1 Simit :: 
:.;;: ;; Dört yıldız Cumhuriyet 
~ t>I üç " ,, 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
18 I 4 / 1938 

' 

U N ı ! 2- Kilosunun ınuhamme:ı bedeli bir kuruştur. 
i 3- Muvakkat teminatı otuz liradır. 

l ı 1 ; 1 • J 

' ' 1 

Kambiyo ve Para ' 
iş Bankasından alınmıştır. 

' ' 4 - İhalesi Nisanın 21 inci perşembe günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Yazı işleri blemindedir. isteyenler orada gö· 

erebilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyı::n saatta teminat makbuzlarile birlikte 

gelediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9109 6- 10-14-19 

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

1 
__ H_a_zı_r _______ ,_4 _ 83 1_"'°L""''"'' _______ ,_

1
_1 

9
-
5 

rılnııştır. 

1 
__ M_a_,,y_ıs_v_ad_e;_li ____ ,

1 
4 74 l<ayişmark - - 2 - Muhammen bedeli: 768 lira 75 kuruşlu•. 

T 
4 

· -
83 

Frank ( Fr" nsız ) -25 66-
emmuz " Sterlin ( irıgilız ) 628- GO 3- Muvakkat teminüı: 54 lira 60 kuluştur. 

• 

• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin'n 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
: Kokusuz 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

1 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya s arlolunan N · 1 O J-l, 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilhumutl 

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

Fennin en son usullerine riayet ederek Jl ynadığı yerinden itibareP 
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 ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıf.hiye Memuru huzurlarında da' 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· ' 
rıılmakta ve ağızları Sılıhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimizi 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kaya delen Gazozları da I{ aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 186 
J • 

• 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tice: el hanesine gideıek zarif, sağlam, ucu1 .. 
son sistem bir 

. 

,, 

1 
__ H_in_t_h_a_ıı_r_____ 48=-ı 175

1 

Dolar ( Amerika ) 7 8- 92 4 ihaksi 21- Nisan 938 perşembe günü saat 15 de belediye 
Nevyork Frank ( isviçı e ) - encümeninde yapılacaktır. \ 

' 5 - Şartname Belediye yazıişleri kalemindedir. lstiyenler oradan para-
MAL TiZ ALiNiZ 

Sömikok ve i(riple 
Maden kömürü 

1 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 155 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA f ŞÇEN 
Belediye karşısında 

TÜRKSÖZÜ 

sız alabilirler. 
6 Toliplerin ihale günü ınvvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be· 

ediyeye müracaatları ilan olunur. 9103 5-10-15-19 

1- Ceyhanın Yılankale köyünde 9 lıektar 200 metre murabbaı (100 
döııüm) miktarında ve (hali dere ve keza dere ve nehri Ceyhan ile mah 

1 
dut ) tarla açık artırma ile salışa çıkarılmıştır. 

1 Satışa la'ip zuhur etmeJi.ği takdirde iki sene müddetle icara verilecektir 
1 2 - Mülkiyetinin muhammen bedeli 700 lira , icarının bir senelik mu 

hammrn bedeli 50 liradır. 
3-Satış için muvakkat teminat 52 lira 50 kııruk,icar için 750 kuruştur 
4- ihalesi 5/Mayıs/938 perşembe güııü saat 15 de Belediye Encüme 

• ninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemind(dir.lsteyenler oradan pa 

rasız alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be. 

lediye Encümenine müracaatları ilan o1unur.9147 19- 23-27-1 

Albayrak Mustafa Nezih Çayı 

Dünyanın eo nefis çaylarından mürekkep harıııanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır , 

Albay ıak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret 

hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 8 

mukabilinde edineceğ·iniz maldıı. 
sayesinde mutfağınızın ekonomisiıı\ 

temin edeceksiniz. ı 2Lira 
l M it d yakmak için en ekonomik, en ucı 

Alacağınız a iZ a könıürüde Ali Rıza Kelle 

1 

1 
l 
i 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla hem milli bir cevherin isti~ 
lakini arttırmış ve hem de müste~ 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür· 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecıübe ıd 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 

8879 

1 

Seyhan 
dan: 

Müracaat: 

71 

Defterdarlığıfl 

S(j 

d. 
ha 

r,, 
rin 
''g 
Yer 
için 
Tü 
ter 

bul 
nai 
rum 
sele 

j Gazetecilik\ Matbaacılık 
'---------· 

1 .----
';.._--. ------------- Rıza Salıh Saray 

Tarsus kapusunda Kadastro' 
176 ada 11 parsel numarasıt" 
kayıtlı 19 numaralı dükkanın taıı' 
mı 600 lira muhammen kıymet 
rinden 8 hissede 3 Hazine hiS 
açık artırma usulü ile satılaca~ 
isteklilerin teminat akçası ile 
likte 25-Nisan-938 tarihine 

1 

sadif pazartesi günü saat 14 
Defterdarlıkta toplanan komis) 
gelmeleri. 9118 9-13- 19/ 

,, 
Mütenevvi renkli 

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 

l LAN 
• 

T A. B 
* 

K 1 TAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde • a 
pılır. 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nrfis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür .. sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M .!nsucat fabrikası direktörlü~ ünden : 

Fabrikamızda imal edilfn ve iktisat Vekaletince 1-2 - 938 tarihin
den itibaren kahul ve tesbit edılen bez Hatları aşağıda srösterilmiştir. Bu 
suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın nıüşterilerimize ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

l4 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
85 36 751 

SatışlHımız fabrika teslimi ve peşindir. Bir balyadan aşağı siparişler 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 7 

Sayın Abonelerimize 
Gazetemizin müvezzii değişmiştir. Gazetelerini 

alamıyan sayın aboneleriınizin İdarehanemizi ha-
.· berdar etmelerini rica ~deriz . 

--------·=-ı=~-=-=~==·=-=--~·=····"""""'---------~~!..-----------------------··--------

9146 2 

Bayanların nazarı 

dikkatine 
Bayanların , ipliği kaçan çorap· 

]arı hiç belli olmaksızın tamir edilir. 
Müracaat , Singer diniş makineleri 
karşısında Döner Dolap Seyhan Söz 

Pazarı. 9150 

I~- -ı 
ÇOCUK . HASTALl ll LARI 

MÜTEHASSIS! 1 
Dr. Nihal Bayat 

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

-------~r Hizmetçi aranıyt 

Ev e çalışmak üzre · 
kadın aşçı ve bir hizt11' 

çi aranıyor. Matbaaııt1 

. 
de 

F· 
' 

müracaat edilsin. L, 
ı-. __ , ________ .... .,...j lelııraf 

ıı ~ !töre 

---~--------- Nisa~d 
Bu gece nöbetçi ecıı1 

Bu 
sı~-fta 
e1 aktır Yenicami civarında 

T oros eczanesidi.!,. 

Umumi neşriyat müdür~ 
Macid Güçlü 

Adana Türksöıü watba•şı 

ı ede. 
sıııın b , rn 
er Ver 

Fra 
1
•ndaki 
e•ktı r, 


