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Londra - Roma müzakereleri karşısında 

938 yılı büdcemizin fa- ı 
sıllara ayrılmış şekli 1 

Büyük façist ) 
meclisi toplandı 1 

j - ~ ·-- - -----
Konuşulan meseleler 

! Hitler harekete geçti 

937 ile 938 
Büdcelerinin mukayesesi 

l!A" biidçe iııi medise /pı·ılı edPıı bıışrel.ı/ımı: 
CeUll Beyar 

Ankara : 4 ( Hususi muhabirimizden ) - Evvelki gün , yeni yıl büdce· 
ıııizin Kamulaya tevdi edildi!!"ini bildirmiştim . Bugün , 938 -939 büdcesi
nin muhtelif kısımlara ayrılmış şeklini bildiriyorum : 

Kamuta.'· 
Cumhur rı-'•liği 

Divanı muhasebat 
Başvckal"t 
Oe.,,lct Şurası 

Devi. .\1eteo. O. M. 

Diyanet lş. Rs. 

Bu seneki 
mikdar : 

Geçen seneki 
mikdar : 
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Aradaki 
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iSPANYA MESELESi 

Kara kontrolunun ih
yası yolunda çalışma 

' 

Gönüllüler 
ihtilafın 

meselesinde ufak bir 
kaldığı söyleniyor 

~ Londra: 4 (Radyo) - ispanyadaki gönüllUlerln geri alınması 
için aİakadarlar çaıı,malara devam etmektedirler, söylendl
iilne göre müzakereler lnglliz formülü üzerindedir. 

- Garlsl içeride -

1 

Roma : 4 ( Radyo ) -
Büyük façist ll'ecıtsı bu
gün toplanmışlır. HUkümet 
mecllsln müzakerelerl ne-
ticesi hakkında resmı tebll§ 

' neşredecektlr. 
Lonara : 4 (Radyo) - ı 

Führer ingilterenin Berlin büyük 
elçisi ile uzun bir mülakat yaptı 

iyi haber alan lnglllz mah. \ Roma, İngiltereden 
fellerlne göre, bugün top- \ 
ıanmı, olan büyük façlst 

istikraz talebinde değil 
mecllslnln, lngııtere aley- ~ LONDRA, PARl.SLE ANLAŞA-hinde yapılan propaganda. 

r.;ı7::::e!er:~~~~-::·:z~ç~~ 1 . RAK MÜZAKERELERE GiRiYOR, 

madığını hissetmiştir, baş vekil, Fran· 
sa ile bu hususta mutabık kalınaca

kını söylemiştir. . .. _ 
Londra: 4 (Radyo)- ltalya, goru· 

nüşe göre, akdenizde lngiltere ile edllen arzuya, Libya ve la- J 

panyadakl ltalyan kıtaala- .. Londra:. 4 [Radyo]- Royter bil~ I .m.arasınd_a lta~yan idhalat~n~ a~lırmak 1 
rının kısmen geri alınma- dırıycr; Serimde bay Hıllcr İngıllercnın ıçın Jngılız muslenılekelerının .zararına I 
sim, ve merkezi Aurupada Berlin büyük elçisini kabul etmiş ve hiç bir karıde açılmaması mevzuubahs 

tam müsavat istemiyor. çünki bu· 
nu istemek İngiliz kuvvetlerinin tahdi
dini talep etmekle müsavidir. Anla
laşıldıgına göre İtalya, 1935 senesin· 
de imza edilen muvakkat anlaşmadan 
daha geniş bir beyannamenin imzası· 
nı islcmektedir. Bu beyanname ile l
talyanın vaziyetı, Ak denizden istifade 
etmesini hayati bir mesele haline ge
lirildiğ-i 1 a t i n menfaatleri için bu
nun fevkalade bir ehenmmiyet kesp 
ettiği teslim edilecektir. 

ltajyanın te,rlkl mesaisi umumi ahval üzerinde bir konuşma olmuş, maliye nazaıı bu mc-sele hakkın 
hakkında Grandi tarafın- ydpmıştır. Hitlerin Berlindı· yaptığı da ezcümle şöyle demiştir. 
dan hazırlanan rapor tet- konuşmaların şumulü hakk kında he- ~ltalyan hükumeti lngiltereden 
kik ve müzakere edllml•- nuz hiç bir malumat yokıur. Sanıldı- bir istikraz ıalebinde bulundu!!"u gibi 
tir. Müzakereler mahrem ğına göre, bu konuşmada Avusıuıya iı"lyaya açılacak hedilerde lngiliz 
tutuldu§undan henüz hiç meselesi ile İtalya lngiltere müzakere müstemlekelerinin asla zararını intaç 
bir haber sızmaınaktadır. )erine temas elmişlir. etmeyecektir. 

Londra: 4 (Radyo)- Avam ka- Londra: 4 (Radyo) - Avam kama 
• 

Şamdan bir görünü, 

Suriye başvekili diyor ki: 

'' Fransa ile gizli bir mua
hede yapmadık ,, 

"Hükumete muhalefet gösderenler 
şahsi garezlerinia nlatıyorlar ,, 

S · Fransa muahedesinin dedikoduları urıye -

_ Hususi muhabirimizden ] - ea,vezlr Cemli Mür-
Şam • 

4
( j 51 muhabirine, son hadiseler münasebe-

düm, Şark Arap a an 1 tir ki· 
tlyle beyanatta bulunarak dem ı; . - -

_ "Şahsi garazlara istlnad ı 
etmeyen mUnezzah muhalefe· 
t: memnuntyetle karşılarız. 

Memleketin şi:ndi her zamandan 
ziyade sükiine: ihtiyacı vardır. Va-

. t' · tehdıt tanın selamet ve emnıye ı>ıı . _ 
edenleri şiddetle cezalandırmak mıllı 
bir VJZifedir. 

Fransa ile muah~de haricinde hu
susi ve gizli bir anlaşma yaptığımız 

hakındaki şayialar asılsız ve esassız 

dır. 

Muahedeniıı tatbikatı hakkında 
Yüce komiserle yaptıgımız teferruat 
ve tatbikata ait anlaşmayı yakında 
milletin mümessılleri olan mebusların 
tasdikine arzedeceğiz. Vatani . kütle 
eskiden oldu!!"u gibi, memleketın ıs
tikliilini temin için bütün enerjisiyle 
çalışmalarına devam etmektedir. ve 
edecektir." .. 

Suriye. Fransa muahedesının 
dedikoduları hii a devamdadır. 

Bir fransız muharriri diyorki: 
Filhakıka şarkta irtikap ettiğimiz 

hatta, diplomatik bir mukavelemenin 
ithal edılen veya bu mukavele 
nameden çıkarılan bir kaç satır yaıı 

_ Gerisi üçüncü sahifede -

Los Ancelostaki 
seylap felaketi 

Ölüler 144 kişi 

Zarar beş milyon 
' 

Los Ancclos : 4 (Radyo) - 1 uğ
yanlar gittikçe büyümektdir. Ölen. 
ferin sayısı 144 kişiyi bulmuştur. 

Zarar beş milyon dolardan fazladır. 
Bir günde yağan yağmurun mikdarı 
28 milimetredir. 

Bir tayyare 
kayboldu 

Sanfransiskc : 4 (Radyo) - San 
Fransiskodan hareket eJeıı bir tay 

yare kaybolmuştur. Bu tayyare Los 
Ancelosa gidecekti. 

rasında, ! t a 1 y a ve Almanya 
le müzakerelerde bulunulacağına göre 
Fransa ile bir istişare yapulıp yapıl-

Deniz kuvvetleri noktasından Ro
ma hali ha1ırdaki Nyon karakol gemi 

- Gerlal UçUncU aahHlld -

FransanınHataya gön
derdiği müşahit 

Bay Lagart bir rapor 
hazırlayacakmış f 

Tevkif edilen ittihadı vataniciler 
birer birer tahliye ediliyorlar 

Antakya : 4 ( Hususi muhabirimizden ) - Berulten yazı
lıyor. Fransız hariciye eucümenl azeaından Lagartln burada 
bir kaç gün kaldıktan sonra Şama ve oradanda Halabe gittik
ten sonra, Senca§ı da ziyaret ederek tettklkatta bulunacaıı 
haber verıımektedlr. 

Lagart, Sancaktan sonra 
L3zlkıyeye gidecek ve oradan 
Beyruta dönerek raporunu ha
zırlayıp Franaaya göndere
cektir. 

Doktoı Alber meselesinden do
layı tevkif edilen şahit Arsuzi yapı
lan muhakemede beraet ettiğinden 
serbest bırakılmıştır, 

Bir Fransız muharı iı i neler di
yor? 

Fransız muharrirlerinden Mauri
ce Ternat Hatay meseleleri hakkın· 
da bir makale neşretmişlir, Bunun 
canlı kısımlarını tercüme ediyonım 
muharrir diyorkı : 

1921 Fransız - Türk andlaşma
nın 7 inci maddesi, menşeleri Türk 
olan ahaliye "kü!ıürlerini muhafaza 
edebilmek ve inkişaf ettirebilmek 
yolnnda bazı kolaylıklar,, göster
mekteydi. Dil, mektep.: vs .... Halbu
ki Fransa, 1936 ittifak anlaşmasiyle, 
Suriye ıle münasebetlerinin mahiyeti· 
ni degiştirince, Ankara hükumeti de 
bu degişikliği ele alarak Türk ekal
liyeli için yeni g-arantiler talep etti. 
Halbuki işleddaha müdebbir bir F. 
ransız siyaseti gzdü!seydi bu siyaset 
sayesinde ee Suriye devletinin resi· 
mi tadil olunmazdan evvel Türkiye 
ile müzakere etmek yolnndan, bu 
ihti!iifın kolayca önüne g-eçilebilirdi 
Bilahara Ceneyrenin resmen tasdik 
edeceği samimi ve gayrı resmi bir 
uzlaşma bütün meseleyi hallediverir· 
di. Halbuki mezkur tadilden sonra 
meselenin halline girişmek, çok daha 
müşkül olmuştur. Netekim Ankara, 
Paris nezdinde protestoda bulunmuş 
Paris haklı olarak Ankarayı Cenev
reye havale atmiş ve İhıiıaf;da böy
lece Cenevrede, ilk defa 1936 yılının 
Birinci kanununda, ikinci defa 1937 

- Oerl•I üçUncU eahlfede -

al manyadaki 
yahudilerin 
mühacereti 

Berlin: 4 (Radyo)- lhsai tet ki. 
kat enternasyonal ittihadı brosünün 
çıkardığı nufus mecmuası doktor 

Jilen7. imzasile neşrettiği bir makalede 
Alman yahudilerinin mnbacereti mese 
lesini tetkik: etmektedir, muhanirin 
ciddi kaynaklardan aldığı malümata 
nazaran 1937 senesi nihayetine ka 
dar alman yahudilerinden 135,000 
kişi hicret etmiştir. 

Bunlardan 30,000 i Avrupaya 
15,000 i Müttehit amerikaya 21000 
i cenubi Amerikaya, 4000 i cenubi 

Amerikaya, 2000 i diger memleket 
lere gitnıişlerdir. 2000 Alman yahu 

disi merkezi Avrupaya kaçmı, 43· 
bin kadarıda filistine yeri eşmiştir. 

~ Jelenz ayni makalede, 6000 
1 yahudinin Fransaya gittigi, Hollan-

1 
danın 5 bin, fngilterenin 4 bin yahu 
di muhacirini kabul ettitini söylemek 

1 tedir. 

Meçhul hastalık 

Stokholm:l4 (Radyo) - lsve
çin şimalinde 27 kişi henüz anlaşı
lamayan bir hastalığa tutularak öl· 

müştür. Dokturlar bu hıstalıtı teş 
his edememişlerdir. 
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Sahife ; 2 Tllrksöd 5 Mart 1938 
-

Japonya namağlub değiı:r 
~akadar beş ~illet birbirlerile '~~~~~-~~~~~~~~-~~· 

anlaşabilse Japonya mücadeleyi Nabi Menemenci 

derhal terke mecbur olacaktı 
in · Japon harbi altı ay 
dan beri devam edi}'or 
Bu müddet içinde milyon 

larca insan söylendiğinden daha çok 
şiddetli bir surette izdirab çekti. \ 

... " .. • Yazan : A TTLEE ---------., 
AVAM KAIV ARASINDA AMELE 1 

MUHALEFET PARTİSİ REİSİ 
f, 11 ,. ., ,. ,. 11 .,, "Parls-Solr,, den .. .,,, 11 ,. , .. .,, .. _ _ J Muharebenin başlangıcında bir 

çokları, her şeyin bir kaç ay, hat 
ta bir kaç hafta içinde hal edi!eçe 
gını zan ediyordu. Japonya Çinle 
yakın bir zamanda yapacağı bir mu 

ahede ile uzak şark imparatorluğunun 
muazzam bir arazisi parçası ilave 
edeceğini ummuştu. Bütün bu tefe· 
üller yanlış çıktı. Çin mukavemetinin j 
kuvvetli Japonyayı hiç yenemediği 
bir derce ciddi ve ağır bir mücade. 
leye girme mecburiyetinde bırakdı. 
Altı aylık bir mücadeleden sonra 
Japonya Çin ordusu hakiki bir bezi 
mete urağtılmış degildir. Filha

kika Çin ordusu ciddi bir muharebe 
ye tutuşmamak ıçın geri çekildi, 
Fakat Şanghay önünde Japon ordu 
sunun hareketini, kendinin aı zu · 
ettiği ve müsait bir zamanda gerı 

çekilmeeini kolaylaşdıracak kadar 
uzun bir müdde ' men etmege mu· 
vaffak oldu. 

Şimalde, bir kaç yüz kilometre 
iter.ile men olmasına rağmen Japon 
ordusunun gerisi ciddi bir tehdit 
altındadır. Bu cephe:le Çetecilik me· ı 
taduııu kabul eden Çin kuvetleri 
Japon ordusu için hakiki bir tehlike 
teşkil ediyor. 

** 

pon tecavüzunü durdurabilirler. Ja· 
ponya ekonomi bakımından çok ça
buk sarsılabilecek bir vaziyettedir. 
Bilhassa harbe devam edebilmesi 
için çok lüzumlu olan bütün ilk mad 
deleri haricden alır. Belki bir kaç ay j 
devam edebilecek deposu vardır. 

Fakat bir erkanıharbiye yalnız halı
hazırı düşünmez, bilhassa depoların 
boşaldığı zaman meydana gelecek 
vaziyeti düşünmek mecburivetinde. 
dir. 

Japonya diğer lıir çok madde. 
lerden sarfı nazar ve kömür, demir, 
ve petrol idhal eder. Memleketin 
endüstrisisinin şayanı hayret derece· 
de inkişafına rağmen Japonyanın ma 
kineciliği için yabancı istihsalata 
büyük ihtiyacı vardır. 

Eğer maddeleri idhal edemiye· 

cek olursa, Japonyanın ekonomik 
bünyesi büyük bir tehlikeye düşer. 

fak olacağı da şüphesizdir. 

* * 
Eğer, İngiltere, Fransa, Holanda 

ve Sovyet Rusya birleşerek, Ame· 
rikanın da müvazi hareketi temin 
edilir ve Japonya üzerinde tazyik 
yopılırsa, Japonyanın derhal harbi 
durduracagı muhakkaktır. 

Niçin bu milletler harekete geç 
rniyorlar? Bu, Japonyanın kendisine 
karşı boykotu ilan etmiş milletlere 
karşı bir ilanı harple cevap verece 

. ği hakkında bazı mahfeller de or· 
taya atılan fikirden ileri geliyor olsa 
gerektir. Daha yukarı, bu milletlerin 
birleşik olarak fark edildiği takdir 
de Japonyanın yalnız Çinle uğraş· 
mak hususunda düşeceği güçlükleri 
söyledim. Nasıl olur da, dünyanın 
en büyük beş milleti ile mücadele. 
ye girişebilir? Japon büyükleri bunu 
pekala bilmektedir. Ve böyle bir 
macera da atılmaktan da çekinirler. 
Fakat Japonyanın böyle tehlikeli 
bir avantüre atıldığını da fark etsek 
kısa bir zamanda realitelerin emri
ne boyun eğmeğe mecbur kalacağı 
da şüphesizdir. 

ihracatına gelince: ipek Japon 
ihracatının en mühim maddesidir. 
Hiç bir millet, icabettiği zaman, bir 
maddeden vaz geçmekle büyük bir 
şey kaybetmez. Japonya kendisine 
en lüzumlu maddeleri tedarik edece 
ği memleketlere karşılık olarak işte 1 

Ben burada Japon ordusunun kendileri için hiç te hayati bir mad· -----------
kazandığı muvaffakiyetleri küçült. de olmıyan bu ipeği >atar. Japonya· 1 

mek niyetinde eğilim, zaten bu nın başka ihracat maddeleri de yok ·ı 
muvaffakiye.t nihayet tabii görül· değildir. Fakat bu maddeler tedkik 
miyor .. Çünkü japon ordusunun ka· edilecek olursa, hemen hepisinin de j 

Amerikan meclisi 
silahların arttırılma 

tahsisatını kabul etti 
her üstünlüğü aşikardır. Fakat şura· "Lüks. ~ınıfma menrnp oldukları 1 
sıda muhakkaktırki, japonlarırı ilk görülür. Vaşington: 4 (Radyo) - Ame. 

Dün samimi bir törenle 
gömüldü 

Dünkü sayımızda ölümünü derin 
bir acı ile yazdığımız emektar öğret
menlerimizden Nabi Menemencioğ· 
!unun cenazesi dün öğleden sonra 
memleket hastahanesinden kaldırı
larak yeni mezarlığa gömülmüştür. 

Cenaze töreninde merhumun 
birçok eski tah~beleri, öğretmenler, 
ve orta okul öğretmenlerinden mü· 
teşekkil kalabalık bir kütle bulun 
muştur. Erkek lisesi talebeleri gü· 
zel bir çelenk getirmişti. 

Cenaze gömüldükten sonra, me 
zarın başında Nabi Meneınencioğlu 
nun eski talebelerinden belediye 
reısı muavini Vedat Güçlü, erkek 
lisesi öğretmenlerinden Rasim, Er. 
kek öğretmen okulu direktörü Naci 
ve erkek lisesi öğretmenlerinden 
Arif Asya tarafından kısa ve güzel 
birer hitabe söylenmiştir. 

Havalar yumuşadı 

Son haftalar ıçinde şehrimizde· 
havaların, iklime göre, fevkalade 

soğuduğu ve geceleri soğuğun sıfırın 
altında 6-7 ye kadar endiği ma
lumdur. 

Biıkaç günden beri ve bilhassa 
evvelki ve dün gece hava yumuşa 
mış ve hararet sıfırın üstünde bire 
kadar yükselmiştir. 

Çok mütehavvil giden havayı 
göz önüne alarak giyimde fazla 
ımtina göstermek lazımdır. 

Yeni sebzeler 
muharebe pilanları da kati bir mu- rika mebusan meclisi bahriye encü-
vaffakiyesizlikle neticelenmiştir. şİm ** 1 menı deniz silahlarının artırılması . Şehrimizdi', her ~ebzenin, yur· 
di ı'aponlar ıçın seri bir muvaffa. Daha ehemmiyetli bir nokta I d 

1 
Ik dun diğer bölgelerine nazaran er· 

vardır: Harbe devam edebilmek için sekiz yüz mi yon ° ar 1 nıun. ken yetişdiği malumdur;' Bazı seb-
kiyet imkansız bir hale girmişdir. zam tahsisatı kabul etmiştir. 

Çinliler, beklenilmedik bir muka· için lazım olan kredi, Ja, onya ken_ zeler bilhassa bu yıl rlaha erken 
di sermayesini yemeğe mecburdur. ,.-----------.... yetişmiş ve satışa:çıkarılmıştır. vemet ve birlik gösterm_işlerdir. harb ı ı 

. ~aha çok uzun süreceğe benziyor. B'aşk:a devletlerden kredi temin et· Bir muhabir Bakla. bezely~. domates, bam 
mek Japonya ıçın en mühim bir yalar yetişmiş isede bunlardan ba . Bazi japon şeflerinin bilhassa 

__ askeri şefleri japonyanın . Çin te- mesele halini almıştıı. Fılhakika, al acag" iZ - zıları henuz lokanta tribünlerinden 

Bez ambalajı 

Şehrimizdeki fabrikalara 
tebligat yapıldı 

lktisad vekaletinin tesbit ettiği 
bez fiyatları resmi gazetede ilan 
edilmişti. Bundan, fabrika ve tüc· 

ı carın riayete mecbur oldukları ah 
kanıda gösterilmişti. Bu emre gö· 
re ambalaj masrafı müşteı iye aid 
bulunduktan bunun hakiki masrafı 

tecavüz etmemesi tasrih edilmekte 
tesbit ve tasdikinin ticaret odalaı ın
ca yapılması da ayrıca zikredilmek
tedir. 

Bu emre ittiba olunarak mensu· 
cat fabrikalarından ambalaj mas 
raflarını havi listeler istenmiş ve 
oda meclisi içtimaında bu listeler 
tedkik olunmuştur. 

Bu listeler üzerinde yaprlan tet. 
kikatta, bir balya bezin hakiki am· 
balaj masrafının 100 kuruş olarak 
kabul ve tesbit edilen bu mıktan 
havi listelerin tanzim olunarak tica · 
ret odasına tastik ettirilmesi fahi
kalara tebliğ edilmiştir. 

Su işleri 

Kanallardaki ameliye ha
raretle devam ediyor. 

Seyhan Bölgelerini sulamak 
maksadile Seyhan nehrinden isti
fade edileceğini ve vilayet su işleri 
teşkilatının bu işe giriştiğini yaz· 

mış, ve bu büyük ameliyenin açılma 
töreninin yapıldığını yazmıştık. Al
dığımız malumata göre havaların 
eyıleşmesi dolayısiyle önümüzdeki 

1 

aylar içinde amele miktarı fazlalaş
tırılacak ve kanallardaki ameilyeye 
büyük bir hız verilecektir. 

Seyhan üzerindeki çalışmalara 
ait mesai raporları muntazaman!ve· 
kalete gönderilmekte ve bazı hu
susat hakkında emir beklenilmek· 
tedir. 

Portakallarımız 

İhracatın arkası alındı , b 1 (Cenubi -Mançuri demir yolları kum· sebze haline enmemiştir. 
mamıle üzmeden onunla ir an aş 
ma yapamıyacağı ha kkındaki sözle panyası) nın bir grup lsviçre banka. Gazetemizin şehir i5tihba· 1 Önümüzdeki haftalar içinde bu Bölgede portakal mahsulunun 

Tiryaki sigarsı 

1 

Şehrimizde bazı inhisar madde 
)erinin noksanlığından bahsetmiştik. 
Dün haber aldığımıza göre tiryaki 
siıı-arası gelmiş ve tütün bayilere 
derhal verilm;ştir . 

Diğer isportili inhisar mevadın
dan bazı kısımların son aylar zar
fında fazla satıldığı ve sparişlerin 
yolda olduğu da anlaşılmıştır. 

ADANALILARIN KAYBETTIGI 
BÜYÜK HOCASI 

Nabi Menemenci 
----------

Bu yıl Ad1narnlar için büyükle
rini kaybeden felaketli bir sene ol
du. lbrahim Rasih, Abdurahman 
Ali, Doktor eşref v~ nihayet Nabi
Hocayı da kaybetmiş bulunuyo

ruz . 
Adananın büyükleri olarak he

pimizin sevdiği bu çehreler hayat
larında vazifelerini ve memleket 
borçlarını tamamiyle yapmışlardı. 

Genç yaşta kaybettiğimiz Ab· 
durahmanı hariç tutarsak diğerleri 
nin yaşları 80 i geçmiştir . 

Hele Adanalıların yedisinden 
vetmişine kadar. yaıım asırdan faz 
la hocası olan Menemenci oğlu Na· 
bi'yi daha yakın zamanlarda dip di
ri gezerken görmek!iğimiz ve bu· 
gün ani olarak kaybedişimiz talebe
leri için unutulmaz bir acı olmuştur! 
O, Menemenci · oğullarının asil ve 
temiz bir evladıydı. Mülkiye ve mü
hendis mekt~plerinde iyi bir tahsil 
görıniiştö', Hicri 1299 da yapılan 
A d a n a idadisinin ilk mu 
allimi N~bi hoca idi! Adana-Mer· 
sin demiryolu yapılırken Nabi ho
canın alın terinden ve emeğinden 

-Gerisi dördüncü sahifede -

.. 

ı--;::::o programı 
~Bu akşam·---1.~ 

SENFONiLER 

21,25 Viyana: Senfonik konser. 
(Ôsvald Kabasta'nm idaresinde}. 'arından mühim bir kredi almag· a 1 sebzeler halkın ala'ı'leceg' ı' bı'r fı' · yu"zde doksanı, gerek dahildeki is· ri büyümeye başlayan bir eııdişe ile ratında çalıştırılmak üzere bir · " u 

hl'·çte· _ mut-abakat etmı'yor. muvaffak olduğu söylenmektedir. 1, yatla pazarda satıl: bilecektir. tihlak v..: gerekse harice ihracat Hafif konserler muhabire ihtiyacımız vardır . 
. Filhakika uzan kşarak btgemanya (Japon dış ticareti korporasyon) ve 1 - Asgari Orta mektep 1 " - '- olmak üzere satılmış bulunuy~. 6,45 Paıis Kolonı al: Plak kon-

sı hala -bir çok japon genaralınin (Ağır endüsri inkişafkorpurosyona) mezunu olmak. ~ ~ Elde mevcut portakallarımız yüz e seri. 7,10 Bedin kısa dalgası: Hafta 

göıı~-rini kamaştırıyor. Fakat sivil- 2 _ Yirmi yaşından küçük - ~-~ !!!!!'_,. ...... ,...,._ sonu onserı. et ın ısa a ga ı: son zamanlarda Avrupa ve Ame- . i:j';J;.11..,·,,.._,.· of: ·~~"-S , 10 mikdarındadırki bunlarda dahili k · 12 B ı· k d ı s 

ler düşünmege başlamıştır. rikaya istikraz ıçın mümessiller olmamak lazımdır . istihlak için piyasada bulunmakta· Mizahi neşriyat. 13 Berlin kısa dal· 

D-ünya milletleri, acaba Japon- göndermiştir. 3 - Bu vazife için hususi 1 · - ~ dır. gası: Hafif konser (14,15: Devam~). 
yayı ' imparatorluk emellerini bir ha· japoyna, Çine karşı harp açtı bir imtihan açılacaktır. 1 4 Mart 938 13,15 Bükreş: Büyük kompozitör· 
kikat haline sokmag· a bırakacaklar açalı dışardan kredi almak hususun istekliler , Yazı işleri Mü- lerin eserlerinden plaklar. 16,30 

d b" "k ı ki .. .. .. F : Bu gece nöbetçi eczane 
-mı? Uzakşarkta uzun müddet bir ı a uyu zoru ar gormuştur. a '" dürlüğümüze müracaat etmeli ' Gök yüzü bulutlu. ufuklar sisli. Berlin kısa dalgası: Oıhstra ile ke-
nüfuz. meselesi etmiş olan memle· 1 kat büyük devletler ooa karşı boy- dirler, 1 En çok sıcak 14 santigr;;d derece. Belediye civarında man solo. lı,15 Varşo\a, Orkestıa, 

kot yapmak hususunda anlaşmaz- En k f .. t" d f 'd' S 17 45 B ı· k d 1 ketler için prestij meselesi olduğu . . • ' az sıca gece sı ırm us un e uat eczanesi ır 1 opran, • er ın · ısa a gası. 
k&dar büyük menfaatlar de tehlike. !arsa yenı kredıler bulmaga muvaf· birece. Hava hafif rüzgarlı. 1 Halk orkestrası. 18,05 13ükreş: As-

dedir. ne olursa olsun mevzuu bahsr-------------------·------------------------·---,---------- keri bando-18,15Berlin kısa dalgası: 
olan hayati prensipl.erdir. Japonya- G erek siyasi cereyanlar ve K d , Biedernıeier zamanına ait musil:i, a 1 n PO 11• s 1 er ruyor. Herkes, hüviyet cüzdanını ~ı· 30 p O k 20 20 ' nın 1921 de yaptığı tecavüz dünya gerekse adi vakfılar için en . 18, eşte: pen or estrası. • 

b h. 1 p karıp gösteriyor.Yalııız köşede otu- p R l I k 21 sulh için bir tehlike olılluştur. müsait ir şe ır o an aris erağ: ac yo sa on or estrası. 
ı son zamanlarda bir çok şüpheli kim· ------• Parls kulllbU raıı ve yerinden hiç kımıldamıyan Varşova: Kaı ışık kiiçiık orkestrn. 

** selerin barındıkları bir yer olmuştur. bir genç, önüne bakıyor ve derin 22,40 Peşte: Radyo orkestrası, 
Ç. J ·h · ıof b'lh B" "k Meyhıtnenin bir köşesinde sekiz • ff k 1 d l b' l'k ı ki k h · · · · B' ın apon ı tııa ı ı assa uyu ihtilal teşebbüsünden soma Paris maga muva a o ıııa an, mey ıane- ır a a asız ı a a vesını ıçıyor. ır 22,45 Bükreş·, lokantadan konser 

B. · · , 1 • b' on kişi şarap içiyor. Bunların bir kıs- ki 
ırıtanya ımparator ugu vc;ı ır le· emniyet teşkilatı, fevkalade tertibat nin karanlık köşelerinde saklanmış- kız, bu gence ya aşıyor ve soruyor nakli. 23 Vaışova: Halk konseri. 

Şebbüsün Amerika cumhuriyetleri '\ k I ellerini kaldırıyor, bir kısmı da al· 1 d F k M" yo"I Haıı' h" · t .. d almağ;ı mecbur a mış ve şüpheli ar ır. a al kız polisler, bunlardan -- os · 1 uvıye cuz a- Oparalar, operetler 
için zararlı olmuştur. Bu iki memle- dırmıyor! mnıı.? 

kimselerin daha kolay elde edilme. . daha kurnaz davrandıkları için, sak· 20,10 Viyana "Geisha., isimli 
ketten Japonya, muhtaç olduğu ilk !erini temin ıçın, kızlardan mürek· Kızlar, müşterilere bir nazar fır· - Y0ktur, fakat ben bu civarda 

dd 1 h b k h 1 d nanlar, bir az sonra yakalanıyorlar 
ma e erin mü im ir ısmını i raç lkep bir müfreze teşkil eylemiştir, ıyor ve sonra a, asılı bulunan pal-
tt·g· · 'çı'n J b ( k ti , d' p ve en seri bir vasıta ile polis daire· e ı ı ı aponya u nıem e e e- Kızlardan müteşekkil zabıta müf. !o .ara göz geü ıriyor. altolar, mev· 

rin en biiyük ihracat pazarıdır. Ay· rezesi yalnız geceleri faaliyette bu cut müşter!lerden fazla Hemen so sine sevkediliyorlar. 
ni zamanda bu milletlerin, Çinin te. lunm:ktaJır. ruyor: Diğer bir otomobil, mektepli 

mamiyeti mülkiyesınin muhafaza e- 1 O Ik k Ik .. d B' d _ Burada dört palto fazla! sa zaıınettiğiniz kızlarla Jolu olduğu 
d ·ı · d d b" "k f I rta ı aranı ıçın e.. ır en· 

ı mesın en uyu men aat arı var b' b' h . k .... d bipleri nerede? halde bir Kahvehanenin önünde te d ıre ır mey anenın apısı onun e 
ır. Fakat uzak şarkta mühim men bir otomobilin durduğunu görürsü· Şüplıeli kimseler, c·kseriya kur- vakkuf ediyor, kızlar, bir hamlede 

faatları olan diğer memleketlerde nüz. Otomobilden en az, yedi kız naz olur. Paltoları meyhanede oldu . kahvehaneye giriyorlan ve: 

vardır. Ve bunların başında bilhassa çıkıyor ve meyhaneden içeri giriyor. ğu halde kendileri orada bulunmı- - Polisi eller yukarı! 
Hollanda, Fransa, ve Sovyet Rusya Ansızın sert bir ses: yanlar, zabıtanın geleceğini daha ev- Diye haykırıyorlar! 
ıelir. - Polis geldi, eller yukarı! vcl haber almışlar ve paltolarıııı al· , Kahvehanede kırk elli kişi otu-

oturuyorum. 

- Pekala evinize gidelim .. 
Alakasız genç, bu teklife yanaş 

mıyor ve nihayet otomobile davet 

edilerek süratle merkeze sevkolunu · 1 
yor. Yolda bir atak yapmak istiyor. 
fakat ne mümkün, kızlar buna mey· 
dan verirler mi?. 

işte paris emniyet teşkilatının, en 
son ve çok isabetli icadı teşkil etti· 
ği bu müfrezedr. 

Jşte bu beş devlet isterlerse Ja· - -- ~,,.. .................................... -~· 

operet. 
Raaltaller 

17,35 Paris Kolonyal: Şarkılar. 
19 Ostrova: Halk şarkıları. 19,10 
Varşova: Plakla şarkılar. 19,:ıO 
Berlin kısa dalgası: Lauta ıefakatile 
şarkılar. 20, lO Beşte: Macar ~arşkı· 
ları. 21,15 Prağ: Çaykovskiniıı son· 
bahar şarkıları. 

Dana musikisi 

10: Berlin kısa dalgası. 21,15 
Bükreş. 21,30; Bealin kısa dalgası. 

23,30: Prag. 23,35: Viyana. 
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kamutayda 
Dünkü müzakere 

Ankara : 4 ( Telefonla ) - Bü
Yuk Millet Meclisinin bu ·,·irık· i toı>· 
1 " antısında Ormon ve iskan k.ınun 
larına müzeyyel kanunu layilıalarile 
llıahsulclar ve yabani zeytin ağaç· 
larıııın aşılanması ve zeytin malı· 1 

- ~Ullerinin iyileştirilmesi hakkındaki 
kanun layihası yeniden tdkik edil
llıek üzere encümeıılere iade edil ı 
llıiştir. 

İngiliz silahlanması 

Londra : 4 ( Radyo ) - Hitler 
dün lngilterenin Berlin büyük elçi· 
!İni kabul etmiş ve iki memleketi 
alakadar eden mevzular üzerinde 
Uınumi bir konuşmada lıulunmuş· 
lur, Taymis gazetesi lngiliz silah , 
lannıa programının tatbiki için büt
teye :Conulan bir buçuk milyar ln
~iliz lirasının politik vaziyet dt:ğiş· 
llıediği takdirde asla kafi gelmiye· 
C•ğini yazmaktadır. 

F rankonun Brüksel 
bürosu kapatıldı 

Brüksel : 4 (Radyo) - Franko 
cutarın Bürükselde istihbara işle 
~ile uğraşan brosu lmgün hükümet 
arafından kapatılmıştır. 

Marsilyada 
grevler 

1
• .. Marsilya : 4 (Radyo) on bini 

ilııutecaviz amele bu sabah grev 
apınış ve fabrikaları işgal etmiştir. 
ktisat nezareti icabedeıo tedbirleri 
' 1 nıı.5 ve temaslMa başlamıştır. 

~erul~a iki gazete daha 
kapatıldı 

Berut : 4 ( Hususi )- Fransızca 
Lasiri " ve Arapça " ElraLıt " 

azeteleri bila müddet tatil edil 
nişle•dir . -

erut-Şam yolu kapandı 

. Berut : 4 ( Hususi )- Berut -
1 ın yolu kar la örtülmüştür . ~ü
ak ı· 
1
• a at durmuştur. Bilhassa trenler 

ş 'Yenıeınektedir . 

Daima en güzel fılmler için 
reklam yapan 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

Bijyük Rejisör Ruben Mamulyan 
tarafından büyi k bir kudretle ya
tatılaıı ve Nevyoı k Operası Baş 

Tenöıü ilahi sesli 

( Nino Martini ) 
~iıı t ·ı· k M H ~ ~ınsı ı Aş , acera , eyecan 

çael Meksikalı Çingeneler tarafından 
1
nan en oynak Rumbalarla süslü 
Şahe5erlerin en büyüğü 

ı-ı Şen Haydut 
atikulade filmi ~unuyor . iki saat 

lı· tam bir sinema ziyafeti 
aveten : 

R.ichard Talmadge 
in en güzel filmi 

~ ( Hırsızlara karşı ) 
pa istek üzerine tekrar gösterilecek 
~k Yakında : 

Volga Volga 
8999 

Emlak bankası 
hisse senedleri 

Ankara: 4 (Telefonla) - Emlak 
ve eytam bankasınca evvelce teda
vüle çıkarılmış olan (B.) tertibinin 
hisse sen:dlerine sahip bulunanların 
arzu ettikleri takdirde bu senetler 
bankaya bedelile satabilmeleri için 
bankanın bu ay içinde umumi he 
yetten salahiyet istiyeceği haber a. 
lınmıştır. 

Paris Üniversitesinde 

Türkiyat 
konferansı 

Paris: 4 IRadyo) - Bu ay Pa· 
ris Üniversitesinde Türkiyat araş· 
tırma merkezince on konferans ve· 
rilecektir. lık konferans Malatya 
kızları hakkındadır. 

ispanya meselesi 
- birinci sahifeden artan -

llAve edlldljilne göre, is
panyaya yeniden iki komisyon 
gönderilecek ve keza kara 
kontrolu slatml de ihya edlle
cektlr. 

Tayyarelerle Fı ankoya yapılan 

mühim miktardaki sevkiyatın arkası 

da kesilecektir. Sovyetler, 20,000 
gönüllü 2'Crİ çekildiği takdirde Fran. 
konun muharip hakkının tanınacağını 
bildirmektedir. 

İlalya hükiınıeti ise gönüllülerden 
ancak on bin kişinin geri çekilmesi 
taraftarıdır. 

Siyası mahafil bu meseleye hal · 
!edilmiş nazarile bakmaktadır. Ade
mi müdahale komitPsinin bu içtimaında 
diğer leferruatla biri kte bu meselele
rin de halledileceği kuvvetle ümid 
edilmektedir. 

Suriye baş vekili 
diyor ki 

Biı ıncı sahıfeden o.ı ı ı~ın -

ıle tamir edılir gıbi degildiı, Pompee 
Roma ciimhuriyeli hesa bına suriyeyi 
fethettiği yaman, hemhudut olan çö· 
lün s.1 kinleri bulunan bedevi kralcık
larla hemen bazı anlaşmalar yapıp 

b u anlaşmalar sayesinde b u 
küçük çaptaki hükümlari, ücreti ınu· 

kabilinde, Suriye hudutlarını sayma
ya, halta icabında korumaya mecbur 
etti. Sonrada, yeni eyaletin eşrafına 
hitap ederek onlara ezcümle şöyle 
dedi: . 

"Meııılekeliıııizin emniyeli teıııın 

edilmiştir. Sizde, alış veriş dahası var 
şu halde siz, alış veriş ile meşgul 
olun. Siz, siyasetten bir şey anla
maysıııı., şu halde •iyaset ile üğraş
mayınız; siyaseti, Roma sizin hesa· 
bınıza y<ıpacaklır. Zira Roma, size, 
barış ile beraber, zengin olnıak im 
kanlarını ela getiriyor." 

İşte Pompee, bunları söyledikten 
sonra Suriye, filhakika o zamana ka
dar görmemiş oldug-u ve o zamandan 
sonra da hiçbir zaman bulması mü
ycscr olmayan ve yedi yüz elli sen~ 
süren bir refah devri sürdü. Evet, sı· 
yasetlc değil ticaretle meşgul olma
lıdır: fakat işte Fransız mandası al· 
tında Suriyeliler bunun hemen lama· 
miyleaksine hareket etmişlerdir. 

.... - -ı 
1 ÇOCUK HASTALIKLARI 1 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
saatları : Her gün 

15 - 18 1 
Kabul 
c. 

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

Filistin Ali k~'" -
miseri değişti 

Yeni tahkik komisyonu 
yakında geliyor 

Kudüs : 4 ( Radyo ) - Filistin 
Yüce Komiseri Artür Vagop dün 
tayyare ile ve Mısır yoluyla Lon
draya hareket etmiştir. 

Yüce Komiser vazifesinden ni 
hai surette ayrılmaktadır . Yerine 
başkası gelecektir. 

Filistine gönderilecek olan tahkik 
komisyonu azasının üçü tayin edil 
miştir. Bunlara bir aza daha ilave 
edildikten sonra Filistine gidecek 
)erdir. 

Viyana valisi dün 
ist:fa etti 

Viyana: 4 (Radyo) - Viyana 
valisi, henüz belli olmayan sebep 
lorden dolayı Lugün istifasını ver. 
ıniştir. istifanın kıbul edilip edilme· 
diği malüm değildir. 

Bulgar kraliçesi 

Sofya: 4 (Radyo) - Bulgar 
kraliçesi bugün Romadan Sofyaya 
dömüştür. 

Fransanın hataya 
gönderdiği 
müşahit 

- Birinci sahifeden aı tan-

yılının Mayı> ayında, ve sonra da 
1938 yılının ikinci kanununun 28 ve 
29 und<ı tekrar ele alınmıştır. 

Bu esnada yani geçen 6 biı inci 
kanund.ı Türkiye, 1926 da Suriye 
ile izmzaladığı ve sonra 1931 de 
yenilediği dootluk andlaşmasını boz 
du. Diğer taraftan geçen senenin 
Mayıs ayında da Suriye meclisi, /s. 
kenderun sancağına mıitrallik olan 
Fransız - Türk ıtılafını tasdik rt. 

meyi rey İltifakiyle reddetti Keza 
29 Birinciteşrinde de Mayıstaki ka . 
rarını aynen teyid eyledi. Bundan 
birkaç gün evvrl, Şanı Suriyelileıi 
Lazkiyeye ve Haute Djnireh'ye 
nıuhlaıiyet vermek i;teyen bir rro 
jeye karşı protesto etnıi~lerdi. Gö 
riilüyor ki Suriye vahdetini, bu vah
deti bir kere bozup ihlal eıtiktrn 

sonra, tekrar ihya etmek istediği 

nıiz gün, adeta iki ateş arasında 
kalacağımız muhakkatır. Bir ınan

datar devlet iken kendilerini hima· 
ue etmeye ve hukuklarını koruma· 
ya muktedir bulunan bir F ı arısa 
dan ağlebi ihtimal "unitaire,, r~jinıi 
ka'1ul edecek olan ırki 'e dini e 
kalliyetler nıukadderatlaq aılık sa 
dece Şam hükümetine bağlı bulu· 
nurken aynı '"unutaire,, rrjiıııi ka 
bul etmeyi koı kunç V<' lıdlla men 
fıır ae<letıııektedirler. Dürüzler, A 
leviler, "Haute - Dj zireh,, hıristi

yanları, Türklerin ıııantık ve delili
ni kendi hesaplarına ele alarak: 
"Biz, Suriye garantisine, Fransız 

garentisine verdiğimiz drğeı in ay 
nını asla veremeyiz diyorlar. Diğer 
taraftan biz de, Suriye ile üir itti. 
fal( andlaşması addettiğimiz zaman 
bazı elzem ve belki esasen gayri 
kafi olan garantiler elde etmek 
için, akalliyetler için akibeti kötü 
çıka .ilccek bazı Suriyeli talep ve 
iddiaları kabul etmekliğimiz icap 
etmişti. 

Sahife : .1 ...... ...... ____________________________ ,,_ ______________________________ ...,,_.,. 

Mutlaka görülmesi elzem bir sanat abidesi 

Asri • Alsaray 
Sinemalarında 

5-Mart 938 cumartesi akşamı saat 8,30 suvareden itibaren 

Alman sinemacılığının bir harikası 
Büyük bestekar Puççininin ölmez ve seyrine kanılmaz şahestti 

perdenin göz bebeği - Bülbüller Öterken filminin ünlü yaratıoısı 

( MARTHA EGGERT ) 
Kocası, dünyanın en meşhur Tenörü 

Beyaz 

[ Jan Kipura ] 
ile beraber 

(LA BOHEM) 
Operasında doyamıyacağınız ve unutamıyacağınız saatlar yaşatmağa davet ederler 

AYRICA 

Asri sinemada Alsarayda 
Mikinin şen saatı Bay Çetinin Üçüncü devresi 

En yeni dünya havadisleri 
Sinema sobalarla 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
ısıdılnıaktadır 

2,30 matinede 

Asri sinemada Alsarayda 
Umumi arzu üzerine 2 müstesna film birden 

1- 9 ıJncu senfoni 
1- Bay Çetinin birinci ve ikinci 

programlan 
2- Dördüncü Aşk 2- Hırçın Kadın 

ASRİ Telefon 250 AL.SARAY - 212 

Londra - Roma 
müzakereleri 
karşısında 

Biı inci salıifeden aıtan -

!eri sistemi modelinde bir ınuva1e-

nc sistemi :düşiinınektedir. Bu sistem 
sayesinde S:cilyanın şaı k ıııınlakasın. 
da bir İtalyan h•kimiyeti tesis edecek 
ve esaslı bir scvküceyş n ·. klası olan 
Bon yüzı1 ile Sicilya arasındal,.i buga 
zı kontrol etmek kabil olacaktır. 

İtalya. kafi mıktarda süve}Ş ~a· 
nalı aksiyonu satın alarak id;ıre ıncc 

!isinde temsil edilel'egi ;·ızu clnıeklc 
isede kanalın müdafaasına iştirak 
etmeğ'i talep etmek tasavvurunda de 
ğildir. Esasen bu şekilde bir talep el
ınek, ihlimal hal eclileıniyecek olan 
bir takım meselelerin ihda<ına ) er 
açacaktır. 

Hali lıa·mda bu muhtelif noklal.ı la 
birlikle Mısıı aki s Ü el a n hudu
dunun teslimi ve Habeş filolarına in 
giliı sonıalisi ile kcnyadan geçmek 
hakkının verilmesi meselesi le ' kik e· 
dilmekledir. 

Teşekkür 
Eşim , Kardaşıııı ve lıalıaıı.ız 

Doktor Eşref Akmanın vef•tı do 
layısiyle gerek cmaze töırnin<le 
buluııınak ve gerek dil ve yazı ile 
sonsuz acılarımıza iştirak ' tıııck 
lütfünde 1 u:uııan ~ayın kişilerin hrp. 
sine ayrı , ayrı teşekküre hüzunü· 
müz mani olduğunJan lıu yörıdeki 
minnet ve şükranlarımızın iletilme
sine değerli gazeteni111ı araçlığını 
dileriz . 

Doktor Eşref Akmanın eşi 
NEFiSE AKMAN 

Kardaşı : NAZMI AKMAN 
Oğlu : Ankara Belediye Müfettişi 

KEMAL AKMAN 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

ı 

9000 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Karaı ıııımc No : 7756 

( Dünden Art.-n ) 

olursa olsun esrarın ve müstahzar afyoı un ıhzar, idbal, ihraç v" sal şı 
ve münhasıran esrar yapmağa yaııyan ııebatın (Hind keneviri ) ekilnır
si yasak olduğundan iandarmalar bu memnuiyet hilafına hareket edenle
ri görürlerse yakalar, hemen lıir zabıt varakası tanzim eder ve bu ınaJ. 

deleri zaLtederek Cumhuriyet Müddeiumumiliğine teslim ederler. 

Madde 16 7 - ( 166 ) ıncı maddede yazılı uyuşturucu maddelerden
lıer hangi birini kııllananlaı ı "ya } ar ında 1 u!uuc'nraııları j;odarma 

yakalıyarak bir zal-ııt varakasile Cümhuriyet Müd foiuınumiliğine teslim 
eder. 

Madde 168 Jand;ıı ma ölçüler kanun ve nizamnamesinin 
hükümieri dı : r .: ,ind~ tcreddüe e lJen vazifeyi "\ apmakla mükellef· 

tir . 

Madde 169 - Çekiı ge kanununa ve ç~kirge ve süne ni-
zamnamesine v" çekirge müdahale meınuılarının vazifesi hakkındaki nı

zamnameye göre janılarmamn öd.,vlrri şunlardır, 

A) Amele 'e çifçileri ve sürme edevatını mücadele mahalline sev· 
ketınek, 

B) Yakılmasına komisyonca liizuın gösterilen uıczıuatın yakılmasında 
nıümaneat olursa onu menetmek, 

C) lfayi vazife hususunda çckirıe mucadele memuruna yardım et 
nıek . 

Madde 170 - JanJarıııa koyun ve keçi süıüleıinin barınması için 
ağıllarını; Ağıllar kanunu hükü ıılcıin~ uygun yapmıyanlar hakkında bu 
kanun dairesinde takibata tevessül eder. 

-~adde l 7 ~ - Jandarmalar İzalei Şekavet Kanununun hükümleri 
dahılınde kendılcrine düşen vazifeleri yaparlar. 

. Madde .172 - Jandarma İskan Kanunu hükümlerine göre iskan, tah. 
lıye ve nakıl işlerinde kendilerine aid vazifelere Jair vali ve kaymakam 
tarafından verilen emirleri dikkat ve ehemmiyetle ve azami sür'atle yap
nıağa mecburdur. 

Madde 173 - Tahsili Eınval Kanununun (8) inci madd'5i hükmüne 
fÖrc jandarmalar tahsilat komisyonlarının talebi üıerine tahsildarlaı ın 
ş.ıhsını ve yanındaki Devlet parasını korumak içio ıdakatlerine verilir. 
Jandarmaların tahsilata el sürmcltri yasaktır. 

(Sonu Var) 8303 
• 



!>ahife : 4 

Adanalıların kayjp 
ettigi büyük 

hocası 
( İkinci sahifeden artan) 

istifade edilmişti. Onun kısa bir 
mühendislık hayatı da vardır. U· 
zun ömrünün diğer senelerini kay
makamlık, mütasarıflık ve muallim
likle geçirmişti. Kuvvetli bir riya· 
ziyeciydi. (Meseleyi Nabi) diye Tür· 
kiyede pek az riyaziyecilerin hal· 
!edeceği ilmi: davaları vardır Riyazi
yeye dair bir çok eser yazdıysa da 
bastıramamıştır. 

Hocamız 80 yaşına nazaran 
dinçti! insan kafasını yıpratan ri 
yani ye gibi ağır bir bir ilmi uzun 
zamadan bugüne kadar dinç k.fa. 
sıııda yaşatmış bulunuyordu 

* * * 
On binlerce talebesinin ona hay· 

ranlıkları bugün göz yaşlariyle süs
lenmiş ve ödenmiş oluyor. O, temiz 
ve hakşinas bir öğretmendi! Riya· 
ziye gibi çetin bir dersi büyük bir 
kolaylıkla öğretmesini bilen yega· 
ne üstaddı! 

* * * 
İbrahim Rasihin ölümünden bir-

gün sonraydı. Fevzi Duralın yazıha
nesindeydik. Nabi Hoca da baş 
sağlıjtına gelmişti. Sığarasının külü· 
nii dökerken bir noktaya el aldı ve; 

Bozanlı nahiyesine bağlı j 
Bürücek köyü heyeti ih

tiyariyesinden 

Türlı:sözü) 

D. Demiryolları umum müdürlüğünden: 

muhammen bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edi 1 miş pamuk yağı 
16131938 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Köye ait bilumum dükkanlar ve 
k h h 1 f 1 h 19 1 Bu işe girmek isteyenlerin 618,75 liralık muvakkat ta'mibat ile kanu-

a ve ane er ve ırın ar ve an - . 'ğ' 'k 1 N f' "t hh' l'k 'k t kl'fl · · 
3 938 

. .. .. (l
6

) d ı nun tayın ettı ı vesı a arı, ve a ıa mu aa ıt ı vesı ası ve e ı erını 
- cumartesı gunu saat a .. l4 d k d k · · l'ğ' ı · ı· d 

A f b 'k d 'h 1 •1 . 1 aynı gun saat e 'l ar omısyon reıs ı ıne verme erı azım ır. 
sım a rı asın a ı a e suretı e ıca. k d M d · · d H d .

1 
.. d 

1
. 

1 1 
.. Şartnameler parasız olarak An ara a alzenıe aıresın en, ay ar. 

ra verı ecegın en ta ıp o an arın mu- - .. S ş · · d 1 · d A k d 
1 

. , paşada tesellum ve evk eflığın en zmır e !sanca mağazasın an, A· 
raca at etme erı . d d 6 • 1 t M "d" ("".. d d • t 1 kt d 8983 

1 
ana a ,cı ış e me u ur ugun en aaı ı ma a ır. 

1- haleye iştirak edecekler % 
7,5 pey akçası . 1-3-5-8 

2- icar bedeli elli liraya kadar 
olanlar peşinen . 

3- icar bedeli elli lirayı geçerse · ı 1 
iki taksitte verilecektir. BELEDi.YE ı·LAA NLARI 

4- Kahvehanenin ve hanın iki,üç 

senelik icarı pazarlıkla dahi verile· ':-..---------,---------------....: 
bilir. 8968 23-27-5-10-15 

r 

• 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazele 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketleı ıçin Abone 

bedeli değişmez yalnız posta m~srafıl 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra
caat edilmelidiı. 

Aşçı ve 
1 

hizmetçi ! 

1- Belediye Kanarası buz fabrikasında istihsal olunan buzun satışı 
1-Nisan-938 tarihinden 31-Teşrini evvel-938 tarihine kadar olmak 
üzere iki buz mevsimi için kapalı zaıf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

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

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 

darasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale ğünü saat on dörde kadar teklif mektuplarını Be . 

lediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 8980 27-3 -8-12 

Dr. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 

ayenehanesinde kabul etmekted ı r. 

mu-

aranıyor !~------------------·--·~-----

5 Mart 1938 ,. 
TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkj Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü 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. 

zelleştirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
.. 

T A B 
* 

K lT AP 
.. 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve ı 

bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pılır. 

Re!mİ eurak, c 
veli er, defterler, çeki 
karneler, kağıt, za 

tab işleriniz, en kı 

bir zamanda en n« 
bir şeklide en zarif 
rufatla Türksözünde y 
pılır . 

Türk.sözü matba 
sı "Türksözünden. bl 
ka her boyda gazel 
mecmua, tabeder. 

'------------------------: 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif. sa~l?m, ucuı 
son sistem bir 

• 

MAL TiZ ALiNiZ 

- Rasih efendinin ölümü beni 
iki cihetten üzüyor eledi. Biri mer 
bumla olan dosluğum ve onu kay
bedişimdir. diğeri ise o akibetin ba· 
na da yaklaşmış bulunmasıdır .. V t. 
göz bebekleri kirpiklerinin biri biri
ni sık sık kucaklaşmasıyla fersiz ve 
belirsiz bir hale gelmişti. Öylece 
devam etti .. 

- Seksen yaşımı geçtim. Mem· 
lekette bu çağda kaç kişi kaldık 
kil bizim de }Olumuz malum çukura 
yaklaştı ... 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 12 mukabilinde edineceğiniz maldız 

-----------------------·----------------- Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisin 
temin edeceksi~iz. 

Oep birden üstadımıza teselliye 
yeltenmiş ve ( Yaşa hudut olmaz ) 
demiştik. Fakat o bu yersiz teselli 
karşısında yaklaşan ölümünü biliyor· 
muş gibi gözlerinclen bir damla sız
Jırıverdi. 

D.D. Yolları 6 ıncı işlet-: 
me eksiltme komisyonun

dan: 

idaremiz ihtiyaci için şartname· 
sinde yazılı evsafta satın alınacak 
60 ton hı;rda dökmenin beher ki · 
!osu 3,75 kuruş muhammen bedel· 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme ı 8 3 938 cuma günü 
saat 15 de Adanada işletme müdür
lüğü binasında yapılacaktır. Şartna
me Vt! mukavelename projeleri MPr· 
sin. Konyo istasyonlarına ve komis · 
yonumuza müracaale bila bedel gö 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 121 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

Fakat bu tarz ölümler mes'ut 
ölümlerdir.! Yaşını almış, memleke 
te hizmetlerini fazlasiyle ödemiş: 
ardında binlerce tatlı hatıra ve eser 
bırakmış olanların ölümüne elbette
ki mes'uttur denir. Ve bu her kula 
nasıp olmaz ki ... Adananlıların bü
yük Hocasına ı anrıdan rahmet di
leriz. 

Taha Toros 

rülebilir. Bu hurdalar Mersin, [konya, --------------·-------------
Adana istayonlarında veya hat gü 

Otuz sene yaşıyan 
kurbağa 

Nevyork şehrinde bir caddenin 
asfaltı tamir edilirken, çukur bir yer· 
de, ölü zannolunan iki kurbağaya 

tesadüf olunmuştur. Kurbağalar, beş 
on dakika sonra hayat eser! gös 
termeğe ba~lıyınca, yolu tamir eden· 
!erin nazarı dikkatini celbetnıiş ve 
kurbağaların ikisi de bir laboratu-
vara götürülmüştür. 1 

Yapılan tetkikat neticesinde kur 
bağaların, bundan otuz sene evvel 
asfaltlanmış olan yolun altında kal
dıkları ve rütübetli bir tabakada 
kalarak bir müddet yaşadıktan son
ra uykuya daldıkları ve o vakittenberi 
uyku halinde bulundukları tesbit e· 
dilmiştir. 

zergahında bir ve bir kaç istasyon· 
da da teslim edilebilir. 

isteklilerin 938 yılı ticaret o 
dası vesikaları ve kanunun istediği 

sair vesaik ve işletmemiz veznesine 
yatıracakları l 68, 75 liralı!< teminat 
makbuzu veya bu mıkdarda Banka 
mtktubu ile muayyen saatte eksilt. 
mede bulunmaları. 

8988 2 . 7 . 11 . 15 

Seyhan Vilayetinden: 

1 -Hususi idareye ait Alidede 
mahallesindeki Battal ağa medre· 
sesinin enkazı heyeti hazır asile (250) 
lira muhammen bedel üzerinden ve 
peşin para ile satılacaktır. 

2- Şartnamesi Hususi Muhasebe 
kaleminde görülebilir. 

3- Artırma 23-3-938 çarşam 
ha günü saat (11) de Vilayet Da
imi Encümeninde yapılacaktır. 

4- Artırma açık surettedir. 
5- Muvakkat teminat miktarı(18) 

lira(75)kuruştur.8992 3-8-12-19 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

Renksiz 
Kokusu• 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 srn3 suya sarfolunan N JO Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan ınüvellidilhumuza ı 

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

F enniıı en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla İçi mer ıner 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 tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 

----------------·-----------ıı macanalar ve vagonlar KAYADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 

Doktor Osman Bozkurt 

Muayenehanesini Abidinpaşa caddesinde Namıkkemal mektebi 

yanında Dr. Melik apartmanına nakletti . 8985 3-10 

~--------------------------------~' 

rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

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

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 155. _______________ ,..,.. _______________ ...., __________ _ 

1 M it d yakmak için en ekonomık, en uc 

Atacağınız a iZ a kCniıi« Ali Rı7a Kel1' 

şeker ticarethanesinde bul<.e< ksınız .. 

Maden k" •• " kullanmakla hrnı milli bir cevherin isti~ 
omuru lakini arttırmış ve hem de müstefi 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömÜrÜnÜ mulfağınızda bir kere tecrübe edin 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 

.... - .. ..... ... . 372....; --

34 

/ 
I 

Ti · 

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

8879 
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'"\· . ..I;; ·.. ~' 
~~--~--'-·' --'-'-" .......... ~.:-_. ______ , __ ,_.- _""~'!_.:~_ ... _'.;_~r_.\_._~ ___ ,/ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlii_/. 

Adana Türksözti matbaası ;!t 
,; 


