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Büyük Şef 
sıhhattadır 

MUSOLiNi BiR NUTUK SÔYLEDi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Atatürk hafif bir 
Italya Milli Müdafaası, tek kumanda 

Gıip geçirdi esasını kabul etmiş bulunuyor 
Başkumandan Musolini 

''/ta/gaga tecavüz ede
ceğin vag haline derim,, 

Ankara: 31 (Tele
fonla ) - Büyük Şefi
miz Atatürk Kaı unu
sani ve Şubat ayların
da İstanbul ve Yalo
va ya yaptıkları seya
hat esnasında üşüme ( 
neticesi hafif bir Gri- ~ 
be tutulmuşlardı. { "Romanın tam dokuz 

Hamdolsun Ulu Şe- l 
fimiz bu rahatsızlığını 
atlatmıştır.Celbedilen 
doktorlar Şefimize bir 
buçuk ay kadar isti
rahat tavsiye etmiş
lerdir . 

milyon askeri var ,, 

General Şang 

Roma : 31 ( Roma )- Bay Mu-
1 solini bugün ltalyan milletine bir nu-

1 
tuk söylemiştir . Duçe bu nutkunda 
935 denberi olan askeri faaliyeti te-

l barüz ettirmektedir . 
Duçe bu nutkunda ezcümle del mişlir ki ; 

Hay Şek bir geçit resminde Çın er/;ünıJ)le beraber] 1 

]apnlar dünde~ çok 
. fena halde idi 

Şank 
dün 

- Hay - Şek Çin milletine 
bir beyanname neşretti 

'Artık mukavemet değil taarruz, 
Şanghay: 31 (Radyo) Japonlar çok fena bir vaziyete dU,mU• 

tUr BUtUn cebhelerde suratlı bir rlcet hareketi b•• gll•lermı, 
tir, Cebhelerden alınan haberlere gllre Japon kollar-ı 3000 

- " Roma Milli Müdafaası tek 
kumanda esasını kabul etmiş bulu
nuyor. Ve icabında Bat Kumandayı 
ele alacağım. halya hudutları, ltalya 
orduları sayesinde o kadar gcranti
lidir ki, bunu her hangi bir tecavüz 
gösterebilir . ltalyaya tecavüz ede
ceğin vay haline derim . 

ltalya icabında dokuz milyon as
ker çıkaracaktır , Milli Müdafaamız 
için çalışan tam 856 büyük müeas ... 
miz var . Daima hazırlanıyoruz . 

Herkes bilmiı olmalı ki , ltalya 
göz dikilecek yer detildlr . ,. 

Duçe bund"n sonra ltalyan or
dusunun silahlarının tamamen değif
tirildiğini yerıi tip silılhların 72,5 ça
pında daha kullanışlı , daha muka
vemetli silahlar olduğunu söylemiştir. 

Türkkuşu 
tayyareleri şehrimizde 

Türkkuşunun talim tayyarelerinden 
ikisi filo kumandanı bay Tabirin idare 
resinde dün 5aat 11.30 da şehrimize 
ırelerek yeni ıayyare meydanına in
mişlerdir . 

Aldıtımız malumata göre tayyare 
cilerimiz dün sabah saat 9,10 da Kon 
yadan hareket ederek tam iki ~aatta 
şehrimize gelmişlerdir. Tayyarecılf>rı 
miz havayı müsait bulduklarından 

Torosların üzerin 2500 metre yükseklik 
le uçarak doğruca Mersin üzerine inmiş 
ler ve oradan şehrimize gelmişlerdir. 

Filonun yolculutu çok eyi ve ra· 
hat geçmiştir. Hareketlerini 'haber 
alan şehrimiz hava k uı umu saha~a 
1'arşılayarak tayyarecilerimizin istıra 
halını temin etmişlerdir. 

• • • 

• -
44 bin 

kil.ometro 
10 günde 

Şehrimizde bir gün ka · 
larak giden İngiliz tay
yarecileri bu müthiş re-

koru tesis ettiler 

Bir müddet evvel Londradan 
yeni Jelandaya gitmek üzere yola 
çıkan bir lngiliz tayyaresi havanın 
bozuklulju yüzünden şehrimize in· 
ıııeOe mecbur olmuş ve o zaman 
yaljan bol yaljmurlarla batak bir 
hale gelen tayyare meydanında 
tayyareleri batmıştı. Halkın ve ma
halli idaremizin büyük yardımlarile 
tayyare meydanından çıkarılarak 
foıt> üzerine götürülmüş ve tayya· 
reciler ertesi gOn Adanadan hare
kete muvaffak olmuşlar fakat yine 
bir ı rıza yüzünden Kıbrısa inmeı'je 
mecbur kalmışlardır. Bu iniş esna· 
sında bir kazaya uı'jramışlar ve 
Kıbrıatan londraya dönmüşlerdir. 

Tayyarenin içinde Deyl-Ekspre· 
sin havacılık mukarriri B. Riket ve 
büyük bir lngiliz tayyare fabrikası
nın tecrübe planı olan Glavston 
~ lngiltereye gitttkı6n -a 
bu iki ceıur insan teşebbüslerine 
tekrar başlamışlar ve yakınlarda 
yaptıkları bir kurs seyahati ile Lon· 
dra yeni Jeland arasındaki 22 bin 
kilometrelik mesafeyi dört gOn ve 
sekiz saatte katetmelje muvaffak 
olmuşlardı. li!u büyük netice iki 
tayyareciyi tatmin etmemiş olacak 
ki, bundan sonra daha büyük bir 
seyahate çıkmışlardır. Son gelen 
Avrupa gazetelerine göra Riket ve 
Glavston bu müthiş seyahatin son 
merhalesi olan Basradan londraya 
hareket etmiş bulunuyorlar ki, şim· 
diye kadar seyahatlerini muvaffa· 
kiyetle bitirmiş olmaları muhakkak· 
tır, 

Riket ve Glavston bu saya 
hatlerinde kırk dört bin kilometrelik 
bir meseleyi [dünyanın çevresinden 
fazla] on gün ve bir kaç saatte 
yapmışlardır. 

Münhal mebuslukla-
ÖIU vermı,ıerdlr. 

Şanjihay: 31 (Radyo) Mara
••I Şang Hay Şek cephaaan 
Çin mllletlna bir beyanname 
na,ratmı,tır. Mara,al b~nda 
dlyorkl: 

Sovyetlerin 
Yeni Ankara elçisi 

Türkkuşu tayyareleri şehrimizde t .. t • ld • 
bir kaç gün kalerak geçen sene.Ada fa namze gos eri 1 
na mızın yetiştirdiği '.ür~kuşu tale~e-- Ankara: 31 (A. A) - Ankara 
!erini muntazaman bındırerek moto~lu 

-• \rlık zafer bizimdir, Çin mil
leti şunu bilmiş olmalıki valan için 
dört elle çalışmanın sonu muhakkak 
zaferdir. artık Çin ordularının vaziye 
ti mukavemet de!l'ıl taarruzdur. 

Ankara: 31 (Telefonla) Hükıime 
timiz, Sovyetlerin Ankaraya yeni 
tayin ettıği büyük elçisi Aleksenin 
kabul edildiğini sovyet hükumeti. 
ne bildirmiştir. 

u\uşları göstereceklerdir. bunun ıçın 
de bugün yarın !Jir proğra'." hazır 
!anacaktır. Bu uçuşlar şehrımızde ge 
rek halk ve gerekse Türkkuşu men• 

supla rı için eyi bir tesir yapacaktır. 

Pilebisit propagandaları 
hararetle devam ediyor 

Çekosıovakyada Almanyada 
Ben~ş Çekoslovaklara 

garanti vadediyor 
Prag : 31 (Radyo) - Reisi cumhur Bay B<ıneş bu 

gün radyo ile bir nutuk söylemiştir. Beneş bu nutkun
da ezcümle demiştir ki; 

" Çekoslovakya harici hiç bir tesirden ürkmiyecek 
vaziyettedir. Çekoslovak milletine bu cepheden sarsıl· 
maz bır garanti vadediyorum. ,, 

Praı'j : 31 (Radyo) - Çekoslovak orrlusunun bütü7 
Şübelerinin iştirakile umumi bir Manavra yapıla'caktır. 

Hitler daha iki 
nutuk söyliyecek 

Berlin : 31 (Rodyo) - Adolf Hitler bugün (dün) ve 
yarın (bugün) iki nutuk söyliyecektir. 

Viyana : 31 [Radyo) - Pilebisit pmpagandaları ha· 
rararetle devam etmektedir. Hitler Alman milletini rey 
sandıklarına koşmağa davet etmekle ve dünkü nutkun• 
da şöyle demektedir; 

- "Ben Almanlık vazifemi )'lll?lım. Sıra Alman mil-
letinindir . ., • - Gerial ıçeride -

saylavı Rasim Aktar, Manisa sayla 
vı Sabri Toprak, Siı.op saylavı 
Dr. Galip Üstünün ölümleıi ve Bolu 
saylavı Cemal Hüsnü Tarayın isli 
fası üzerine boşalan Ankara say· 

lavlıtına lı bankası gtnel direktörü 
Muammer Eriş Manisa saylavlığına 
iktisat vekaleti müsteşarı Faik Kurt· 
oğlu .)inop saylavlığına lzmir üzüm 

kurumu direktörü lsma;I Hakkı Ve 

ral ve Bolu saylavlığına Kastamonu 

eıki komutanı Emekli Albay Os 
man Göktürk parti genel başkanlı 
ğınca parti namzedi olarak onaylan· 

mışlardır. Sayinseçicilere bildirir ve 

ilin ederim. 
C. H. P. genel başkan 

vekili C. Bayar 

Fransadh amele ihtilaf
ları hal safhasında 

Paris : 31 (Radyo) - Saks mın. 

takasındaki amele ihtilafları bugün 

yarın halledilecektir. 

Romanya kabinesi dün 
yeniden teşkil edildi 

Patrik miron kristea 
başvekôleti- deruhte etti 

Bay Antonesko yeni kabinede yok 

Bütün siya&i 
bir saltanat 

partiler lağvedildi, 

meclis1 kurulacak l 

Bay Antonesko 

Rükreş ; 31 ( Radyo ) - Yeni 
kabine Patrik Miron Kristineanın baş
kanlığında teşı:kkül etmiştir . Yeni 
kabinede Bay Anlonesko yer alma
mıştır. Hükumet bir kararname neş
rederek Romanyadaki bilumum si
yasi teşekkülleri feshetmiştir . Siyasi 
Cemiyetlere artık katiyen yer veril. 
miyecektir . Eski Başvekillerden mü
teşekkil bir saltanat meclisi kurula
caktır . 

.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Bükreş : 31 ( Radyo ) - Hükii 
metin son kararları bazı mahfellerde 
iyi karşılanmamışsa da umum'.yet 
itibarile memnuniyet uyandırmıştır . 

Kamutayda 
Vekaletler bütçe
leri kabul edildi 

Anka: 31 (Telefonla) - Kamu. 
tayın bugünkü toplantısında kabul 

edilmiş bulunan bir kanun layiha· • 
sile muhtelif vekaletlerin 1937 mali 

yılı bütçelerinin muhtelif fasıllarına 
14.751.000 liranın munzam tahsisat 
3.569.000 liranın da fevkalade tah· 
sisat olarak konulması ve yine bir 
kısım bütçelerin fasılları arasında da 

1.170.000 liralık münakale yapıl 
ması tasvip edilmiştir. 

Bir Yugoslav gemisi 
denize indirildi 

Belgrat : 31 (Radyo) - Yugos· 
lavya tczgahlarinda inşa edilen ilk ge
minin adı Zagrep tir. Bu gemi bugün 
büyük merasimle denize indirilmiştir 

• • 
; l!panyada dün :.: Hiikômetçiler 
1 Asiler yeniden 1 

i bbo'::~:.:~1ı~:~ i biraz kalkındı . . 
~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' 
Aragonda asiler cumhurfyetçi

lerden 3500 esir aldılar 

BarsPlnrıuıı havadan görünüşı7 

Bareelon: 31 (Radyo) - Dllrt tayyare bugUn Oranoyu •ld
detıe bombardıman etmı,tır. On be, ev yıkılmı, 17 kl•I 
lllmu,tur. 

Mlllt Mlldefea nazeretlhln 
na,rettlOI bir tebllOe gllre ,ı. 
mel cepheelnde harp •lddelle 
devem ediyor . Asilerin ileri içeride 
hareketi gev,emı, , Cumhurı . 

r::::~~r d• biraz kalkınmı,. Aşk Politikası 

Cumhuriyetçilerin tayyareleri a~i 
hava faaliyetini durdurmuştur, Hatip
ler sokaklarda nutuklar irad ederek 
halkı müdafaaya davet elmişleıdir. 

Salamanka: 32 (Radyo) - Ara
gon ceph~sinin her noklasında !rank· 
sistler birçok kasabalar ve mühim 
mevziler işgal etmiştir. Frankocular 
3500 kadar esir almışlardır. 

• 
Nefret 

( Hikaye ) 
• 

Günün Vodvili 



~alaife : 2 rnrkalizll 1 Niun 1938 

POLiTiK AŞKTA 

Jülyet Nazi, 

,_.-=:ı:::ı:::m::ıı:-·-------------,ı 
~ltııöır (h)c§llb>~ırD~ırü 

'·-----=---------t----------------·-----1------~ 346 gram ağırlığında 
doğan çoçuk 

Romeo Demokrat 
ölmek istediler olduğu için 

=--~-=~~~~~~~~~-

Fakat demokrat Romeoyu sevgilisini 
dü. dükten sonra korku sardı. .. 

öl-

ve der haf tevkif olundu 

Nev-yorktan yazalıyor: 

Ş 
arlot ekseriya in~i g.ibi .dişle 
rini gösteren sevımlı bır te. 
bessüm içinde tekrar ederdi. 

- Biz Romeo ve Jülyetizl ken. 
disi 18, nişanlısı 16 yaşında idi. 
Bu iki genç birbirlerini çıldırasıya 

seviyorlardı. Genç kızın babası Nev 
yorkun kalabalık bir mahallesinde 
kahve işletiyordu. Delikanlı da bir 
müddettenberi burada çalışmağa 
başlamıştı. 

Yalnız Şarlot koyu Hitlerci olan 
bir babanın kızı idi. Donald'ın ba 
bası ise demokrat ve Amerika 
Cumhur Reisı Ruzvelt'in hayranı 
idi. Donald çok geçmeden babasına 
rağmen Amerikada (Alman dostları 
cemiyeti) ne girdi. 

Fakat gene çok geçmeden bu 
iki genci birbirine sım sıkı bağlayan 
aşkın ve hayatlarının mahiyetini, is 
tikametini değiştirecek olan bir ha· 
disede zuhur etmekte gecikmedi: 

Almanya da 
- birinci sahifeden artan -

Viyana ; 31 (Radyo} - Dün bü 
tün katolik kiliselerinde reyiam mü· 
nasebetile Avusturya piskaposlarının 
neşrettikleri beyannameler okunmuş. 
tur. 

Bu beyannameler nasyonal sos 
yalizm hareketini takdis etmekte ve 
reylerini nasyonal sosyalist fırkasına 
vermek için katolikleri teşvik etmek
tedir. 

Şehrimizin yapı 
meseleleri 

Eml..1k itam bankası 
umum n1üdür muavini 

şehrimizde 

Emlak itam bankasının şehrimiz 

de lıir ajanlık ihdas edeceğini ve 
mezkur bankanın halkınııza ev inşa 
sı için uzun taksitlerle p11 a vere 
ceğini yazmıştık. 

Bu işleri yakından tetkik etmek 
üzere, bankamn umum müdür mua · 
vini b;y Kemal Türkömer şehrimize 

gelmiş ve bir kaç gün kaldıktan 
sonra di.in mersine gitmiştir. 

Bay Kemal Mcrsindede yine bu 
işler üzerinde etütler yapacaktır. 

Borsada alım,satım 
Beş on gündenberi durgun bir 

halde bulunan Borsamızda bilhassa 
koza üzerinde alım satım olmamış 
gibidir. Dünk~ piyasaya göre Klev 
land pamuğu 38-40,5, piyasa par 
lağı 24 - 26 , piyasa temizi 22-
2.'.l,50, koza 5-5,50 ve çiğidin de 
kilosu 2,75 -3 kuruş arasında satıl. 
maktadır . 

Ziraat ı .üdürünün 
tetkikatı 

Jülyet yakında anne olacağını his
setmişti. 

Ne R11meo, ne de Jülyet evle 
nebilmek için ailelerile mücadeleye 
girmeyi düşünmediler bile .. iki genç 
tıpkı Romeo ve Jülyet gibi el el<',ya
nak, yanağa ölmeye karar verdiler 
hazırlıklar başladı. Donald eski bir 
subay olan babam1ın tabancasını 
aşırdı. A} ni zamanda çiçek te ge· 
tirmişti. Fakat rengi atmış yapma 
çiçekler .. çünkü paraları yoktu. 

Berlinde dün neşredilen bir ka 
rarnameyle, Alman maliye naza .. eti, 
Avusturyanın iktisadi kalkınmasını 
temin için lüzumu kadar para talı 
sisine mezun kılınmıştır. Kararname j 
bu paranın nereden bulunacağını tas 
rih etmemektedir.: Eu yüden yeni ' 
bir vergi ihdas edileceği şayiaları 
dolaşmaktadır. 

Kozan ve Kadirli bölgelerinde 
zirai durumu tctkikde bulunan 

, Ziraat Müdürü Nuri şehrimize dön· 

··--------------
Londrada 

Her zaman birleştikleri odada 
Şarlot ölüm yalağını hazırlamıştı. 
ikisi beraberce bu yatağın üzerine 
uzandılar. Şarlot yaş dolu közleıile 
u;un, uzun sevgilisine !Jaktı. Ve bun· 
dan sonra s~kin bir sesle: 

- Haydi! ded i. 
Donald tabancasını aldı. Sevgi · 

!isinin kalbine dayadı ve ateş etti. 
Biraz bekledi. Kurşunun girdiği yer· 
den hafıf bir kan sızmağa ve grnç 
kızın önünde duran çiçek demetini 

1 

boyamağa başlamıştı. Tabancanın ı 
içinde daha bir kaç tane kurşun 
vardı. Fakat birdenbire müthiş bir ı 
koku Donaldı titrı-tmeğe başlamıştı. 
Yataktan bir çılgın gibi kalktı. Te 
lefona sarılarak poslisi buldu. Bulun 
dağu yerin adresini vererek: 

- Birisini öldürdüler! yetişinizl 
dedi. 

Polisler onu kapının önünde ve 
Şarlotun narin ve soğumak üzere 1 

bulunan vücudünü kolları arasına 

Hava hücumlarına harşı 
korunma tecrübeleri 

LonJra : 31 (Radyo) - Dün 
gece Londranın iki mahallesinde ha 
va taarruzlarına karşı korunma tec 
rubrlrri yapı'ını,tır. Bütün mahalle· 

1 
!er lıal ı tecrubel•re büyük yardım 1 
laıd l bultmıııuşlardır. Çok iyi netice
ler alınmıştır 

Fransız meclisi 
Fransız bahriyesinin 

tal viye projesi i 
diin kabul etti 

Paris; 31 (Radlo) - Mebusaıı 

meclisi, hahriye nazırının, fransız bah 'ı 
riyelisinin takviyesi için r.,eclise ver 
eliği projeye göre daha ıki bü ) ük 
kravezör, dokuz parça küçük ge ıni 

inş:ı edilecektir. 

Filistin tahkik 
komisyonu 

Londra: 31 (Radyo) müstemle· 
ke nazırı avam kamarasının son 
toplantısında vaki beyanatında yeni 
tahkik komisyonunun bugünlerde 
Filistine hareket edeceğini bildirmiş 
tir. 

müştür . 

Ulus okulları mezunlanna 
vesika dağıtılacak 

3 N.san 938 pazar günü saat 
l O da Ası i Sincnıa sa1onunda Ulus 
okulları mezuıılarına Belge dağıtma 
töreni yapılacaktır. 

Yeni Türk Tiyatrosu 

Sanatkarlar dün 
Bağdada gitti 
Raşit Rızanın idar~s;nde bulıınan 

Yeni Türk Tıyatrosıı gurubu dünkü 
Toros Ekspresile şe~rimizdPn Bağ· • 

dada hareket etmişler.:lir. 1 
San~lkaarhrımız BafrdaJa dört ı 

beş eser oynryacaklardır. Sanatkar 1 

larıo dönüşte yine Adanada bir kaç 1 

gün kalmaları muhtemeldir. ' 

Kızılay balosu . ı 

Yarın akşam venliyor 
Şehrimiz Kızılay Kurumu yıllık 

Balosunu yarın akşam Halkevi sa 
)onunda verecektir. Balo davetiye 
leri dağıtılmıştır. 

Pirinç zeriyah 

Bir komisyon 
toplanıyor 

Haber aldı~ımıza göre, çukur 
ovadaki çeltik bölgeleri üzerinde 
sıhlıi tedbirler almak üzere buğun 
sıhhat, ziraat, nafia ve sıtma müca
dele müdürlerinden mürekkep bir 
komisyon toplanacak, müzakereler 
yapacaktir. 

Küçüklerden 
Vapur, Tiren 
ücreti alın· 

mayacak 

ilkokul çagına gelmemiş çocuk· 
fardan vapurda, trende ve tramvay· 
da yaşlarına göre ücret alınmakta 
dır. Üç yaşına kadar olan çocuklar· 
da bu ücretten müstesna tutularak 
parasız seyahat ettirilmektedir. 

Trende ve vapurda ise yarım 

bilet usulü bulunduğundan 3 yaşın· 
dan 7 yaşına kadar olan çocuklar 
yarım ücret vermekte, tramvayda 
beş yaşından sonraki çocuklarda 
tam ücrete ralei tutulmaktadır. Bu 
formüle göre, ilk tahsil çağında o 
lan yedi yaşına kadar çocuklardan 

hiç bir ücret alınmaması düşünülme 
ktedir. Yeni şekil pek yakında tatbik 

edilecektir. 

ViLAYETTE: 

Mahalli idarelerin 
tarihçeleri 

iç baKanlık tarafından hazırla· 

nan mahalli idarelerin tarihçesini 
ve mahalli idarelerin kalkınması 
bakımından alınması 13zım gelen 
tedbirleri muhtevi bulul'an rapor 
dün baş bakanlığa takdiı,ıı edilmiş

tır . 

Behçet Kemal Çağlar 

Şehrimizde bulunan arkadaşımız 
Şair Behçet Kemal Çağlar dünkü 
To•os Ekspresile Bağdada lıareket 
etmiştir . 

31 MART 938 

Gök yüzü açık. Hava hafif rüz· 
garlı. En çok sıcak 18 santigrat de 
rece. Geceleri en az sıcak 4 santi 
grat derece. 

almış, hıçkırıklarla ağlıyor buldular. r---------------------------------
Birkaç kelimelik bir sorgudan • zdivaçta, biribirine zıt va G u· . n u· . n Vo d '-1 ı· ı ı· 

sonra onu tevkıf ederek ellerine ke· 1 ziyetler bilhassa telif olu- ıy 
1 d 1 

nabilirler, yollu bir söz •------------------··----epçeyi vur u ar. · vaı dır. Bu söz doj!'ı u mu· 
Çocuk deliliği! çılgın aşkl. dur sizce? 

- Elbt tte! Mesela, mutlaka ze----------------1 ki lfü kadınla evlenmelisiniz! 

MAHKEMELERDE: 

Bir hırsız dün mahkum 
oldu 

- Kibar iki kadın konuşuyor: 
- Şöförümü dej!'iştirdim. Bilirsi-

niz, ki bana hizmet edenleri göbek 
isimlerile çaj!'ırrnaj!'ı teklifsizlik saya
rım. Bunu da soyadı ile çaj!'ırmak is
tedim, fakat .. 

- Evet? 
-· Soyadı nedir, tahmin 

niz? 
- Nedir? 
- Sevgili! 

edersi-

söylemej!'e geldim. 
- iyi am' karımı gördünüz 

mü? .. 
- Gö:düm .. Fakı t kızınızı ter

cih ediyorum, çok güzel kız!.. 

Mısafiri, yeni yaptırdıkları apart-
manda bır salona aldılar: 

- Bura" muzik salonıımuz. 
Mirnfr iki tarafına bakındı: 
- Burada hiç bir muzik, a eti 

yok ki!.. 
- Evet ama komşunun radyosu 

buradan çok iyi İşidilir. 

-- Sizin çocuıtunuzdan şikayet· 
ciyim .. 

- Meye, ne yapıyor? 
- Sokakla benim yürüyüşümü 

taklit ediyor. 
- Ay o sizirı yürüyüşünüzü mü 

taklit ediyordu?. Ben evvelki gün 
onıın bu tuhaf yürüdüj!'ünün farkına 
varmış bir daha böyle apdal akdal 
yürüme diye lenbih etmiştim. 

-0-
- Hitler yalnız Avusturyayı de· 

j!'il, fizik kaidelerini de altust elli. 
Oglum Avusturyadaydı. yerinden kı
mıldamadan Almanyaya gitmiş ol. 
du .. 

1 
r 

1 

Bir ceset 
bulundu 

1 Dün Ceyhan nehri kenarında 
j bir ceset bulunmuştur. Cesedin hü-

viyeti şimdilik meçhuldür. Şehrimiz 

lngilterede; bazan çok gürbüz 
çocuklar doğduğu gibi bazan da 
fevkalade garip denecek kadar cı
lız çocuklar da doğmaktadır. 

Son günlerde Loııdrada biri 695 
ve diğeri de 346 gram ağırlığında 
iki çocuk doğmu tur. Bunların iki
si :de, tarr üssıl: ha ve vücutlerinde 
en ufak hir arıza dahi yoktur. Cüs· 
selerinin, bu derece lıafıf olması, do 
torların fevkalade merakını mucip 

olmuştuı. 

1 

Cumhuriyet Müddei Umumiliği der
hal işe vaziyet etmiş ye Müddei 

1 

Umumi Mııavinlerinden Bay şeref 
Gökmen ile Hükumet Tabibi Bay 
Mazhar vaka mahalline giderek 
Otopsi yapmışlardır. Hükumet Ta. 
bipliği raporunu bugün verecektir. 

Polis cesedin hüviyetmi teşhis 

için tahkikata başlamıştır. 

Maarifte 

Yeniden tadil edilecek 
mektep kitapları 

Lise ve orta okulların riyaziye, 
fizik kimya kitaplarında kültür ba 
kanlığı yeniden bazı tadilat yapa· 
rak değişmeler neticesi hazırlanan 
kitaplar bu ders yılı başından iti
baren bütün okullarda okutula
caktır. 

Rad:yumun nakli bundan 
sonra nasıl olacak 

Radyumla tedavi uulü, dünya 
da çok ilerlemiştir. Londrada, birço 
hasta bam ler de bu husu ile tedavi tJ 
)enlerin, günden güne çoğalmakta 

olduğu, lngiliz gazetelerinde okun· 
maktadır. 

Ayni gazetelerin verdiği mallı 

mata göre, radyumdan bütün has
tanalerin istifade edebilmesini temin 
için, hususi ve ayni zamanda mit 
ralyözlü bir tayyara yapılmak iste 
miyorınuş. Zira radyumun, bir has· 
taneden diğerine nakli, çok telılikeli 
imiş. Hatta hala bile, radyum, zırhlı 
otomobille oradan oraya naklolu· 

na biliyormuş. 

n 
r 

Kültür bakanlığı kıtapların va. 
ziyeti etrafında alakadar öğretmen
lerden muhtelif sualler sor maktadır. 
Alınan cevaplara göre haziran ve 
temmuz aylarında Ankarada bir 
komisyon toplatarak yeniden nok
san görülen noktalar etrafında tet 
kikat yapacaktır. 

Fransız siyasileri, golf oy· 
namağa icbar edilmelid:r ~ 

Fizik ve kimya 
derslerinde tecrübeler 

insanlar, sporla ne der.!ce fazlo 
iştigal ederlerse, o kadar sıhhatli 

Vf' ayni zamanda sinirlerine hakim 
olurlar. 

J Fransada, sık sık vukubulan 
Kültür Bakanlığı, okul program· 1 kabine değişiklerinin, Fr;,nsız siya· 

!arı ve bunlara göre hazırlanan ders silerinin, sporla hiç İştigal etmcle· 
kitapları fizik ve kimya tecrübeleri- rinden ileri gelmekle olduğu söyle· 
nin daima derslerle birlikte yapıl· Ufyor. 

masını alakalılara bildirmiştir. Fransız sinir mütehassısları di· 

}' 

nı 

le 
nı 

lü 
ç 

Karneler veriliyor yc..rlar ki: 
ilk okullarda ikinci yoklamalara lngilterede, siyasi ricai, her haf· ai 

ait karnelerin dünden itibaren tale- ta sayfiyeler~ gi,!erek saf hava a 
B' lırlar ve bu suretle zihni yorgunluk· belere verilmesine b.aşlan. m. ı.ştrr_. ır 1 

b 1 1 !arını giderirler. Bundan baş~ a, sık kaç güne kadar bu ış ıtırı mış o a· I 
caktır. sık golf oynarlar. Bu spor, insanla· 

' rın sinirleri üzerinde çok mühim te· 

ZABITADA: sirler yapar. İşte bunun içindir ki, 
lngilterede kabinelerin ömrü uzun 

Ahmet oğlu Cuma Dirbaz kızı olduğu gibi, parlamento münakaşa· 
8 yaşında Rahimeye bisikletile çar· ları da son derece sükunetle geçer. 
parak çocuğu hafıf surette yarala halbuki Fransada vaziyet. tama· de 
mıştır. Cuma hakkında takıbat ya. men berakistir. Fransız siyasileri ka 
pılmıştır. • hiç spor yapmazlar, loş odalardan 

On beş gün içinde şeh- 1 çıkmazlar ve zihni yo·gunluldarır.ı ui 

rimizde evlenenler i gidermek için de hiç bir ŞP-Y dii~üır 

16 Mart 938 den düne kadar 
Belediyemiz Nikah Salonunda 37 
çiftin nikahları yapılmıştır. 

İki esrarcı tutuldu 
Sabıkalı esrarcıl~rdan Salih oğlu 

llaveci Mehmet ve Osman oğlu 
Mustafa da 10 santigram esrar bu 
lunduğundan yakalanarak Adliyeye 

teslim edilmişlerdir. , 
vine geliyor. kaşlarını çatmış, benden 
izahat istiyor: 

- Kızım dün eşyasını toplamış. 

bana sıj!'ındı. Aj!'layıp duruyor. Onun 
bana sıj!'rnmasmı icap ettir~cek ne 
söyledin, bakayım? 

Damat, sükunetle izah ediyor: 
- Sadece pılısını, pırtısını top

layıp şeytana gilmc>ini söyledi1T.! 

Misafirile konuşurken oda kapısın 
kaöatan kadın misafiri gidince, hiz· 
metçi kızın ajtzını aradı: 

- Minna anahtar delij!'inden gö
zetlemediniz, ya? 

- Aman, ne demek? Aklıma bi
le gelmedi! Hem siz içeriden anah· 

1 mczler. Bundan dola}r. Fransayı 

1 

t kabine Lkhranl<ııından kurtarmak 
ve Fransız parlamentosur.da daim3 

1 ha~im olan asabiyet havasını izale 
etm~k için: Fransız siyasilerini spo' hr 
mecbur e lı cek surette bir kanun ~ ki 

karmak lazımdır . ., 
F rasız sinir mütehassıslarının bır 

mütaleası, her yerrle makul görünu' 

yor . 

Açık teşekkür 
Gece yarısı çağırımıza koşarak 

eşimi ağrılar hissettirmeden doğur· 
tup bu suretle hem eşimin v<. henı 
de yavru.ııun hayatını kurtaran be 
lediyemizin çok değrrli ebesi Ba J 
Semihaya bütün ailece borçlu bulu 
dugumu1 trşekkürlerimizin sayın gı 

zetenizle yazılmasrııı rica ederim. 
2 Numaralı ziraat mens1 

cat fabrikasında maki~ 

9087 MUSTAFA 

sal 
Zır 

Yar 

bu 
her 

diy 

CÜn 

rası 

Beı 

Mahmut oğlu Mehmedin bakkal 
dükkanından eşya çalmak suçile 
mevkuf bulunan Ağbay oğlu Hasa 
nın ikinci Sulh Ceza Mahkemesinde 
yapılan duruşması neticelenmiş ve 

suçlunun iki ay yirmi beş gün hap 
sile bu kadar da polıs kontrolü al· 
tında lıulundurulmasıııa karar ve
rilmiştir . 

-0-
- Krzrnır.la evlenmek ıstediğiJıi 

-o-
iki komşu karşılaşlı 1 r: 

-0- tar delij!'ine mendil asmış dej!'ilmiydi-

Mevsimin en nezih ve eıı 
neşeli Balosuna hazır, 
lanınız !.. 

Kaynana, hiddetle damadının e- niz 1 9011 



1 Nisan ım 

Hikaye 

NEFRE 
f~ airedeo pek asabi bir 
l!:::U halde gelmişti. Gene ka. 

rısına, yukarı çıkar çık· 
maz hiwıetçiden ~ikayet etti: 

- Artık bu çekilmez hale gel· 
di Pervin! 

Pervin, son zamanlard~ Fazılda 
gördüğü bu titizlikten hem mütees· 
sir hem de memnundu. Ôyleya, ye 
ni hizmetçileri Lemana kocasının 

yüz vermemesi hoşa gitmiyecek şey 
mi idi! 

Lemanı, bir gazetenin küçük ilan 
ları vasıtasile Fazıl bulup eve getir 
mişti. Pervinle onun için ne kadar 
kavgalar etmişti. Çünkü Leman gü
zeldi; karısından çok güzel. On ye 
disinde fıkır fıkır bir şeyi 

0 Halbuki şimdi Fazıl, bu yeni hiz. 
:eJ metçiden nefret ediyordu. Hemen 

gün aşırı karısına ondan şikayet e a 

o 
li 

diyordu: 

- iskarpinlerimi bir gün olsun 
tozu alınmış bulmuyorum .. şapkam, 
pardesüm bir gün fırça yüzü görmi. 
Yor .. tutulac~k tenbel değil bul 

Fazıl karısına, buna mümasil 
da\a neler neler saymıyoıdu! Pervin 
kocasının bu şikayetlninden mem. 
nun oluyor fakat bunu belli etmiye. 
rek: 

- Benmi getirdim onul 
Demekle iktifa ediyordu. 
Kocasının, yeni güzel hizmetçiye 

karşı bu nefreti, onun Fazıl hakkın 
daki itimadını bir kat daha arttır· 
nııştı. 

işte bugün de Fazı! söylenerek 
Yukarı çıkmış ve karısına dert ya· 
nıyordu: 

- Bıktım artık .. her gün saat· 
lerce kapıda bekliyorum. Leman ha. 
nım efendi kapıya koşmak tenezzü 
liinde bulunmıyor galiba! buna bir 
Çare bulmalı Pervin! 

Karısı artık dayanamadı: 

Yazan----~ 

1 Tangün er 

Fazıl, bu sözlerden anlaşılmaz 
bir zevk duyuyerdu. Fakat biraz son 
ra Pervin şöyle mırıldandı: 1 

-Madem ki bu kız seni bu kadar 
üzüyor, yarın söyleyeyimde kendi· 
sine iş bulsun! 

Fazı! karısının bu sözü üzerine 
artık biraz evvelki hırçın değildi. 

-Hayır, dedi, bırak belki adam 
olıır; biraz daha sabır! yarın biraz 
kulağını çekerim! 

Bu defa karısı şikayete başladı: 

~ Ona yüz veren gene sen de. 
ği! misin .. sık sık izinşefkat, şüphes 
siz onu şımartır. Benden şık giyini· 
yor; kim bilir izin, aldığı günler ne
relere gidip, neler yapıyor? yarın 
için gene benden izin istedi: 

- Verdin mi? 
- Evet; hem yarın ben de ak· 

şama kadar Şaziyelerdeyim. Gelip 
beni oradan alırsın sinemaya gideriz. 

Fazıl artık, karısına bir şey söy
medi. Gözleri gülüyordu. 

••• 
Ertesi gün Fazıl, Beyoğlıında bir 

apıutmanın salonunda, küçük yapılı 
sarışın, fıkırdak bir kadınla ge'!iş 
bir şezlonga uzanmış anlatıyordu: 

- Böyle yapmaktan başka çare 
yok. Hırçın hareketlerime devam et· 
meli yavrum. 

- Ya artık izin alamazsam, 
- Kolay ... ben vaziyeti idare 

ederim. Yalnız sen eski program da. 
bilinde hareketi unutma! olınaz mı 
şekerim.,. 

Türk hudut ko-
misyonu Halepte 

Şam: 31 (Hususi Muhabirimiz
den) - Halep muhafızı "vali ve be
lediye reisi. Baron otelinde, Türk 
heyetine iadei ziyaret etmiştir. Mat. 
buat kalemi şefi Bay açıkbaş mu. 
hafıza refakat ediyordu. Muhafız, 

Türk heyeti tarafından hararetle kar. 
şılanmıştır. 

Fransız murahhası M. David ve 
şimal gurupları kumandanı da Türk 
heyetini ziyaret etmişlerdir. 

Birinci toplantı: 
Bugün Türk heyeti Cemiliyenin 

jandarma kumandanlığı makamında 
bir istihzari toplantıya davet edil· 
miştir. Fransız heyetini teşkil eden 
zevat şunlardır: M. David, Şimali 

mıntakalar kumanda Bono, Koloni 
Berji, M. Nobi ve teğmen Kof. Türk· 
Suriye hudutlarının istihbarat kale · 
mindeki bazı memurlar da vardır. 
Öğrendiğimize göre, M. David iki 
heyetin reisliğine seçilecektir. 

Çekoslovak elçisi 

Atatürke 
itimatnamesini 
dün vermiştir 
Ankara: 31(Telefonla)-Çekos 

lovakyanın yeni elçisi dün itimatna
mesini Atatürke taktim etmiştir. 

Kızılay Balosu 

2 Nisan 938 cumartesi 
günü Halkevi salonı• -da 
verilecektir . 

9012 

ı rr·· k .. .. · ur sozu 
1 Gündelik siyasi gazete 

-----------------1 
l~-ÇOCUK HASTALIKLARI 1 MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

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

1 

•I 
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 1 

zammedilir. 1 
2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. 

Bu güne kadar bütün dünyada yapılan en muazzam film, Bu güne - Getirdiğin gibi koğmak sana 
f · ait. Ben şikayetci değilim. 

Fazıl, kolu üzerine uzanmış kör· 
pe kadını kucaklarken mırıldandı: 

- Ah Leman sen şeker bir kız. 
M'ı 

1 

kadar memleketimizde rgösterilen "n güzel Tarihi film... 
1 

1 
TAN SiNAMASINDA 

1 

1~~~~-B-_E-_L-:-~-İY~-E--~-İ-L~A-_ .. ~N~L~A~--R~I~~--.-:' "''•u• '""· M. "'BU AKŞAM 
1 

yecan, Canlı bir macera Yüz 
binlerce Figüran., milyonlar 
sar file hazırlanan ve tama· 
men Tarihe müstenid muaz. 

r. 
1 - Belediye emiaki 938 yılı haziranından itibaren birer sene müd

detle, şartnameleri mucibince kiraya verilmek üzere açık artırmaya çı · 
rı k arılmışt ır. 

2- Bu dükanların muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelleri . 
. ı ıı· 

ır. 

il 

'I 

a 

A - ZJlııre pazarındaki mağazalar 13·4 938 perşembe. 
B- Sebze halindeki dükkanlar 21-4 938 Pazartesi, 

C - Kasap dükkanları 25 4-938 perşeube 

c 
1 

D - Karşıyakadaki düka~lar, Hukfımet içind~ki yazıhanaler satış baraka 
~rı muvakkat Şölen, gazinosu, Kuru köprüdeki Giilenbar, belediye altında 

~ kı beı ber dükkanı. sebze ve hayvan pazarın laki kalı veler, Hayvan pazarı 
saban yerile Sultansokağrndaki kerpiç ve çinko üç ahırın 28 4 938 pa· 

O zırtesi günü saat 15.Je belediy<" dairesinde Daimi eııcüınence ihaleleri 
Ü' Yapılacaktır . 

3 - Muvakbt teminat muhammen kira bedelinin 0/0 7,5 udur. 
4 - Taliplerin ihale gün ve saatinde yatırmış oldukları teminat mak. 

bıızlariyle birlikte daimi encümene ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
her gün Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. . 

1 - 5 - 9 - 13 9088 

d
. 1- .Abidinpaşa caddesi üzerinde ve Ziraat bankası kaşısında Bele 
ıyeye art 132 ın . 

2 
~tre murabbaı arsa açık arttırma ıle satılığa çıkarılmıştır 

- Arsanın muhammen bedeli (4000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ü .. I d 
4 I . . ç yuz jra ır . 
- halesı N ısanın dördüncü t . .. .. t 15 d B I d' E 

t 
.. . cl pazar esı gunu saa e e e ıye n 

cumenın e yapılacaktır . 

5 - Şartname Belediye Yazı işi · k 1 . d . 1 

zam Lir şahaser 

KRALiÇE 
MARi 

BAŞ ROLDE: 

Ku<lredli B"iyük 
emsalsiz iki 

yıldız 

FREDRİK MARCH 

Katharina Hepbrn 

iLAVETEN: 

CON VVAYNE Tarafından temsil edilen 

Beş Silahlı Haydut ............................................. 
Dikkat: 
Sinema saat Tam 8.30 da Başlar. Yerlerinizi Lutfen erken temin 

ediniz. Localarınızı Teltfanl ayırtabilirsiniz. Tel : 266 

Pek Yakında : TINO ROSSİ 
rası l b'I' 

1 
erı a emın edır. steyenler oradan pa. 

z a a ı ır er. 

6- Taliplerin i!ıale günü muvakkat teminat rr. kb 1 .1 b' l'k 1 Büyük musiki filminde . • . . . . 9090 Bel d' E .. . .. I .
1
• .a uz arı e ır ı te , -~.;.:..;.... ______________ , ________ -! 

KiT ARALAR ÇALARKEN 
e ıye ncumenıne muracaat arı ı an olunur.9053 20-24-29-2 • 

Sahife ı 3 

A s r i · Alsaray 
Sinemalarında 

Bu akşam 
En büyük sergüzeştler - En heyecanlı Maceralar-En müthiş 

Hakikatler filmi 
Bir tip yaratan adam : dehasiyle maruf eşsiz arkadaşı 

Gari Koper Jan Artür 
ün en kudretli verimleri 

Türkçe sözlü 

BUFF ALO BiLL 
Maceralar Kralı 

16 büyük kısım hepsi birden 
Renkli ( MIKININ DÜŞÜNCELERi ) 

Ayrıca Afrikada Aslan avı 
En yeni dünya havadisleri 

Dikkat : Film tam gösrileceğinden her iki sinemada tam saat 8,30 
da başlar. Localarınızı telefonla isteyiniz 

Pek Yakında .... Pek Yakında ... Pek -Yakında 
Her iki sinemada birden 

Sinemacılık tarihinde ilk defa olarak bir film için sureti mahsusada baştan 
başa yeni bir opera bestelenmiştir. 

,-L-e-yl_a_k_la_r_A_ç_a-rk_e_n l 
ismi verilen bu büyük operayı (JANETTE MAKDONALD -NELSON 

EDDI ) oynamaktadırlar 
Görmek için şimdiden sabırsızlıkla hazırlanınız. 

Asri Telefon 250 Alsaray Telefon 212 
9089 

:--~-~---·~----------------------. 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2887 Sayılı kanunun tadiline dair kanun 
Kanun .\o: 3323 Kabul tarihi: J.J 1·1938 

Madde 1- 2887 Sayılı kanunun 1 inci maddesi aşağıda yazıldığı 
şekilde değiştirilmiştir. 

Tüncsli vilayeti halkından olup ta her ne sebeple olursa olsun şim· 
diye kadar gizli kalanlarla doğum, ölüm, evlenme boş'!.nma ve kayıp ;;
kalarını yazdırmamış olanlar hakkknda (2576) sayılı kanun hüfcü,nlerine 
göre tayin edilmesi lazım gelen cezalar affolunmuştur. 

Bu kanunun tatbiki müddetince yukarıda yazılı işlerden dolayı 

takibat yapılmaz ve verilecek nüfus cüzdanlarından cüzdan bedeli, harç 

ve damga resmi alınmaz. 
Bu vilayet ahalisinden oaklihane ve tebdıli mekan vukuatını yaptır 

mamış olanlardan alınması lazıınkelen cezalar da affe<lilmiştir. 

Madde 2- (2576) Sayılı kanunun pulsuz ve cezasız tescile dair 

hükümleri Tunceli vilayeti halicı hakkında l ikinci kanun 1940 tarıhine 
kadar tatbik olunur. 

Madde 3- 2887 sayılı karıunuıı 3 üncü maddesi aşagıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Tunceli vilayeti halkında olan 1316: 1335 (dahil) doğumlulardan 

saklı, yoklama kaçağı ve bakayanın Askerlik işlerin<len doldyı görecek
leri cezalar affolur.ur ve n.uvazzaflık hizmetleri (6) aya indirilir. Daha bü
yaşta bulunanlar yaşıtları arasına ihtiyata geçirilir. 

Madde 4- 2887 sayılı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki gibi de· 
ğiştirilmiştir. 

2887 sayılı kanunun neşrinden evvel firari ve izinsizlerden işbu kanu 
nun meriyet müddeti içine askerlik şübelerine gelenlere ve getirilenlere 

bu suçlarından dolayı ceza verilmez ve piyade kıtalarında (6) ay muvaz· 
zaf hizmete tabi tutulur. 

2887 Sayılı kanunun neşrinden sonraki firari ve izinsizlerden bu ka 
nunun ~eriyet müddeti içinde şübelerine gelenlere bu suçlarından dolayı 
ceza venim ez ve sınıflarına mahsus muvazzaflık müddetleri tamamlattı. 
rılır. 

Madde 5- Bu kanun neşri tarihinden 1 ikinci kanun ı 940 tarihine 
kadar muteberdir. 

Madde 6- Bu kanunun hükümlerini icraya icra vekilleri heyeti me· 
murdur. 

22·1 -1938 
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AN Sinemasında 
bu akşam Kraliçe Mari F erdric March, Katharine Hepburn 
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Kambiyo ve Para 
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- l-1-\97 Hazır 
1 

4 I~ Liret 
Rayişmark 

Mayıs vadeli 4 76 
1 Frank ( Fransız ) - -26-I 02 

Temmuz 11 1 4 84 Sterlin ( İngiliz ) 628 00 
Hint hazır 

1 :-,~~ Dolar ( Amerika ) 78- 80 

Ne 
----

ork Frank isvige ) 

----·-----------------K6mUr sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tic ~ et hanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
mukabilinde edineceğiniz maldız 

sayesinde mutfağınızın ekonomi : : ı 
temin edeceksiniz. 

AlacaA-ınız a iZ a kömüıüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko .. mu·· ru·· kullanmakla ht"m milli bir cevherin ist ih· 
lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü muıfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 
57 8879 

Sömikok :ve Kriple 
Maden kömürü 

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

Sabş yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

1967 141 Belediye karıısaada 

(Türksözü) 

Sıhhat.nizi koruvunuz ! ,., 

Nasıl mı ? 

adelen 
olarını içmekle 

Sıhhat ve içtimaı ~uavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TA HLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusuı 

Tadı : Latif 
ı Teamül , Mutedn 

( el. 33 ) 

Kale\'iyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·lO H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sert1ik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr: 1 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( ~o 2 ) ., 0.00..W 
Nitrit ,. Yok 
Amonyak ,. Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek _: ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalayla kalvanizli borularla içi mermer döşeli beJlu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanhğınm tayin ettiği Sı .. hiye Memuru huzurlarmda da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da K ey edelen SuleM gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Keyedelen Gezazlerını tercih ediniz . 179 

Tabib alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 

tabib alınacaktır . 
1 Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanm yirminci günü 

i
l akşamına kadar Umum Müdütlüğemüracaatları. 

9076 27,30,1,3,5,7,9,12,13,15 

. ARCA 

386 

,;....... _ --2 
TiR 

·o,. Muzaffer Loknian 
iç hastalıkları mü assısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabut etaaektedir. 

1 Nilan 
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TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacı_~I Gazetecilik 

Mütenevvi renldi 

her türlü tab iılerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 

yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pıhr. 

• 

T A 
* 

B 
Re~mi eurak, 

veller, defterler, çek 
karneler, kağıt, z Eserlerinizi Türk 

sözü matbaaamda bu. 
tınm:z. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eaeriniz daha kıymet

lenecektir. 

KiTAP tab işleriniz, en 

bir zamanda en ne 
bir şeklJde en zarif 
rufatla Türksözünde 

• 

Kütüphanenizi gü. C I L D pılar . 

• z elle;,tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 
sözünün müceJlithane- GAZETE 

sı "Türksözünden. 

ka her boyda gaz 
mecmua, tabeder. ıinde yaptmm:z. Nefis 

-----------·-----------------------------.... 
Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirk 
Adana M~nsucat fabrikası direktörlü&ünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarih . 
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. 
suretle sabş yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilin ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fi atı 

Çifçi bezi 2 75 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 7 51 

Sabşlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aıatı siparişle •ı 
de O/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 4 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet-
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

Seyhan defterdarlığından: 

Cemal paşa mahallesinde Ka· 
daatıonun 577 Ada 63 parsel numa· 
runda kayıth on iki bin dokuz yüz 
metre murabbaı mahallin 912 hisse 
itibarile 36 hissesi açık aıtırma su· 
retile satılacaktır. Beher metre mu· 
rabbaımn 11 kuruştan Hazine hisse· 
sesinin muhammen bedeli 59 lira 40 
kuruştur. isteklerin 11 Nisan - 938 
pazartesi günü saat on dörtte Def· 
terdarhkta toplanan Komisyona gel. 

meleri '"" 9072 

26-.~2-5-10 

,. -, 
F•I•••• öoretmenı Heteyh F•I 
TUrkmen tareflnden ı•zllen 

mufe•••I 

HATAY 
Tarih ve Coğrafya cildleri çıkmış 

ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. 
miştir. Bay Fa k Türkmen vaktiyle 
Adana lisesinde yetişmiı kıymetli 
gençlerimizdendir. lstanbul Oniverli· 
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden mezun Paris Oniversitesi 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip· 
)omalıdır. 640 sahife tutan eAeri Ha
taya ait yüze yakın resmi ve Hata· 
yan yeni hudutlarını röıteren bir d'. 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malQmat yüksek 
ve ilmi fikirler mevc;utlur. Bilhaua 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 
uzun ve ıayanı dillkat bir faali vardır. 
Her clldl t211 kuru .. satılan bu 
kıymetli aeri bütün karilerimise ha· 
aretle tavıiye ederiz , 

Bu gece nöbetçi ec 
Kalekapısı civannda 

M. Rifat eczanesi · 

Seyhan Defterdarhğ 
dan: 

24 parça köhne halı açık a 
usulü ile satılacaktır . Umum 
muhammen bedeli (87) lirad11 
teklilerin yüzde 7,5 nisbetin 
minat akçasile 4 Nisan 938 
tesi günü saat on dörtte Defte 
lıkta toplanan komisyona gc:I 
görmek istiyenlerin Milli EmJ" 
resine müracaatları . 

9043 17-22- 27-1 

Ceyhan Belediyesind 

1- 19 numarala Muradiye 
desinde 325 metre uzunlukta 
molozlariyle kaldırım ve yay 
dırım yapılacaktır . 

2- Bu işin keşif tutan (4 
48 kuruştur. 

3- ilk teminat 374 lira 5 
ruştu~. 

4·- ihale 11 Nisan 938 pa 
günü saat 15 de Belediye sa 
açık eksiltme suretile yapılı 

S- Eksiltmeye iştirak ed 
ı in, 94!\8 senesine ait Ticaret 
kayit makbuzu ile bu işi ya 
ceklerine aair fenr.i ehliyet 
ve ilk teminatı hamil oldukl 
ihale aün ...Ye saatında Ceyb 
lediye salonunda hazır bul 
meşruttur. 

6- Proje ve şartnameyi 
ve tafsilat almak isteyenler 
Fen itleri büromuza mür• 
bilir. 9056 22-26-30 3 • 

Umumi ~ miıdll 

Macid 
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