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Maliye vekilimizin beyanafl 

938 Büdcemiz937 den on yedi milyon · 
lira fazla olarak tesbit edildi 

iHiç kimseden 
korkmuyoruzı 

Bütün düşman
lara meydan o-

kuyacak bir 
vaziyetteyiz 

Hava -kuvvPtle i
miz yenilmez bir 

haldedir 

İmar programı esasları 
ve bu sene yapılacaklar 

NÜMUNE EVLERi VE 
HALK MAHALLELERi 
Emlak 
ajanlık 

bankasının tesis 
ne gibi işler 

edeceği 
yapacak? 

"Önümüzdeki yıl 
ayni zamanda 

hiç bir vergi 
bazı vergiler 

ihdas edilmiyecek, 
hafifletilecek. ,, 

Ankara: '..! ., 
neler onla~ -

Meııılek el iın iı in 
1 11...ıJi ve ikli!>aui 

ın ·lç · <~lJcıık lıüdı:cfl pı :.:ıısib :n~ d.ı. 
y<:nanık :.! 18,30!1/'tl) !iı .ı cıl;:mık tc:;L'I l 
ctlılııı'ş b'.lltJıı ııı1kı ;1 lır . 1 

B<'ılio, 2 ( ı~ aclyv )- l 
A \ m a n h .. H 'r) t ~i v \ a • c - l .; • j 

Vıt1.iyet inde sc 
ıı;:den seneye 
buyük inkişaf
lar müşahede 
Cdilmektcdir. 
Nitekim maliye 
Vck ilimiz Fuad 
A~ralının bu
g"iin Anadolu 
ajansı muhar
ririne yaphğı 
beyanat bu Bay Fuad Aörall ı 
rııesut mali va· 
~iyeli 1ebarüz ellirıııcktedir. 1 

Maliye vekilimi·, Bay Fı:ad Agralı 
Anadolu ajansı nıulıarririnc vaki bc
l'a11atında ezcümle demiştir ki: 

1938 mali yı'.ı bi.itcesi hükii· ı 

Geçen yıl , y< ni 937 büdçeın;z 23J 
milyon kusiir eolduğuna Ifc"ırc. 9J" 

büdccmiz de oıı y<-di milyon liı ;:i bit 
f:ızlalık vardır. Bunun 6.5 milyon 
lirası, orduya, :r.in:ıat.ı, saglık· işlerine 

s:ıdedilecektir. 

938 mali yılı içinde yeni hi<,~ bir 
vergi ilave edihniyecegi gibi buhran 
ve muvazene \'ergilcrinin lahfifi de 
kararlaştırılmıştır. 

Büdçemizdc her ~ ıl devamlı bir 
inkişaf miişahedc edilmektedir. Bu 
inki~af vnlandaşlurımıza bir in~iralı 
vet·iyor. 

Vatanc.laşlaı ııııııı bu yıl <la bor~·
laı ırıı ödemeleriııdc büyiık kol;ıylıklar 

gösterecegiıııicn emin bulunmakta~ ım. 

Ankara müzakereleri
nin dünyadaki akisleri 1 

------- 1 

OrtaA vruıJa ve Balkanlarda büyük 
1 

bir ınemnuniyet uyandırdı 

Ekselans Metaksas ve Coiıı -
nende memleketlerine döndü 

Ankara şehir 
tiyatrosu 

Memleket turnesinden 
sonra Bağdada gidecek 

Aokaıa: 2 (T~Jefonla) - ,.t\n 
kaıa şehir tiyatro~u bugünlerdl>: bir 
m~m!eb-ı turnesine çıkacaktu. Ra
şid Rıznnın idaresindeki kadı o, ev
vela Koııyay;. uğrayacak, Bilahare 
Mersin ve Adınaya gidecektir. 

Bu üç şt>hir\le verilece!.: tem· 
siller ştınlardıı: Aşk uyuıırnz, Afa· 
c<>n v~ .'iam~un. 

Şehir tİ)atrıı5u, bundan sonra 
yeni bir pı ogram lesbıt e-dert k Bağ
da da giJcc!?ktir. 

c=ip· il in y·ıl l oniiuıii ~ 
~ . 

j 
n1 Ü n <1 s e b e ti 1 ~ y :ı 1 .ı ı \ a n ~ 

ınerasimde, mare~,,J ~ 
Göring söylediği bir ı 
nutukta şöyle demiş· 
tir: 

"Biitün düşmanlara 
ıneydan okuyacak bir 
vaziyetteyiz. Hava 
kuvvetlerimizin ye
ni' n1eı bir halde ol· 
d ğuqu gösterebili-. 
rız.,, 

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

flaı is · 2 ( Rady<.ı ) Arıl<aı ada ı Şamdan bir görünü, 
10P 1.ırıaıı Halkan antantı Konseyi mü - ı ı 
~~~crclctiııe, gai'.etclcr 1,·ok büyük iNGil TERE ş h •• k" t• fk" 
~a::::rcel .. a~:~~:k~~:i:~:t;s~~~a7:~n ı . fal am u ume 1 e arı umu 
iltıtarıtı Konseyinin kaı aı !arını ne.o;;- 1 v E 1 TAL YA o o • d • . 
tederck .. Balkan clevlc~leıinin Mil!c.ı- ı -·----- ınıyeyı tatmın e emJ'l/Or 
er Cem.yetıııc sadakat: ve Akdenız 1 M •• k 1 · J 
levıctıcri!e dost geçinmcğ"e azmetmiş uza ere ·er on 
Olıııalaunın büyük bir ınemnııniyet ! 2"U •. n sonra baş-
~·andırdığını kaydetmektedir. ı ...., 

Roma ; 2 ( Rad)·o ) - Balkan 1 ) b•J kt• 
ııııtanıı Konseyinin .\nkara mü:rnke 1 a Ya 1 ece 1 r 
Clc~ı·i, l>nıada çok büyii~ bir alaka 

1 
e ıneınnuniyet uyandırmıştır. Ron1a, gön üll \i işleri iç' n 

-llt Bukres : 2 ( lhdyo ) -- Balkan ı· · ı • l" t 
t Jantı Konseyinin Ankara ınüzake· ngııız p anını aınamen 
l\~:.ti neticesi burada büyük mem - kabul ediyor 
le .

1
Yet uyandırmıştır. Vereme gazc· 

ııı b . 
nllk. u hususta, ' ispanya hakkında 
ıar .iin antantı t n ın bir bitaı aflıkla 

<!~et etti ,, diyor . 

il 1.stauhul : 2 ( Telefonla ) -- Bal. 
11 antantı delegesi Ekselans Conı-

eıı d" S Ilı uıı gece saat 22 de eınplon ile 
ltı eınleketinc harekel etmiş ve büyük 

ı~\!tıısiınle teşyi edilmiştir. Büli.:n is
,s~oıı Tüık - Roıı:cn bayral 'arile 
Utl' . . 

u ıdı. V:ıklırı gc~· olmasına rag. 
:~ Üiıılcıcc halk dost millet Delc
$ıııi alkışlaıla te~yi etti. 

~k Saat 23.30 ela da Ekselans l\1e
ı. Bas büyuk bir meı asııııle ug-ur- ' 
~dı, 

Londra : 2 ( Radyo ) - Sl
Yasi mahafllde katlyetle söy 
lendlğlne göre, ttalya-lnglltere 
müzakereleri ancak on gUne 
kadar başlayabllecektlr • Her 
iki tarafta müzakere hazırlık
ları yapmaktadır • 

İtalya hUkOmeti , gtinüllUhı· 
rln geri çekllmeal için yapılan 
lnglllz plAnrm tamamlle',kabul 
etmiştir. 

Roma , Akdenizde kontro
lün yeniden tesisini istemek
tedir . Fakat Fransanm buna ı 
katiyen taraıtar olmıyacaljı söy 
•enmektedl r • 

HERKES MUHALiF! 
Bir Fransız mebusu Suriyede 

memur edildi v tahkikat yamaga 

ŞiH11 : 2 ( Tüt ksoi'.ii nıulıabiriıı· 

·deıı) - Bütliıı slırl)C hal<r hükü· 

ınet1; mıılıalifliı· nıulıultf, olııı<ı) anı..: üt 

le lıükiııııcl kadıotundu yer ~·ını~ . 

!ardır . 

Frnnsıı parlamcnto~u · lıanci} e en· 
ci.imcni <.ı:t iJ!-i!lldtuı F·.:: tı l, s Gı et buı aya 
gelmiştir. Haber ,·crilcl ğine gör c ha. 
ıiciyc encümeni Suı iye n Lübnan 
mualıedelcrini tısdık iı_~ in ıneclisc\eı
nıezden C\ \el kendi aza~ıııd,m birisi 
letkika'. ynpnı_ak. iii'.~re Sut iye ve ~~ib ı 
lana gondermışlır. h lıl\s G:al te kı· 1 

kat:nı bir··, apoı la cııl'Ünıenr hildiıc· 1 
r~h ve erıdiıııcıı lıundaıı :ıunrn ıııu a 

lıcdder i la .;d ık l!lıııek ı ı,iıı kenJi ıııü

talea~i) le lııı lil\ le par lüwrntora \ cre
tiı . 

Yalrıı1. Sur iye cfk.1 ı ı uıııunıiye~ 
dfü~üııdüreıı ıiıcselc, f cii,ı Gı<;tin, sağ 

paı Iİ) le ıncıı~up \ ' C biıı ~·;:. ıı:..I ylı bu· 

gnııkü lıliküıııctti nıulı;dıf b i ı ıncLus 
olıııasıdıı. 

Kadınlaıcl.111 ıııü !e~el k il bir heyet 
ı cisicuınhuı v ziyaret cdcı ek. mahkum 
edilen siya~i suçlıılaı dan Zeki H:.ıtip 
\'•' arkada~ laıının ah-mı isleıneğc le 

~cbl ii::. et.ııı,;;leı c de polis kadınları 
ın:ııq ! c ııı iı; t i t. 

Muharrlrimiz TangiJner, Turhan Cemal Berlkerle konu,uyor 

i\dtıııa beledi~ esi, büyük iın<ır 
progr~mının en c~nlı kısımlaıını tnl
bik :ıı ifesinde btifuıı:~rnkt.tdır. 

ileride lıalka sıhhi nıeskcııleı 
) cıplmlmak iizerc alınmasına kar.:ıı 
\etilen 83,000 ınetıe muıal balık 
sahanın istiınlak i~leı i iizetinde çalı
şılmaktadır. 

Keza hclC'dİ) e Hu~u~i i<l;ıı c hiı !iği 
meselesi ar:ık l<ıhakkıık elmı:;; b' r lıaJ. 

1
, 

de bulunuyor. 
Biıl ğin set ıfü"yesi h<ı:t iı cırıd~ ko· 1 

ııultlcak ise de her iki lornf .~tındiderı 1 
bü)iik lirıı,;..f;ııl<ı ıııııhabı ıelere geç· 
miş\İr. 

l 11 ıııi:ı ;ı~dı<'t!e cli:n flch diye ' 
I~<' s: ıııız H.ry 'l'ı:ı !ınn Ccııı.11 Betik eri 
ı ~ aıı ! C'd ç ı ~:k mıılıtclıf ~!rt i.zı:-ıiı d,.. 1 

ııı . uııı t>l .. l ıM. "j u• h; ıı Cuııa ! ı ;c ıı 

kc.: ı d ~ Ol' k: 

U ıu Ön lrı \1, ' l~i ~ ı ıı ıdıJ,~ı
lıy,i ilt' J'ıiı") c11411 lı " ı liıı.ılmda lıu 
} uk b ı ı İi.ıal•) elle do:-\, ın eı!eıı kcı!· 
kııııııa \ ' C İl!lur h :ıd.l"!lc:ı .n~ belcdı 

ycmiıde kııdı elı ıı;,.,helinde tı\' lll <' " a . ,.. 
çahşmakt:ıdır. Çok eski bir nı<ız iye 

taklı, !'ıcak soğuk su tertibatı ve 
sondaj santıralı ohcaktır. 

Bt• otelin müştt-rifeti için l>ir lo. 
kanta Lulıınacağı gibi aynca bir de 
konser holu gerek müştrriltrin ve 
gN~be lıalkın eğlence ilıtiyacı için 
oyun yerlerini ınulıtevi olacaktır. 

Y clıuiş biıı metrt' murabbalık 
uir sahaya kurulmakta olan lrn park 
içine.le otel ve kons~r holu, hvuzu, 
Toroslara nezareti itiLarile güzel 
manzaı ası ife s;ıkin Lir İııtir~lı:ı t yrri 
olacaktır, olel ci~•af!rıd, \C"ııis Loı t· 
hırı }apılacağı gj{,j rıyrrca Sf}'ya!ı . 
hıı ııı çok S '- \'d}~i giizcl lıir port~kal 
l ı alı\·c~i d · 1 u'unacak lıı. Paı k ıı'a-
ıı•na gÖı ı. 1,ir (,'Ocuk l.ı;,!ıç,.~i, çocıık 

lı<t\ ııııı 'c· hir J,. ) Ülııı~ havu7ıı) •ı · 

p:I, ('.,k i~!t>rt: dalıi!Jir. Bded;) cııin 
bu içtııııa devıesinr. aid karnı cıllına 
cılacf!ğı İi! rden biri işte l u otelin 
inşaSl'lır. Bu içtiına<laki kaı a ı larınıız 
nıasında çok hayır!ı ola!' aş~ğıdaki 
işlerimizi de sayabiliriz. 

Doğrudan doğı uya be lediy~yi 
eılakadar dmiren ve idarei hususiye 
ile el ve iş birhği yapılmasını icap 
et tiren aşağıda .sayacağımız ışler 

ınıılik olrın bolgemiz .çinde Adara 
şP.hrin iıı de bir\·ok rnm'1nlaı ıstilfty;ı 
nı:ınız kafm,ısı, yedi a~ıra \akın \ c 
devam cJen Osmanlı impaı:atorlıığ"u 
de\'l'irıdc lamanıc-n ihnıaf 'e ııisy.ına 
ugraınış olması ne yazık ki Cumlıu

ı iycl dcvı irıe kadctr fıanıp bir halele 
kalrua~ıııa sebep olmuştur. 

Tliı kiyerıin IJ11 çok ~cbirleriıı<le 
J i~·iıı vilayetle rnutabık kalınarak 

oldugu g-ibi Adana d.ı Cuınlnıı iycl 
itlarcsine geçtiği zaın.w. lJ.ıgün me
deni ih!iya~·laı ırı başıııda gcl"'n elek· 
tıik. sıı. ınczb:ılıa. p;ııı... \'e yollaıdan 
nıa lııuın bir halde bulunuyoı d 11. U · 
zun ::;eneler başaniam;ııııış oları me. 
deni ihtiyar; ve tes,<:oattan ~elıriıuiz 

elektrik, ıııe;rlıah,ı, \:csair bir kısım 
medeni ihti~· itc;ıt.ı !..avu~ıu~u gibi 
iç bakarılığııı uldığı tedbir ve hinıa;·~ 

ile şehrimiz yakın nım;ında sıhhi su 
lesi sat 1111 <la ka nışrınış bulunacaktır. 

Fakat biliyorsunuz ki şehri mi 
zin ihtiyacı lıunlatdan ibaret dcgil · 
diı; ve ne yazık!ır ki ferdler tara. 
fından yapılması icabeJen bazı iş. 

'lleı<lc belediye elile yaptırılmak za
rur('ıiııi gösteıi)ur. Mesela, ~~' 1 .ıi · 
l!~:Je. modern denelıilect'k ve bu 
;günkü ihtiyaca tcka\ iil edecek bir 
ol<•limiz } oklu. Nihc.yd Gir otel, iı al 

getiren bir mües:ı.c:~e olJuğu halde 
buna -~ehir halkından herhangi biı i· 
nin yana\'nıanıası bizi l.Jöy!t: bir l>iııa 
yaµlırmağa ıia se\ k c 'i) or; prof e ı 
sör Yans~ıı tarafından yapılmı~ oları 
Atatürk parkı µ!anına göre bu ol<' 

/

' Lir birlik kurulmak üzeredir. Vila 
yd 1 >tı iı;;i umumi meclis~ tevdi 

f elliği gihi bc>fediye meclisi de aynı 

I 

mütalaa ür.eıinde müzakeresini yap. 
mıştır. 1 Ieı· iki meclisin çok in -

J yn İı oldu~una şüphe olmayan Lu 
kar arlaıı öııl.imüzdeki celsede alaca· 
ğ'ın:ı \'iiphc yoktur. Şimdi size l u 
i:;;lerin ndeı olduğunu izah edeyim: 

Biliyorsuı uz ki Seyhan ve İçel 
mınlakası gr rek tatihi es<'dcıile, ge· 

Gerisi dördüncü sahifede-

/ , , 11 dı• .. - -·· 
Lindberg ve dunnayan 

kalp 
(llml tttdkfkler) 

* 
B~ton ve camdan sonra 

lastik inşaatı 

Rüyalar 
( Hmı tedkikler ) 

lin inşasına bu yıl içinde başlamak 1 
i.iıcıı· l)IJluıllJ)'Oıtıı . O•el, kıık yn ••l!!!!ll!!!l!ll!l•ll!•!!l!!!!l"-"1!1"-!!!!!l!!!!!I•••• 
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İnsanların sayısı bellisiz asırlardanberi 
,. , ______________________ ..... 

arkasında koştukları hayal il Şelhıöır 
_NiHA YET GERÇEKLEŞiYORMU ? - - ~- -- - -----• • 

Lindberg, durmayan kalp 
Şehrimiz 

komitesinin 
hars / 
tetkik1 

Belediye et . f iatların 
tetkik etti • 

ıyıce 
• 

Dr. Carrel kimdir? 
Bu büyük alim yirmibeş senedenberi bir tavuk 

kalbini mütemadiyen durdurmağa mavaffak olmuştur 

Dün Hars komitesinden bir he 
yet lsmailiye köyüna giderek yapı 
lacak '.okul binasının yerini tetkik 
ve tesbit etmişlerdir. burada KOi· 
tür ve Tarın bakanlı~ınca hazırla 
nan Etitmen okulu projelerinden 
(B) tipi bir bina yapılacaktır. 

Bir hafta sonra et fiatları 
ucuzlryacaktır 

Avrupada kar sporu 
Avrupalıların; karlı havalarda 

avcılık yapmak ve karlar üzerinde 
spor oyunları tertip rtmek hususun· 
daki itiyadları malumdur. Bu itibar 
la Avrupada bütün avcılar, İcarlı ha 
valarda çok sevinirler. 

Kasaplara tebligat yapıldı 

N için olmasın? Bütün bi· 
yoloiist bize uzviyetimizi 
teşkil eden nesillerin ebe 

zırlanıyordu. i3ir gün· Rekfeller onu 
yanına çağırttı ve: 

- Bizimle çalışmak ister misiniz? 
dedi. Cerre! tereddüt etmişti. Memle· 
ketini, ailesini düşünü>·ordu. 

Heyet köyde bazi iııcelemeler 
vapmış, bu meyanda Hars komite· 
since açılan Ulus okulunu da tetkik 
etmiştir. Okulun şubat ayı başında 
açılmış olmasına rağmen halkın Türk ! 
çe :ve okuma öğrenmekte büyük j 
faydalar görmüştür.l 1 
Köylü, hars komitesinin müştere 1 
ken yapacağı okulu sabırsıılılcla 

1 
beklemektedir. 

Beledlyemlz kasaplarla temas ederek et m•llyat flatl 
maaratıarı hakklnda inceden lnc•r• tetkikat rapmı,tır. 
lan tetkikata göre, et Hatlarında bir miktar tenzlllt yapıl 

diyyen yaşayacak bir şekilde yapılmış 
olduğunu söylerler. Ve bu alimler he· 

men hemen şunuda iddia etmekten çe· 
kinmiyecekler: Bunu bizzat kendimiz 
isteyor.ız. 

- Teklifinize karşı çok minnetta· 
rım. Fakat ailemle anlaşmam lazım . • 
dedi, Fakat bu sözler üzerine RekfeJ. 
ler onun devam etmesine imkan bı· 

rakmadan: 

Bir hafta evvel, Budapeştede 
meşhur avcılardan doktor "Delin. 
ger. gece yarısından sonra ava çık
mak üzere hazırlanmağa başlamış 
ve fakat; köpeklerinde görduğü ha 
rekesizlik, dikkat nazarını ceHıetmiş 
ve o gece sarfınazar eylemiştir. 

11'uvafık gilrUımu• I•• deı hA· \ 
len kasapların ellerlnde mev. iKTiSAT ışLE:fii 
cut olan ve JUksek flatlarla -----'---

satın alınmış olan etlik hayvanların 
bugün~ü fıat üzerinden elden çıka· 
rılması için kasaplara vcrilenbir haf 
ta mühlet onbir martta nihayet bula 

Sanayi teşvik kanu 
dan faydalanan müe Halbuki ihtiyarlığı ve ölümü iste

mediğimizin en büyük misali, dünya, 
o 1 a 1 ı d a n beri insanlar mütema 
diyen ihtiyarlıgın önüne geçebilmenin 
hayatı uzatmanın çarelerini aramakta 
dır. 

- Bnlar hayalını yapmıştır. Siz 
de kendinizinkini yapınız. Sizin istik. 
haliniz buradadır. Benim Flekshnere 
büyük itimadım vardır. hiç kimse in· 
sanlar hakkında hüküm vermek hu. 
stısunda onun kadar mahir deg-ildir. 
Bana sizin enstitiimüz için çok lüzum· 
lü bir çalışma arkadaşı lduğunu:rn 

söyledi. 

Doktor, ava çıkkamadığından 
müteessir olarak yatağına girmiş ve 
sabahleyin kalkınca; ortalığın, kar· 
lar altında olduğunu görmüş, biraz 
sonra da, o gece ava gitmiş olan 
arkadaşlarından bir çoğunun don· 
duğunu haber almıştır. Şu hadise 
ile bir gere daha sabit olmuştur ki, 
hayvanlarda ve bilhassa köpeklerde 
hissi kablelvukuu fazladır. 

1 caktır. Bu tarihten sonra besili koyun iktisat Vekaleti , Sanayi T 
etinin kilosu 40, l;ıesisiz koyun etinin Kanunundan faydalanım Sına 

müfettişi 
kilosu, 35, keçi ve sığır etinin kilo· essese sahiplerine yeni bir 

Fakat bu çareleri bulamadıkları 
için realite sahasındaki inkisarları kar· 
şısında teselli bulmak için efsaneden 
medel ummuşlardır. ve isteyene bu 
suretledir ki, etıidden bir toprak Ü· 

zerine akan ve suyundan içenlere ebe 
di gençlik veren pınarları icat etmiş· 
]erdir. 

su da 20 kuauştan satılacaktır. 
1 

göndermiştir. Sanayi Teşvik 
Her ne kadar civar vilayetlerin • namesi olan müesseselerin i 

koyun eti 30 kuruşa satılmakta ise maddelerde güırırük muafiyet 
de bu fiata satılan etlerin besili ol· 938 mali seneoinde faydalana 
madığı ıınlaşılmıştir. Esastn şehri. leri için ~u vaziyette hareket 
mizde de besisiz koyun etinin kilosu lazımdır : Cerre! kabul etmişti. 

Onun, bundan sonraki asepsi ve 
ensice hakkındaki çalışmaları ve aldı· 
ğı neticeler ilmi bir ihtilal yaptı. ô. 
nun yirmi beş senedenberi bir tavuk 
kalbini bir serom şişesi içinde yaşat 
mağa muvaffak olduQ"u malumdur. Ve 
katiyetle soylendiği'lc g"öl·e, bir çok 
genç domuzlara suni kalb de takmış 
ve yaşalmağ"a muvaffak olmuşlıır, 

Eski Adana jandarma alay ko. 
mutanı ve şimdi Maraş mıntaka jarı 

darmıı müfettişi albay B. lbrahim 
Ankaradan şehrimize gelmiş vıı dün 

35 kuruştan satılmaktadır. Bu mali sene Mart nihayeti 

Eski insanların gününde altun, in· 
sanların gençleşmesi için en lüzumlu 
bir eleman sayılırdı. İlmisimyanın 
aradığı sadece altun imali değil. bu 
kıymetli madenin içilebilecek bir ebe 
hayat ihiri haline getirilebilmesi idi 
binen aleyh doktor Faustun muakkip 
leri , ve orta çağın mutlak arayıcılan 
bu sın derinliklerinde aramakla deli
lik yapmış değillerdir. Bugün altun 
therapeltigne de girmiştir. 

_ dar mahallin en büyük m· 

-· 
Mamafih art ık ne seherli pınarlara 

inanıyoruz ve nede yirmi yaşımızı bu! 
mak için altundan medet umuyoruz 

Fakat ihtiyarlıktanda yine okadar kor\ 
k uyor ve eski insanlar kadar ölümü 
biraz_ daha uzaklaştırmayı düşünüyo-

1 ruz. işle bunun içindir ki bu günde 
tıbbi metüdlerin hayatı uzatmak hu-• 
susundaki çalışmaları bütün iManlarin \ 
el.karı umumiyesini, zamanında bir 
iksirin keşfi haberi kadar büyık bir 
laeyeca nla alakadar etmı·ktedir. bina· 
enaleyh Rokfeller enstitüsünden meş 
h ur Cherles Linlbergh in bu hususta· 
ki çalışmaları hakkında son tafsilatın 

bütün dünya efkarı umumiyesi tara 
hndan büyük bir ehemmiyetle karşı 
!anmasındaki manayi anlamakda güç 
degildir. 

İnsanlar için pek te şeref verici bir 
şey olmamakla beraber şurasını söy· 
liyelim ki, ilim bugün bi1.e, hüceyre 
itibarile insana en yakın hayvanın 
domuz olduğunu bildirmektedir. 

Doktor Correl bu hayvanlar üze· 
rinde muvaffak olduktan sonra iruıan· 
!arda da artık vazifesini yapmaktan 
aciz olan kalplerin sun'i kalplerle 
değiştirilebilmesinin çok mümkün ol· 
duğu fikrine varmak -ve bunun için 
atıkcak küçük bir adını kaldığını an· 
lamıştır . 

Hiç şüphe yok ki, doktor Carre. 
!in ilmi ve Lindberg'in fedakarlık• 
sayesinde bu adım da atılacaktır. 

Doktor Carrel eserini tamamla· 
mış mıdır? Tecrübe yakın zamanda 
yapılacak mıdır? Ve nihayet ebedi 
hayat değilse bile, hayatı uzatmak 
meselesi halledilecek midir? 

Bütün bu suallere cevap vermek 
için daha çok zaır.an beklemiyeceği
ı;nizi zannediyoruz. 

Doktor Delingerin köpekleri, ha· 
vanın bozulacağını daha evvel 
hissetmişler ve bu sayede velinimet 
!erini muhakkak ölümden kurtar· 

ı mışlardır. 

Bir bahk 
Dünyada, yaşadıL ça inkişaf e

den yegane hayvan; Almanların, 

Sonnenfiseh dedikleri balıktır. Bu 
ınahlük, doğduğu zaman, bir, bir 
buçuk kilo ağırlığında olur. Fakat 
bir az büyümeğe başladımı, inkişaf 
ettikçe eder ve nihayet, muazzam 
bir şey olur. On iki sene yaşıya bil 
miş bir Sonnenfisehin, altı bin ton 
cesamet iklisab ettiki vakidir. 

Hırsızlık rekorları 
Londrada tanzim edilen bir is· 

tatistiğe göre, senede muhtelif mem
lerketlçr kasa lıırsızlarile alelade 
hırsızların çaldığı altın lir milyon 
iki yüz bin lngiliz lirasına baliğ o 
luyor. 

Hırsızların çaldıkları altınların 

yüz de altmışı sarraflara, yüzde 10. 
15 i kadınlara ve mütebakisi de 
cenubi Afrikaya satılmaktadır. 

akşam trenile Maraşa hareket etmiş M d b• f 
tir. 

1 
o ern ır ırın 

B.! lbrahim mıntıkamıza uğramak k } 
kadirşınaslığında bulunan çok bü· uru uyor 

yük sevgilerle batlı olduğu Ada 
namız hakkında uzun tafsilat almış 
tır. ugur'u yolculuklar dileriz. 

KUL TUR iŞLERi 

Yeni okul binaları 

Şelırııııizin Adasokağı ve Ak· 
kapı ve Koyuncu köylerinde yaptı· 

rılacak olan ilk okul binaları yerle. 
rinin istimlak işi ikmal edilmek üze
redir . Bir Komisyon bugün bu iiç 
yerde kıymet takdiri yapacaktır. 

Ulus okullarının teftişi 

Kültür Direktörli:fıü İlk tedri
sat Müfettişleri , şehrimizdeki Ulus 
okullarını teftiş etmektedir. 

Aldığımız malumata göre , bu 
okullarda imtihanlara 23 Martta 
başlanacaktır. 

Haber aldığımıza göre , şehri
mizde yeni teşekkül etmiş olan Sey 
han ekmek fıııhrikası Limited sos 
yet esi modern bir f mn inşasına ka· 
rar vermiştir. Bu fırının kurulaca~ı 
yer istimlak edilmiştir . Fırının tesi
satı bu yakınlarda Hamburgdan ge 

lecektir . 

Bir at bir 
adamı ısırdı 

Tevfik oğlu Ali adında birisi 
dün sokakta giderken, lbrahim oğ 
lu Hasarım idaresind~ bulunan ara 
banın atı tarafından ısırılmıştır. 

Araba sahibi Hasan dikkatsizli · 
tinden dolayı zabıtaca yakalanmış 
ve hakkında kanuni icap yapılmıştır. 

Bu çalışmaların hedefi [suni kalp) 
yapmakt~n başka bir şey değildir r-------------------·----------------------·---------------, 
maliimdurki, çeyrek asırdanbt:ri Dr. R üya ve olmadan olaca R u VA L• AR setmiştir. Bir gece Kent Dukalığm. 
Canel bütün ilmini hayat aşısı mes ğı hissediş, zaman za· daki şatosunda uyurken, ansızın 
elesine vakfetmiştir. man sohbete esas teş k 

kl·ı eder ve bu arada -----•ıımı ıetklrler••---- er ek kardeşi görünmüştür. Rüyada 
Kendisi Fransada Lyon şehrinde dogmuştur.Bir müddet Fransız hasta· h e 'kes bildiği bazi hadiseleri ortaya görduğii kardeşi bir otomobil içeri· 

nelerinde çalıştıktan sonra , milyar. koyar. insan hayatile alakalı olan yor ve içirdegiler , tropik iklimin Çünkü karısını ve 18 yaşınJaki kızı sinde oturuyor ve büyük bir sürat!e 
derlerin üniversiteler açtığı labratuar· bu kabil hadiselerden ikisi :o'duğu kızgin günesi altıuda yanıp tutuşu· nı rıht mda kendisini bekler seçiyor Londraya doğru gidiyormuş. Bu lııu· 
!ar kurduğ'ı ve modern ilmi techi· k I yorlar. su3amalaı mı, yanlarına aldık go""zlerı"ne ı·nan•mıyor. ._ lı gidiş sırasmda , volanda eğilerek 

aydile, Avusturya ı bir muharris 0 lı JI 1 k b zatı organize ettikleri bir zamanda ları piı inçten yapılan bir içki le gide B I d d aşım sa amış. tam o ara ı ta ara a 
Amerikaya gilli. Kanadada kısa bir yeni çıkan bir yazısında şu iki hadi· un ar, onun önüşü Ü inanama· devrilerek iki defa taklak atmış ve 
müddet kaldıktan sonra bir gün , diseyi anlatıyor: riyorlar. yacak tarzda öğrenmış bulunuyor direksiyonda l.ıuluııan kardrşi, hava 

1 · · h d" d d d 1 Bu sırada. kaptanın otedenberi ı d K k -ı ·· ı..·ı· d · b k · · k 1 k Rokfeller tarafından tesis edilen Jab· " ıncı a ıse e a ı geçen a a · ar ı. ızı ço tan o muş ı men a genış ir avıs çızere yo ena 
ratuarları . üniversiteleri ziyaret et· şı, bir çok sene evvd Hoııoluluda müpaela olduğu bir mide ralıatsızlı- babasını bir rüy-wıda "ölümün göl. rındaki tarlaya yuvarlanmıştır; bu 
mek üzere Şikagoya hareket etti . yerleşmiş bir Japon gemi .sahibidir gı nüksediyor. Adalşı, dostuna yar· gesinden sıyrılıp kurtularak döner. sırada başındaki kasket de yol Üs 
Kendisi burada samimiyetle karşı· Müteaddı"t balıkçı gemısine sahitl dıın edeıniyoı,· kaptan ölüncz dece· ·· ·· ~ A d 1 tüne düşmüştür. !~" gorınuştu. ynı zaman a göz eri ' 
lanmı~tır . Kısa bir temastan sonra I b d . b dd I sediııi suya endı"rı"yor. Cesed"ın gö· Sör Robbert uyanmış, ruvasını 

h 
n an u a amı, ir mü et evve önünde biı liman ~ehri belirmiş ve ' 

sa ip olduğu umumi ve geniş kültür ıııüldüg" ü sular üstünde shrüklenen düşünmüş, bu 'rajih manz ar hala 
Ve el h t. k d h t dostlaştıg" ı bir gemi kaptanı ziyarete o bu şehrin Monile oldugu· nun far-

du 
.. şu"ldu.'.°a. are 1 arşısın a ayre e motorbot, Jap' ona meçhul verlere hayalından siliıııııedığinden, bariz 

·geliyor. Bu kaptan Adalşı gibi ba. ' kına varmıştı. Uyanınca, iıu rüya• 
d • ki k ki p· bir tesir altında kalarak, hemen bir 

1\faruf biograflardan birisinin an· lıkçılığı ayni zamanda spor zevkini ogıu uza aştı ça uza aşıyor. 1 sım annesine aıılatmış ve ikisi bir-
lattı"ına göre, Correl bir i"'neyi ka- rihçten •apılan içici suvunu çekin- d b' b" k f"I" · doktor çağırtmış ve giyinip gelen " " tatmin edici bir eğlence saydığından ' ' en, ır vapura ınere ·, 1 ıpın doktorla birlikte otomobile bine 
ğıdın bir taraftan diger tarafını del· k b b k d • ce cJ,., Japon, suyu ihtiya'" duyuyor adalaıırıın ııı.· rk•z •ehrı· olan Maııi · k i isi era er, l,u ma sa ı yerıne " ' • re . ruyada gördügü kaza yerine 
memek şartile geçirmek için sene· . k . b" t b · Azap içinde kıvranan ve delirmek Ü- laya doğrn ,-ola rıkmı•ladı. işte bu il V h '- k b !erce egzersis yapmıştı . Bu nıulıar· getırme iızcre ır mo ot ot gezın ı -. • yo aıımışlardır. e a~i aten me us 
rir, .. Eğer ka[ıdın inceliği göz önü- tisi yapmJğ ı kararlaştırıyorlar. zere olan Adalşı'yı, ancak bu ser- suretle de ıüyada hakikat malüın Goveıin kardeşi, ayni yerdeki tar 
ne getirilecek olursa bu işi yapmak Gezintiye çıkıldıktan bir kaç sa · serice dolaşmanın 52 inci gününde olmuş, müteakip hadise, ıüyada gö la içerisinde ölmiiş olarak bulun· 
için ne kadar büyük bir el mehare· at sonra, engin de şeametli lıir ha· bulunduğü yerin civarıııda geçen rülen uygun çıkıp, hem kendisini, muştur! Devrilerek tersine çevrilmiş 
tine sahip olunması lazım geldiği dise oluyor, Motorbotun motoru 0 bir yolcu vapuruna alıyorlar ve yarı hem de başkalarını hayrette bırak· otamobİI hendekte duruyormuş ve 
derhal meydana çıkar .. diyor · derecede bozuluyor ki, deniz üstün baygın adamı, Maniliya götürü· mıstır. kazazedenirı kasketi de yolun kena· 

Rakfeller enstitüsü direktörü B. de tamiri imkic haricinde.. Motor· yorlar. 2 inci hadiseye geline~. lngillere rında ele geçmiştir! Kaza yeri, şa 
Flekstıner Onunla uzun müddet ko· bot, deniz üstünde yalpa vura vu· Vapuruda biraz kendine gelen niu tanınmış siyaset adamlarından lodan saatlerce uzakta bulunduğu 
nuştuktan sonra, konuşmaları hakkın- R 
da Roklellere izahat vermışti. Bir kaç ra bocalıyor, dalğaların sevkint' ta· Adalsı, vapur l bu yerin rıhtımına Sör obert Gover de geçende, h;. halde, va1iyet, ruyada görülene ta· 
gün sonra Cerre! Nevyorka ve ora- bi olarak, enginde açıldıkça açılı · yanaşınca hayretinden dona kalıyor kikat olan acayip Lir rüyadan bah mamiyle uyğunluk göstermiştir. 
dan da Avrupaya gitmek üzere ha &.._. ................ -----------------------------------------------------.............. __ , ______ _,,, .......................... _..· 

amirine müracaat etmeleri,93 
senesinin ilk dokuz ayı içinde 
tidai madde sarfiyatlarını a 
memurlar vasıtasile tesbit ve 
ettirmeleri, müracaat evrakını 
yet 15 Nisan 938 e kadar V 
göndermeleri , gümrük vesika 
dan 1 - 6 - 937 den 28-2 
tarihine bdar dışarıdan ge 
iptidai maddelerin giriş tarih 
tarife numaraları, kıymeti, g:j 
resmi ile muamele vergisinin 
dettirilmesldir . 

Nisan on beşten sonra ge 
müracaat e>'rakı dikkate alın 
caktır. 

Evkaf Müdürü 

Vilayet Evkaf Müdürü M 
Sivas Evkaf Müdürlüğüne tayi 
miştir. Vilayet Evkaf Müdürli 
d~, Aydın Evkaf Müdürü A 
tayin edilmiştir . 

Doktor Eşref A"km 
cenaze töreni 

Şehrimizin emektar doktor 
dan Eşrd Akmanın ölJüiün· 
yazmıştık. Ccııazc cün törenle 
M~zarlığa gön.ülmü~tür . Şeb 
EtibLa Orlası da mcıaı a mer 
lıir Çelenk koymuştur . 

Büyük bir kalabalık rııera~i 
tira'< etmiştir . 

zsirAlJA 

Bir azılı kız kar 
şini ve daha i 
kişiyi vurdo 

Bakırsındı malıallcsiııden ~l 
fa oğlu Şalıan adında birisi, 
mahalleden Ahmet kızı Emiııeı 
tafa oğlu lbrahim ve kız kB 
Hatunu bıçakla fena halde Y~ 
mıştır. 

Zabıta Şabaııı yakalamış .;e 

ha 1 adliyeye sevketmiştir. Y '' 
da memleket hastahanesine 1' 
rılmıştır. 

Hadiseye sebep, bir ev 1'31 

~ıdır. 
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Betondan ve Camdan sonra Ceyhan istasyonu 
yapılmalı 

Listik • 
ına 

inşasına teşebbüs edenler görülüyor 1 

Amerikadaki binalara 
1 

küçük gören mühendis 
dekiler biı er canlı hayale bt nzer. 
Ya koku?l.. 

Millet meclisi 
dün toplandı 

Ankara: 2 (Telefonld) - Bü· 
yük Millet Meclisi bugun fikre! Sı. 

Büyük faşist 
meclisi bugün 

toplanıyor 
Roma : 2 (Radyo) Bü)ük 

faşist meclisi Bav Mussolininin reisli· 
ğinde yarın (bugün) öğleden sonra 
toplanacaktır. Faşist meclisinin icti 

Avusturyada milli hareket 

Viyana: 2 (Radyo) Vatan 
perverler cephesi bir kaç güne ka· 
dar bütün memleketle mitinğler ya. 
pacakıır. Bu mitinglere bütün meb
uslar da iştirak edecektir. 

1 

Ce yh ınlıları 11 isteği 
. _ ...... 

C·ylıan : 2 [ Hu,u;ı muhabiıi · 
ıııiıde.ı J - Ceyhan i>lasyonunun 
arka tarafı:ıdaki boş sdhanın Ada· 
na ı>lasy nunki gihi betonla Devlet 
demir yoliarı Jdana i~ld nıesi tara 
fındaıı yaptırılacağını bundan örce 
bildirmişdim. 

-Gerisi dördüncu sahifede 
T ıı ihten evvelki de,irlcı Jc bir 

aıle reisinin en bllyük kaygıısu, ka· 
rtsını ve çocuklarını soğuktan, vah 
11 hayvanlardan koruyacak bir yere 
)'et !eştirmek tl. 

Bütüıı bir aile balkı yarı çıplak 
bir halde ayı ve ren derileri, kuru 
balıklar arasında yaşar. Dışarı çık· 
aıııazlar. Çünkü so~uk sıfırdan aşa 
ğı 40 derecedir. • . .. 

1 fayın başkanlığİnda toplanmış ruz. 
namede bulunan muhtelıf maddeler 
ve bu arada memurin kanununun 
84 ve 85 in-::i maddeleri hükü:nleri
nin değiştirilmesine aid kanun layi· 
hası kabul edilmişti!. Kamutay cu 
ma günü tekrar toplanacaktır. 

ıııaları 3,4,5 Martta olmak üzere üç 1 Sunduğu her progracııla sayın müşterilerinin bir kal daha teveccüh ve 

Bidayette maA'talarda, taş ko• 
ğuklarında batındılar. Bazı memle
ketlerde, bilhassa şimali Afrikada 
büyük kayalarda kazılmış birçok 
kcığuklara tesadüf oıunur. Bunlar ip· 
tidai insanların meskenleriydi. StJ· 
asonda, Turende ltalyada, Yunanis
tanda ve Tunusda yerler altında gö 
ıUlcn mabıenler, kışın soğuktan mu 
hafeza için yapılmıştı. 

insanlar; suyun elıemıuiyetini 
göl kıyılarında, nehir kenarlarında 
kurnıayı daha muafık buldular. A 
kaçları kestiler, büyük kazıklar yap· 
tılar, bunları göllere, nehirl.;ıe kak 
lıl.ır ve Üzerlerine evlerini yaptılar. 
Hindistaenda, uzak şarkta hatta Tu 
na nehri üzerinde bu gibi evler el'an 
vardır. 

Mısırlılar, ehramları yapmağa 
başladıkları zaman bugün bile Nil 
kenarında görillmekte olan küçük 
evlerde otururlardı! 1938 de bile 
Misırlıların çoğu, tek pencereli ve 
kırmızı kerpi çttn yapılmış kulübe· 
lerde barınırlar. 

Bu kulilbeleriıı içersi karanlıktır. 
bazısının damı yoktur; dört duvar• 
dan ibarettir. 

Kışlık meyvalatını, sebzeleıiııi 
a s a r , kuruturla Kapının 
kar~ısına tesadüf eden duvatda bit 
fırını vardır. 

Fırını tezek yakarak ısıtırlar, 
ek n~klerini ve yemeklerini ve ye
meklerini pişirirler .. Kokudan içeti 
girmenin imkQnı yoktur ... 

Aklen'z kıyılarındaki evlerin 
çoğu taştan ve beyaz boyalıdır. Hul 
lıuki lskandinavya, Tirol ve alman· 
yanın bazı yerlerinde alı~ap bina 
tercih olunmaktadır. 

lsveçle, Norveçte usla mimar· 
ların yaptıkları bu köşklerin manz-a 
rası ciJden hoştur. Dışlaları, sanal· 
karane oymalar, içleri nakışlarla 
süslü·lür. 

Rusların kulübeleri, izbeleri pek 
fakirdir. 

Bu kulühderde fırın ve soba 
Şerefli bir mevki işgal eder. Bütüıı 
ııile halkı, ot nıirıdcı ler. üzeıinde· 
Yanyana yatarlarlar. 

Fııkat, çak konforlu ve kuş kak 
si ıibi gjzel evleri de vardır. Kara 
ormanın Tirol'un köşkl.:ri gibi ... 

AmcrikaJa, çitflilderdeki bina· 
lar lıep tahtadan ya)Jılır. Ön taraf
larında heniş taraçalaı vardır. 

Bu evlerde elektrik, havagazi, 
radyo hulaso her türlü konfor ıııev 
cuttur. 

E,kimolar: soğuktan, kardan 
ve rüzgardan ken !ilerini muhafaza 
için çok müşkülat çekerler. Yazın. 
Mayıstan Eylüle ka far Ren veya 
Fok derilerinden yapılmış çadırlar· 
da otururlar. 

lıkteşrinde, kışlık evlerinde ban· 
ı1 ırlar. Göl kenarlarında bir yer in· 
lihap ederler. 
Buzları kırarar, sularını alırlar. 

Eskimolar, evlerini iki saatte ku. 
rarlar. Büyük buz parçalarını üst üs· 
te koyarlar; damında, ha va gi rınesi 
için bir boşluk bırakırlar. Pencere
leri buzla ve yafılı derilerle kaplı· 
dır. 

Tal ii lu buzdan kulubeleı in 
içerisind~ müthiş bir ~oğuk hüküm 
ııürcr. Ziya o kadar azdır ki. içeri~iıı· 

giin sürecektir. 1 takdirlerini kazanaıı 

Afrikada, iµtidaı evlerın her tur· 
IOsiine tesadiif olunur: su üzerinde· 
kilerden tutunuz. ağaç dallarınrlan 
yapılan kulübelere, çadırlara ka· 

dar ... 
Şarkta da: Jomatrada, Çinde ve 

Japouyacla köy evlerinin ekserisi 
bambu dallaıından zapılır. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

iki güzel film birden 
-1-

Aıtistlerin en çeviği 

Canhaz Adam 
lakabile anılan meşhur 

RichardTalmadge 
tarafındati yatahlaıı heyecllh1 ıııace 

ra srgüzeşl ınenbıılarıhıtı eh güzeli 

İcra işleri için mutehassıs ı1 geliyor 

Ankara : 2 (Telefonla) - Ad· 
liye veka·eti, icra i~lerini islah içi11 
lsviçrederı profesör Deyman i~ınin
del<i: icra işleri mütahas;ısını getirt· 
mrğe karar vermiştir. 

Atatürk köprüsü inşaatı 
devamda 

lstanbul : 2 (Telefonla) - Ata
türk köprlisü inşaatına devam edil· 
mektedir. Bazı gazeteler gazi köprü· 
sil müteahlıitlerile lstanbul beledi. 
ytsi arasında anlaşmazlık çıktığı 
h?kkında haberler vermektedirler. 
Aldığım malumata göre belediye 
ile müteahhit arasında böyle hir ilı
tilaf yoktur. 

Amerika 

Büyük foşist meclisinin lu top- ' 
lantısında çok mühim nırselrlı r ~o
nuşulacağı söylenmekle ve Duçenin 
bir outuk söyliyectii dt ilave edil· 
mektedir. 

-----
Ölüm 

Şehrimiz ekmekçiler şirkeli mü
messili Bay fuat Onat'ııı zevcesı Ba~ 
yan Ayşe Onat lutulduğü .lrnstalık· 
tan kurtulamıyarak ölmüştür. 

Ölüye · taıırının rahnıeliııi diler, 
ailesine baş sağlığında .bulunuruz, 

2 Mart 938 

Gök yüzü bulutlu. Hava rüz· 
garlı. En çok sıcak 15 s~ntigra<l 
derece. En çok soğuk gl'celeri sıfı· 
rın ~ltında bir derea. 

• Asri sınema 
2 Mart. 938 çarşamba akşamı 8,30 da su,•areden itilıaıen mevsimin 
en yeni ve en güzel ~alıeserleıinden birini dah1 sunmakla kesbişeref eyler 

Sarışın fettan yıldız: Kay Francis ve rakipsiz arka
daşı: Ricard.> Kortez'i11 en ço•{ muvaffak oldukları 

nıisilsiz filın 

Dördüncü Aşk 

İhtişan1 - En zengin dekor - Mizans~n - A~k -
Müzik - Sevgi mana ve mefhumunu anlatan en 

büyük San-aryo 

Ayrıca : En son en yeni dünya havadisleri .. 

Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. Localarınızı 
lütfen telefonla isteyiniz 

TELEFON : 250 · ASRI 
[Hırsızlara Karşı] 

-'l -
AL TIN SESLi ARTiST 

LİLY PAUS 

Milli müdafaa büdçe$ini 
daha mı artıracak ? 1 
Vaşiııtoıı : 2 (Radyo) - M~clis 

te mali ıııüzakerder sırasında bir 
mebus kalkarak; bugünkü dünya si· 
!ahlanma 'iyaseti karşı~ıııda Ameri 
kanın da ayni harekete geçmesi lii· 
zunıündan bahsetmiş ve fevkeladeli 
ği temin için bir milyar oları milli 
müdefaa büdcesinin altı )'ÜZ milyon 
daha arlınlınasını israıla islemişlir. 

-, 8987 

Rady~11 ~k:~=ramı -----------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar I En fevkalAde güzel musikli filmi 

l'RiiyalarDiyarında 
Pt·k yakında : 
Mev~iınin en lıüyük bir şaheseri 

Şen Haydut 
8985 Meclis bu feklifı miizakeı e ede· 

c~ktir. 

Senfoniler 

21, 15 Bükı e~: Ronı~n fıliıarm.,. 
ıusı. 

Operalar, operetler 

9,30 Berlin kısa dalga;,ı: Mozar 
tın operalarından aşk ~arkıları. 21,30 
Beri in kısa dalgası: Mozart o1 .ıra· 

larrndan ~şk şarkıları. 
Oda musikisi 

1 

C. H.P. Se;han Uyönku- i 
rul Başkanlığından : ! 

16,30 Paris Kolonyal: OJJ mu 
si kisi konseı i. ( Beethovan. Sc hu 
mınıı, Poulnec, Faure). 20,35 Var. 
şova: OJa triyosu 23 Varşova: fr;11 

sız eserlcrindrn oda musikisi. 
Resltaller 

18,30 Bcıliıı kısa dalgdsı: Ro 
nıantik pıyano musikisi. 17 Beri in 
kısa Jalgası. Keman konseri (Brahms) 
18, 1 S VarşOVd D,•b:.ıssy ve Sıııcta 

ııa'ııııı ~arkılarından 18,30 Beı liıı kı 
sa dalgası: M•'11tleket şarkıları, 20,05 

Parti ve Halkevi yapı münakasa ilanı i 
1 

1- Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Hal
kevi binası inşaatıdır. 
2- Keşif bedeli: (117,468) yüz on yedi L in dörtyüz 

.ıltınış sekiz liradır · 
3- Eksiltme:-4-Nisan-1938 tarih pazartesi günü sa 

at -15- de Adana C.H. partisind.! teşekkül eden ko
misyon odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4- Eksiltme şartnamesi ve b:ına müteferri evrdk 
(590) kuruş bedel mukabilinde İ.!>tanbul,Ankara, ve 
Adana Nafia rnüdürlüklerinde ı alınabilir. 

ltal)an şaıkıları. 20,50 Vıvaııa: Ye 
ni Vıy •na şarkılar 22,15 Peşlr: Be· 
ctlıovt nİn on lıi rinci pi< aıhı ~analı. I Dans maslklel 

1 

10; Brrliır kısa dalg•ı•t: 1 ~/)5: 
Bükı~ş (ICl,15: Devamı) 23,05: Vi· 

1 y 1 J' 
1 
:----~·--~--~~---

Alsa ray sıncn1a !'tnda 
A- Eksiltmeye giımek için isteldileı 'n l7124) 

yedi bin yüz yirıni dört lir muvakkat teminal verme-
leri ve yetmiş beş bin liralık il'şaat yaptığına dair 13u akşam 8,30 da 

Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve- Göıemiyrnlerin ısraıı iiz·ıint' 
yalnız üç akşam için 

sikası göstermesi lazın1dır · .. .. B ç • 
B-isteklilerin teklif mektu~larıoı uçüncıı ~ad I ay e İID 

dede )azılı saattan bir ~aal evvelıne kadar K~~ns- : 2 inci ıırogıamlu 
yon Reisi C.H.P. Başkanlığına makbuz mukadılınde 1 İkbi birden Bösleıil• cd .. tir 

vermeleri lazımdır. ! PEK YAKINDA 
C- Posta ile gönderilecek tekliflerin dış ı.arfı ' Laboheu: Marta Eggeıt Jankipura 

'"h'" ·1 · · k l J ı- d r ,. ÇARŞAMBA MATINADA mu ur mumu ı e •yıce apatı mış o ması azım ı · H K d B ç . 
D- Postada olacak gecikıneler kabul edılmez. 1 inci prog•am 

. l ırçın a ın - ~y dııı 1 2

1 
8993 3-9-15-20-26-31 1 Telefon: 212 8986 1 

' 

:---------------------~-----"""""""""'=-""""'""""'""""' ........ 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 

"""'".,"" No: 7756 

( Dünden Art•n ) 

Matcle 149 - Jıı.c'aın a ~ aıa'a, c:rıh, ıa L:r, göl \e dcıc!rrd~ 
yapılacak aıcılı~lu l·akkıııda kara a\'Cıl.ğı kanuı.u ile zabıtai saydiyr 
hakkıııdaki kanun ve nizamname hükümleri dairesinde ödevlerini ya· 
par . 

Madde 150 - Jnndaı malaı kııt'ıız veya kuduz olduğundan ~üp!ıe 
edilen hayvanlar laı;;fıııd~ıı ısırılan kimseleri veyalıud daha evvelce ısın 
lıpla kendilerind.: kuduz aliıiıııi ıııcydana çıkmış olan şahısları vakıt gc· 
çirıııeden en >akın olan sıhhat ınakaııııııa halıer verirler. Kudurıııu~ olan 
kimselerin mahalli sıhhat nıakaııııııca tecridleı i esnasında başkalarına 
saldrrıııaıııalarından korkuluı vr mahalli sıhhat makamlarınca da lüzum 
gösterilirse jandarmalar tecri·l i~iniıı ıehlike~i1.c· yapılmasıııa yardım e. 
derler 

Sevklerine liıwııı göıiılen drlilrriıı ba~kalanııa sal.lırmalaıı ilıtnnali 

mevcut ise bu takdirde sevk işinden •nes'ul olmamak ve yalnız saldırma 
ya mani olmak üuıe s~vk i~i jandarma rtf,.kalin.Je yapılır. 

MadJc 151 - Jandaııııa lıir tehlıke. halind~ bulunan \C isliınJad edrn 
~alısa yardım etıııeğe ıııecburdur. 

Madde 152 - Jandarma mmtakasındn vuku bulan ha}van sıı katini 
men \'e m'itecasirler h1k1<ınd ı hıyva'l sirkatini•ı ın~ı'i hakkınhki kanu 
nuııa göre hareket eder. 

Madde 153 - Ş?se ve Köpnıler Kanun-Jnı lcvfıkan yollarJ.ı bede· 
inen çalı~acak ameleyı toplu ol,.ıak iş mahalline s~vk etmek jandarmanın 
vazifeler indewjir. 

Madde 154 - Jnııdlrma kendı ıııınlaka.ı dahilinde iane teıtil> H 

cenı ve derciııe müteallik teşehlıü lcrde cem'ı ianat niıamna·.nesi iıükiirıı · 
leıiııin ldmanıile latbikiıı~ dikkat eder. j~nduma .ın iane tertip l'e tevzi 
ve cem ve derci hususları na iştiraki yasaktır. 

MaclJe 155 - U.usal bayraııılaı ve ::enci tatilin ve hafı ta taııli ka · 
ııunlarınm lalhik edilmesini tcıııin rlınek j~ndarıııalaı ın vazifderiııde-n 
Jir . 

Madde 156 Muvakkat vey~ el.imi surette kalnı;ık 'eyahut geiip 
geçıntk üzere kö)'lerc ırelenlerl ~ ccn~'ıilcıi muhtarın ''eıect1:i halıer iin 
rine jandarma karakolları; lıuna nıahsu; deftere kayded•ı ve bıınl;ırJan 
şiiphtli görülenleı in hüviyetlerini tetkik eder. 

8303 
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Sa1ııfe . 4 

Belediye • • • • 
beyanatı reısımızın 

- Birinci sahifeden arlan -

rekse 1 üıkiyenin ılk mıntakalarından! 
bulunması bakımından turistik bir 
mıntaka addedilebilir. Ümit ediyo
ruz ki cumhuriyet hükümeti bunu 
böyle düşünmektedir de. Nitekim 
Atatürkün son seyahatları sırasında 
Başvekil Celal Bayar esasen bu nok 
tayı açıkça izhar etmişlerdir. Bu iti· 

1

1 

barla devletin takip ettiği imar siya 
seti programına mıntıkamızın da it ' 
hal edileceğini memnuniyetle bek· 
liyebiliriz. 

işte bu yüksek görüşlerle dev· 
le_tçe hazırlanacak im~r progra~ı~a 1 
bır başlangıç olmak iızere bu hırlı 

1 
ğin kurulması düşünüldü. Birlik prog 

dince banka merke:ı.i bu ajanlığı bi' 
şubeye kalbetmesinl 

Size bu seneki işlere dair yuka· 1 

rıdaki malumatı verdim. Bildiğiniz J 

üzere belediyemizde dokuz senelik ! 
! 

bir imar programı vardır. bu prog· ! 
ramı da her sene büdcesine bir kı j 
sım tahsisat koymak suretile bele. 

1
, 

diye tathik edecektir. 

1 tlrltaöı.il ) 

Çok yakında: 

Alsaray-Asri 
Sinemalarında 

Alman sinemacılığının harikası Beyaz p~rdenin göz bebeği sa)ııı 
halkımıza çok sevdikleri iPEK sesli biricik dilber Primadonna : 

Martha Eggert kocası meşhur Tenor: Jankipora il~ 
beraber büyük bestekar Puçinin ölmez Operası 

LA BOHEM 
ŞAHESERLER ŞAHESERi 

Karı koca ikisi bir arada bir filmde oynarlarsa o filmin ihtişam v~ 
güzelliğini tasavvur ediniz. Sabırsızlıkra bekleyiniz . 

ramına göre; Türkiyenin en güzel j 
Plajlarından birisi olan Karataş pli· 
jını tesis etmek ve yine torosların en 
güzel yaylası elan Bürücekte bir o. 
tel vücuda getirmek, modern bir 
hastahane inşa ettirmek bu işlerin 
başında gelmektedir. Bundan mada 
Kızılayın geçen yıl Adana su bas
kınına uğrayan felaketzedelerine yar· 
dım için verdiği paraya birlikten de 
tahsisat ilave edeı ek, modern bir 
"Halk mahallesi,, vücuda getirmek 
ve ayrıca her sene bir mikdar nü· 
mune evleri tesis ederek istenilen 
uzun vade ile satmak üzere sekiz 
senelik bir inşaat programı kabul 
etmek. 

Şehirlerin imarını mühim bir da. 
va olarak üzerine almış bulunan Ce. 
lal Bayar hükümetinin yardımile imar 
işlerinin daha kolay başarılacağına 

şüphe etmiyorum Eminim ki on beş 
sene içinde bir çok ecnebi seyyah· 
larının ve alimlerinin hayranlığını 
mucip olan yenilikler ve kalkınma 
hneketleri. ikinci bir onbeş sene 
sonra bütün Türkiye bir Avyrupa 
ülkesi haline geldiği zaman bu hay 
ranlık bir kaç misli daha artacaktır ---------------------------,~---·--------------------

Bdediyemizin Şubat ictima dev· 
resini işgal edecek başlıca işler 

bunlardır: Bunıın haricinde olarak 
halkın temiz nakil vasıtaları içinde 
ve kolayca evinden iş başına gidip 
gelebilmesi için belediye hudu.:lu 
dahilinde plaj ve yaylaya bir otobüs 
servisi vücuda getirilmeside mukar· j 
rerdir. ilk iş olarak da buna başla· 
mak üzere bulunuyoruz. 

Bu otobüs ~ervisi, yalnız bugün . 
kü eski şehir içinde bir kola}'lık ol 
mak üzere kalmıyacak, yeni imar 
mıntakasının - gidiş gelişi kolay· 
laştırma itibarıle - inkişafını da te 
min edecektir ki bu itibarla da İsa· 
betli bir karar olacağına kani bu 
lunuyorum. 

1 

Türkiyedeki her bel~diye gibi, 
belediyemiz de bu imar çarhına ta· 
kılacak ve daima büyük şeflerin bir 
peyki olarak yoluna devam edecek
tir. 

~ ................ ...... 
1 ÇOCUK HASTALIKLARI 1 

MÜTEH ASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul aaatları : Her gUn 1 
c. 15 - 18 

........................... 

Seyh<ın Vilayetinden: 

1 Hususi idareye ait Alidede 
mahallesindeki Battal ağa nıedre 
sesinin enkazı heyeti hazırasi l e (250) 1 
lira muhammen bedel üzerinden ve 1 
peşin para ile satılacaktır. 

2- Şartnamesi Hususi Muhasebe 
kaleminde görülebilir. 

3- Artırma 23-3-938 çarşam• 
ba günii saat ( 11) de Vilayet Da. 
inıi Encümeninde yapılacaktır. 

4- Artırma açık rnrettedır. 

5- Muvakkat teminat miktarı(18) 
lıra(75)kuruştur.8992 3-8-12-16 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

~~~--~~--~~-----------------------------------
1- Belediye Kanarası buz fabrikasında istihsal olunan buzun satışı 

1-Nisan-938 tarihinden 31-Teşrini evvel-938 t:ırilıine kadar ol.ı ak 
üzere iki buz mevsimi için kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Beher kalıp buzun muhammen bedeli 21, 125 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı ikiyüz elli liı adır. 
4- ihalesi Martın 14 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en. 

cümellinde yapılacaktır. 

5- Şaıtnamesi Bcle<li)e Yazı işleri kalenıiııdedir . lsteyrnler oradan 
darasız alabilirler . 

6 - Taliplerin ihale ğünü saat on dörde kadar teklif mektuplarını Be. 
lediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 8980 27-3-8-12 

D. Demiryolları umum müdürlüğünden: 

muhammen bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edi1miş pamuk yağı 
16ı3ı938 çarşamba günü sa•t 15 te kapal ı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin 618,75 liralık muvakkat ta'mibat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, ve Nafia mütaahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de k1dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnı.ıııeler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar 
paşada tesellüm ve Sevk Şefliğinden lzmirde Alsancak mağazasından, A· 
danada 6,cı işl!.'tme Müdürlüğünden daaıtı lmaktadır. 8983 

1-3-5-8 

---------

3 Mart 1938 

r---. --------------------------------~-

TÜRKSÖZÜ 

j~atbaacılı_k 1 Gazetecilik l 
Mütenevvi renkli 

her türlii tab itleriıiiLi 

ançak Tiitksözüniin olo 

ınatik makinalarında 1 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda bas 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild İçinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle~tirmek istiyorsa. 
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

----- --! 

1 

t L A N 
* 

T A B 
* 

K iT AP 
* 

c ı L D 
* 

GAZETE 1 
1 
1 

Lir tıld, rnkli \C zaıif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksöıünde ya· 
pılır. 

Refmİ eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zari, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 
bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözündc ya· 
pılır . 

Tür~sözü ınatbaa-

sı "Türksözünden. ba~· 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

. 

1 -------------- ----- ~~--------~----.,_...__,,,._.,_~~~-

Kömür 
• 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı l<ıza Kcllc~cl.cı ticaı cı!ıancsine giderek za,ıif. saı;-ı , ııı, ucu~. 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edin eceğiniz maldız 
sayesinde mutfağı nızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

... 

l 

1 

1 

M it d yakmak için en e.kononıik, en ucuz 
1 

Alacağınız a iZ a Al F K il liniıi<'c ı J~< f t. 
• 

şeker ticarellıenesinde Lu!:.c< ~sın : z .. 

Maden ko•• mu·• ru·· kullanmakla l., ııı ıııilli Lir cevherin ist 1ı 
lakini arttırırış ve hem de müstefıd 

olacaksınıı. Odun kömürü arlık aranılınamağa nıahkü!T'dür. 

Maden kömürünü muıfağınızda bir keıe tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
12 8879 

iki senedenberi emliik bankasının 
Adana' a bir şu he açması için vilayet 
ve belediyece teşebbüste bulunul 
makta idi. Memnuniyı.-tle öğrendiği
mize göre Emlak bankası bir şube 
açmağı muvafık görmemekte ise de 
yakında bir ajanlık tesis edecektir. 
Buraya gelecek olan ajan banka ni
zanınaır,esi dahilinde Emlak sahip
lerine ve yeniden ev yaptırmak is
tey~nlere para verecektir. 

'r-----·---------, or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

ı ~------------......... --~--~~--~~~--~--~----~---: 

Şüphe etmem ki işler inkişaf e 

Ceyhan istasyonu 
~yapı lmalı 

- Üçüncü sahifeden art&n 

Burasınıır betonla yap:ırılması 
i~iniıı daha henüz kati ihalesi yapıl · 
ınadığından başlanamamışdır. Bu se· 
l:.eble belediyenin bir çok gayret 
sarfıyle ve para harcıyarak m!yda 
na gt'tirdiği kasaba ile istasyon a 
rasındaki caddenin istasyona yakın 
kısmının taşları ~ökülmekte ve yağ
ır ur yağdığı vakitlerde sahada biri· 
kcn yağmur suyu ve hasıl olan ça· 
murun otomobil ve arabalaı ın te· 
kerlekleri ile yeni caddeye döküle· ! 
rek berbat bir hal almaktadır. j 

Halbuki bu sahanın yapdırılması 
için bir iki bin lira gibi bir paraya 
ihtiyaç olduğu, ve binaenaleyh ge
rek devlet demiryolları Adana İş· 
!etmesinin ve gerekse işletm~ umum 
müdürlüğünün, böyle işlek hir ka. l 
saba merkezi olan Ceyhan istasyo· 1 

nuna, harcanacak bir iki bin lira ile 1 
~erefiniıı bir kat daha artacağı yö· 
nünden böyle bir himmetin esirgen- j 
miyeceğini umarak bu işin bir an 
evvel bitirilmesini Ceyhan hal~ ı 
sahırıızlıkla bekl~mektedir. S. 

• 

Türk sözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~00 

100 

Dı~ nıeııılcketleı için Abone 

bedeli de~işnıeı yalnız posla m

01
aüsrraa-fıl 

zammedilir. 

2 - llanlaı için ıdare; e 

C•al edilmelidir. 

Seyhan Nafia müdürlii
ğünden : 

1-Adana müzesinde tadilrn ya 
pılacak (2456) lira (84) kuruşluk ta· 
mirat açık eksiltmeye konulmuştur . , 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu
ayenehanesinde kabul etme!<ted: r. 

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

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top
tan ve perakende satılır . 

7967 119 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Be lediyc karşısında 

2 Ek,iltıı.e 10-3-938 tarihine ------~------------------------------------------
müsaJif rcışenıbe günü saat on bir· 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3-Keşil evrakını görmek istiyen 
fer Nafia dairesine müracaat ede· 
bilirler . 

4- lsteklileriıı ( 148) lira (26) ku· 
ruş muvakkat teminat ve Nafia mü 
dürlüğünden verilmiş ehliyet vrsi· 
kasını göstermtye meclurdur 

8966 22· 25· 1·3 

:------------------·----·~----------
Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Alıidinpaşa caddesinde Naınıkkeınal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmar·ına nakletti . 8985 2-10 

Sıhhatinizi koruvunuz ! . 
- Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavcnet Vtkaldinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berı ak Kaleviyel : ( lCO sııı3 suya sarfolun<n N 10 1 lcı 
ınikda, ı ) 0.2 sııı3 

Mecmu 'cıllık deı ccehi ( Fıan&ız ) 1.5 Renk : Renksiz 
Koku Kokusu' 

• 

' 

Uni rnaddelcı için >nı folrn;ıo nıüvtllidillıumurn ı 

litrede 0.10 ı;ı. ~ 
Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr. Tadı : Latif 

Teamül : ~ lutcdil Klor ( Ci ) ,. 0.0071 
Nilral ( ~o 2 ) .. 0.00~0 

( el. 33 ) Nitrit ,. Yok 
Amonyal.. .. Yok 

F' enııin en son usullt!rİne riayet t denk b) ııadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fızıki ve Kimyevi tvsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagcriıııize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiı. ett iği Sı l-hiye Memuru huzurlaııııda da· 
nıacanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıı l makta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühiitleııerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kay ad elen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da l< aya delen Suları gibi berrak , ~ılılıi, ne 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz 153 

Umumi neşriyat müdiirü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

,. 
~ ' 

ltı 


