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İNGİLİZ HÜKÜMDARLA 
RININ PARİS ZİYARETİ 

Almanya - Avusturya arasındaki dava 
Andre l\ı~aurois 

/.• Jnııına/'ıleıı 

a. ngiltere huktiıııdarları Frnl'sa· ı 

O ya gelıyor. Eu hadısen•n nca- '""'·•:.,·:~»r: 
na ve ehelT'mıyetini 211lamnk 

fis 
1 

HUDUTLARDA MANEVRA 
VE TAHKİMAT BAŞLADI 

ıçın. bu genç çiftin taç geyıııe tö 
hu reninde imparatorluğun bOtün mıl 
a· letleri <>rssında uyecdırdıgı ncuzaf

ler sevgiyi ve a:iı.kayı hat rl"mak 
a· lazımdır. 
ş· Bütün bir geceyı yağır.ur altın 

da bekliyerek geçiren bir kaç mı I · 
e. Yon kad n ve eı k~kten ırürnkkep 

bir knlRbalığı, bir ceınıyetın bütün 
gınıflar nın bu s~vgı dolu ne:,;'esinı 
bu sevimlı tör-::nr dü~U.,m~k s~'rctı. 
iedir k, bu s3y.1h~t 1 s1m lJlık d, 
Qeri anc.u :ıçık bir 5..ıntt ı m ı;Jc1 
na çıkar. Mü :erred fikırleri sevnıı· 
Yen lngiliz milletinin kendi kuvvet 
ve bı iliğini duymak için yaşayan mal·· 
luklar tarafından temsil edilmeğe 
ilıtiyacı vardır. 

Bu kral ve bu kraliçe ile haki 
katta Parisi ziyaret edecek olan bir 
llıillettir. 

•• 
. 1903 de yedinci Edvard Pariste 
1kamet ve kral imkan dahıline koy 1 
duğu anlaşmalar hatırlanacak olursa . 

bugünkü lngiliz hükümdarının yaptı
Oı bu jestin siyasi rolü nasıl inkar 
edilebilir? Yirmi yıldanberi lngiltere 

ı-ıc; ıle Fransa Afrikada, Asyada karşı
!11 laşıyorlardı. 1898 de Mısır Sudanı 

Yüzünden harbe girmelerine hiç bir 
ıı1' tey kalmamıştı. Büyük bir nazır ve 
gı bGyük bir sefir bu ihtilaftan bir an-
gı 1•~manın unsurlarını çıkarmayı bil

diler. Fakat ikisi de henüz heyecan 'ı 
~alinde bulunan Fransız efk4rı umu· 
llıiyesine bu eserlerıni nasıl lastik 

ettirebileceklerini kendi kendine 
30ruyordu. Bunun üzerine lngiliz 
kraıı Parise geldi, tebessüm etti, 
konuştu, teshir etti. Nazırların üç 

1• Yı.!da elde edemedikleri şeyi o üç ı 
dı Qunde yaptı. Çünkü insanlar bir in · 
d; 3 an çehresini, bir muahedenin şart· 

1arından daha iyi anlarlar.. ' 

1938 de. çok şükür ki 1903 de 1 
Olduğu gibi mevzuu bahis o lan şey 
ll'ıuhasım iki milleti birbirine yaklaş
lırınak değildir. lngiltere ile Fransa 
ara,ındaki münasebetler hiç bir za-

1 1 

Kral .Jorj 

velce memleketimize iki seyahat 
yapmış bunlardan birisi [müstemle

keler sergisi] esnasında mereşal 
Lyautey üzerinde çok cazip, sevimli 
hatıralar bırakmıştı. 

Edebiyat dostu bir Annenin e
linde büyüyen kraliçe Elizabet'in 
bizzat kendisi de büyük bir okuyu
cudur. B ilhassa derin bir Fransız 

kültürüne sahip olduı'!u gibi en saf 
bir Fransızcada konuşmaktadır. kral 
ve kraliçe Parise gelmekle yalnız 
bir taç vazifesı yapmış olmayacak· 

lar, sevdikleri ve kendilerini seven 
bir memlekete karşı bir sempati e· 
seri gtıstermiş olmakla da büyük bir 
zevk duyacaklardır. 

•• 
Şimdi duygularımızın samimiye· 

tini yapacağımız istikbalin hararet i 
ile onlara isbat etmek te bize dü· 
şüyer. 

1 
1 
' 

• 
Bofveklllmlz Bayar dairesinde çalıfıyor 

BALKAN KONSEYi 
yirmi beş 

karar 
Toplantının 

pılmasına 
şubatta ya
verildi 

Atına : 16 (Rady o) - Romanya, TUr klye, Yugoslav y a, Yu
nanistan del eg elerlnln lftlr ak lle yapı lacak olan Balkan antantı 
kons ey i dört tarafın anıa,maslle yirmi bea şubatla Ank arada 
toplanacaktı r. 

Konseyin bu toplantısında Balkanları alAkadar eden çok 
ehemmlyetıı müzakereler yapılacai:j ı aöy ıenmektedlr, Konsey 
toplantıları bir hatta kadar devam edecekti r . 

Ankara : 16 (Telefonla) - Balkan antan tı kon seyinin topla
nacai:jı gUnUn yaklafması dolayıslle BafvekAlet ve h ariciye 
vekAletlnde hazırlıklar nihayete ermek Uzeredlr. 

/ 
Japon tayyare-Avam kamarasında 

1 

pl ... 
·nan bu kadar emniyet verici bir şe· Al • ı A hl 
(

11
de olmamıştır. Aralarında .hiç. bir 1 manyanın Si a anması 

lıtııat mevzuu yoktur. Her ıkısının 

leri Amerikan 
hastanesini 

bombaladılar ~e hareketlerine hakim olan ne kor· b h• ld 
du ~c ne de kıskançlıktır. Her ikisi mevzuu a ıs 0 U 
lk~ .ımparatorluğa sahip milletle rdir . 

• 1 sı de sulh isteyor. Her ikisi de 
~1ddet ve zulumdan nefret etmekte· 
dir 

' 
Bu seyahatın gayesi, seyirci Av· 

ruPanın lgözleri önünde birliklerini 
•e karşılıklı :sedakatlarını isbat et. 
;ektir. B.ı anlaşmada hiç bır teh. 

ıt kokusu yoktur. lngiltere ve Fran 
ıa diğer bir millete ne doktrinlerini 
•e ne de kendi kanunlarını kabul 
ettirmek niyetinde değıldir. 

Bilhassa, Almanya ve ltalya ile 
~n!aşmaktan başka bir şey dilşUn
r u_Yorlar. Onlar , Garp medeniye· 

1 nın kurtulmasını. güzellikleri otuz 

~~ıı lık bir kültürü temsi! eden şe· 
u''I ~rin gökten inecek ateşle alt 

1 
't olmamasını , kadın ve çocuk· 
arın modern harbin vahşetlerine 
l'rıa.ruz kalmamasını istiyorlar. Onlar 
'ulh k . . tı ı~,i lJ tutma ı_çın tabiatın irbir· 
ı. nın mütemmımı olarak yaptığı 
•uvv · ı t' · etıerini bır eş ırıyorlar . O nlar, 
l'rıenfaatıeri icabı olduğu kadar da 

b
'adeleri ve hatıraları icabı olarak 
ırle · 

Şıyorlar . 

t Bu bayram münasebetile lngil
~re memleketimizde sade ve se· 
~ırııı i bir çift tar .. fından ~emsil edi-
8Cektir. Krallık meslekı çok zor· 
~ur. Zamanımızda bu meslekte bü· 
\IUıılükle tevazuu , otorite ile ihti · 
lıatkarlığı ayni zamanda birleştir
llıeyi bilmek ldzımdır. Altıncı Geor
Qe babasının akildne an 'anesinı 
l'rı"k u emmel surttte takibediyor . 

~ Kraliçeye gelince, zeka ve cazi
'\ 8sı daha önceden bütün Fransız· 

'ca bellidir Çünkü o, daha ev· 

Almanyaya verilen küçük kredilerin 
kesilmesine imkan görülemiyor 

Londre: 16 (Radyo) - lfçl mebuslardan bay Corc, Alman. 
yaya veı ilen kısa vadeli borçların g ittik ç e çofialmakta o ldu· 
i:junu ve Almanyanın sllAhlanmasına lngllterenln yardım etmekte 

oldjl unu gördUjlU maliye veklll-
ne sormuşı ve izahat talep et
mlftlr. Maliye v eklll bu mebu
s a; bunun hUk Ometle alAkalı 
b i r lf olmadıjiın ı tamamlle 
•ahst kredile r o ldui:junu ve 
hUkOmetln b una men i o lamıya . 
caııını c ev aben blldl r ml•tlr. 

Hariciye Nazırı Bay Eden Birıning-
ham'da mühim bir nutuk söylemiş
tir. Bugün gazeteler bu nutku teşrih 
etmektedir. Nazır bu nutukta de 
mişti ki: 

"İngiltere btynelmilel adalete el 
birliği ile çalışma ve birbirine yar
dım zihniyetine sadık kalmalıdır. Dış 
politikada müsamaha fikri ile hareket 
etmelidir. Devamlı olmayacak çabuk 
neticeler için hiçbir prensip feda e
d !memelidir. Biz herkese müsavi 
şartlar dahilinde, dostluğumuzu arze
diyoruz. Yalnız ideallerimizi feda et. 
memek şarlilc .. , ı 

Genç İngiliz nesli hürriyet idea-
l 

lıne sadık kalmalıd.r. Demokrat ve 
faşist memleketler arasında d üşünüş J 
farkına rağmen dostluk teessüs ede· ·ı 
bilir. Yalnız ele geçen fırsatlardan . 
istifade etmek l~11mdır. 

Feci bir 
cinayet 

Osmaniyede bir 
kadını linç ettiler! 

Kan davası 
Osmaniye l Hususi ] - Bayramın 

ikinci günü burada emsali az görül
müş çok feci bir cinayet işlendi. 

On sekiz yaşlarında Osmaniyeli 
Akkiişe isminde bir genç kadın bay. 
ramın ikinci günü çarşı ortasında 

altı erkek tarafından taş, bıçak,sopa 
ile feci bir surette öldürülmüştür. 

Hadise etrafında yaptığı .ı tahki
kata göre, mesele, bir kan davasın

dan ileri gelmektedir. Jandarma suç· 
lulaıı derhal yakalamış ve ı\dliye 
işe vaziyet ederek katilleri tevkif 
ctnıi~tir. Tahkikat devam etmc'<tcdir. 

Hankov: 16 (Radyo) 
- J apon tayyareleri 
bugün Kuntandaki A
merikan has tane sini 
ve civarını şiddetle 
bombardman etmiş· 
lerdir . Bombalarda n 
b'r kaçı has tane hah- ! 
çesine isab.!t etmi şt i r. 

~ 

Karadenizde 
bir vapurumuz 
karaya oturdu 

Vapurun kurtarılmasın a 
ehemmiyetle çalışılıyor 

İstanbul 16 (Tel<fonla) - Bay

ramdan evvel Karadenizde başlayan 
tipi ve fırtına düne kadar fas ıla lı 
surette devam etmiştir. Bu fırtın a 
lar dolayısile dün limanımıza gel

mesi mukarrer olan Deniz yolları 
idaresinin "Tarı,, vapuru geç vakte 

kadar gelmemiş, Aksu va puru da 

, bir kaza geçirmiştir. Ayın sekizinci 

salı günü lstanbuldan huekct ede

- Gerisi üçüncü sahifede -

Şuşnig'in cevab müh
leti n kşam bitti 

Yeni .. Avusturya kabinesi 
af ilanına karar 

umu mı 
verdi 

Viyara : 16 (Radyo) - Şan'I 
•ıazisinde ı.1hkiınal yapılJı~ı ~ayıa

laıı üzerine salahiyettar ka.,·nakl•ra 
başvuran gazetecilere, bu tahkimatın 
normal askeri inşaat olduğu cevabı 

\'e.-ilmiştir. 

Viyana : 16 (Radyo) - Bu sa· 
bah alınan haberlere göre on bin ki· 
şilik Alman kuvveti. hududun bir 
kısmında manevralar yapmaktadır. 

Bu haber, efkarı umumiyede endişe . 
leri mucip olmuştur. 

Viyana : 11i (Radyo) Hitlerin, 
Bay Şuşnige verdil!'i mühlet bu gün 
saat 16 da bitmektedir. 

Bay Hltler 

Bay Şuşnig'in ne gibi bir cevap 
vereceği henüz meçhuldur. Bu ceva
bın verilip verilmiyeceğinden de 
şüphe edilmektedir. 

Berlin : 16 (Radyo) - Hitler -

Şıışıig :-:ıuhıb~ratınııı akısleri ınıtbu. 
atl•l h~nJ1. d.ı:mımtştır. 

G ızeteler, Hıtlerin, A vus!urya 
nasyonal so ;yalistlerinin vaziy~tini 

garanti etme_j'ı l.abul edemiyeceği 

mütaleasındadır. 

Alınan h 1be, lere göre, Hitl~r 

Romaya giderken, Bay Şuşnig Fülı· 
rere mülaki olacaktır. 

Viyana : 16 (Radyo) - Yeni 
Şuşnig kabinesi bazı enteressan hu
susiyetlnri havidir. Kabinede iki ye
ni aza vardır. Bunlardan birisi Mute· 
dil nasyonalisttir. Di!reride tam nas· 
yonalisttir. 

Şuşnig yeni ka'1inede H a rbiye 

Nazırlığını da uhdesine almış bulu· 
nuyor. 

Londra : 16 (Radyo) - Deyli 

Telgraf gazetesi, Avusturya - Al. 

manya arasındaki konuşmalardan 
ba•ısetmekte ve Avusturya istikla 

lini tehlikeli görmektedir. Ayni ga

zete, Cermen milletlerinin birleşme
si yolun.:laki faaliy~tin lngiltereyi 

hiç bir suretle alakadar etrniyece

ğini yazmakta ve şunları ilave et

mektedir: Avusturyanın felaketi, Av
rupanın müdhiş karışması demek· 

tir . 

Avusturyada umumi af 

Viyana : 16 (Radyo) - Yeni 

A vusturya ka binesi bu gün topla · 
na rak umumi af ilanını kararlaştır· 

mıştır. 

Almanyay a gönderilen 
çukurova portakalları 

Ekspertiz neticesinde yüzde 
on sekiz ı skarta çıktı 

Kontrolu bir 
ve ambalaj 

an evel tatbik 
hal etmeli! • • • 

ışını 

Berlin Türk ticaret odasının çıkar· ı 
dığı son raporunu tetkik ederken çu 
kurova portakallaıının ihracatına ait 
kısmı g-ördük bölgemiz için çok mü· 
him olan bu mesele üzerinde durul
ması lazımdır. bunun için bu yazıyı 

ay nen aşağıya alıyoruz. 
100 kilosu fob 20 mark üzerinden 

satışı evvelce yapılmış olan Dörtyol 
Mersin ve Payas havalisi portakalla
rının birinci ve ikinci partileri Alman· 
yaya vürut etmiştir 

Malların ekspertizi neticesinde yüz 
de 16-18 nisbetinde bozuk ve çürük 
olduğu, ambalajlarının da matluba 
muvafık bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Çürük ve bozuk nisbeti yüzde 7,5~ 
dan fazla olduğu takdirde fiyatta ten· 
zilat yapılması kabul edilmiş olduğu 
cihetle iıu satışlardan beklenen istifa· 
denin temin edilemeyeceği anlaşılmak 
tadır. 

Türkiyeden daha fazla portakal 
almak is teyen bazi ithala tcılar, gelen 
partilerin gayri müsait vaziyette olma· 

sı dolayısile teşebbiislerinden sarfına 

zar etmişlerdir. 
İki güne kadar vüruduna intizar 

edilen Deutsche·Linie kumpanyasının 
Kavala vapurundaki üçündü parti 
malların daha iyi olacağı ümit edilmek 
tedir. 

- Gerisi kinci sahifede -

Son dakika 
ROMANY.ADA TEVKiFLER 

Bükreş: 16 (Radyo)- Royter ajan 
sından: Bazi ecnebi gazete muha
birleri bu sabah tevkif edilmişlerdir. 
Bunlerın mensup oldukları gazetele· 
re heyecanlı haberler vermekle it· 
ham edildikleri zan ediliyor. Ecnebı 
gazete muhabirleri arasında bir a: 
merika gazete muhabiri de bulun· 
maktad ır. 



Sahife 2 Tllrksôzll 
~~~,......."""""'~~~~~==~====~~~~~~...,..~--...,.....,.....,.....,..~"""""'~~~;;;;;;:;;;...~-=...,.....,.."""'!~...,..~...,..,...,,. ...... ~~~!!!!ı!....,.. ...... ~...,.....,.....,.. ...... ...,..~"""""'...,..~1~7..JŞ~ub~a~t_2.19~3~8 

~ KOZiMAl'~-~-h-nr--h~~~b~~-~~r~o-~~r~~~ ~ 
Kozima geçe'! asrın kültür ve seviyece en yüksek 
ve güzel kadınlarından biri idi. Musiki iistad Vag
neri tarihe mal eden bu sanatkar kadındır. 

·'·--------------·-----------~-------------·' 1 

V vağnerin musiki ş~beserlcrini 
yaratmasında Kazımanın bii 
}Ük ı iri olmuştur. 1837 yı 

lında Koma gölü yanındaki Beladi
oda babası Frans List ile annesi 
Grafina Agudan diinyaya gden 
Kozima, baba ve annesinin atılma

ları yüzürıderı,çok küçük yaşta iken 
iki karde~i ile birlikte Parise gcli· 
rilmişlerdır. 

Henüz kiiçük yaşında iken mu 
sikiye karşı büyiik heves \e istidad 
gösteren kızını, baba~ı Frans List, 
Paristen alıp Berline götürmüştür . 

Berlin mu,iki akademisinde oku· 
yan ve musikiye devam eden kız , 
istikbalde 1 üyük bir sanatkar ol. 
mağa namzed göıündüğü bir çağda 
Hans fo.ı Bulo isminde bir erkekle 
sevişerek tvlerımiştir. 

Kozimanın balası Frans Listin 
çalışkan talebelerinden olan fon 
Bulo, zamanının en büyük dirijan· 
!arından birisi olmuştur . Onun evi 
Berlin }Ükstk tabakasının bir mah 
feli halinde bulunuyordu . 

Bu dirijanla seviştiği zaman he· 
nüz on dokuz yaşında olan Kozima 
bal ayı seyay•tine çıktığı s~ne Vağ 
nerle karşılaştılar . 

Çocukluğundan itibaren , gerek 
babası Frans List, gerek kocası fon 
Bulodan me<lhini işitegeldiği Vağ· 

nere kaışı , güzel kadın hürmet ve 
gıyabi bir ~evgi lıesliyordu. Bal ayı 
seyahati esnasında , 1857 yılında , 
bu genç çift, Vağr.«rin üç hlfıa mi 
safiri oluyı r. V;ığner ideal kadını 

gi)rmekle coşuyor. 

Henüz yrni evlenen Kozinıaya 

karşı rııhunda gizli sevgi beslemrğe 

başlı)'Or. Günler geçtikçe Vağnerle 
Kozima samimileşiyor. Ve öyle bir 
zaman geliyor ki , kadın Vağnerin 
tamanıiyle tesiri altında kalıyor . 

Kadın müthiş ruhi buhranlar için 
de çırpınmak mecburiyetinde idi . 
Çünkü Vağneri severken , koca$ınt 
da sevmekte. 

Kozınıa bu iki srvgi arasında ya 
nıp tutuşuyor , fakat , i:cisinJcn bi 
risini tercih etmek ica bed~ceğini 
takdir ediyor. Vağnerle gizli olarak 
buluşan Kozi ına, içindeki a~kın de· 
recesini tarif etmeğe kalkryor.V<ğ 
ner kadının kollaıı arasrııa başını 

koyarak hınçkıra hınçkıra ağlıyor. 

Kozima, iıızivay1 çekılınis, dağ ba 1 

şındaki kuşlar gibi efsanevi bır ha- ! 
yat geçirmişlerdir. 1 

Vağner in güzel ve ilham veren 1 
karısı, l·üyük ihtifaller münasebetiy. 
leşiirl,•r ve Vağnerin dikte ettiği bin., 
!erce mektubu yazmıştır. Krndi bib 
liyografi.ini Koziınaya tasnıf ettir 
miştir. Yine bu akıllı kadındır ki 
Bayrol musiki ihıifalleri•ıi tesis et. 
ıneğe sebep olmu~lur. 

Fakat, Koziıııanın asri faaliyeti 
Vağnerin ölüıııüııderı sonra başlar. 
1884 yılınJan sonra •:ayrot mu,iki 
ilıt;fallNini akim bırakmaktan bu 
kadın kurtarmıştır, Bu ihtifallerin u 
nutulacağınr anlayırıci tertip ve ida. 
resini eliııe almıştır; 

Kuvvdi zayıfla}rp, yaşı ilerleyin
ceye kadar lam }'irmi yıi ihtifaller 
Kozimannı riyasetinde açılmış. Av-
ı upanın en meşhur sanalkarlarları 

onun evine misafir olmuştur. Günde 
500 kişir,in bu kadını aradığı 

olmuş ve bütün arayanlar Kozi · 
ınanın dudaklarıııdan eksik olmıyan 
gülümseyişi le kar~ılaşrııı~laı dır. 

93 yıl yaşayan bu yüh k ruhlu 
kadın, öınrürün son günlerini biraz 
meşakkatle, çok hazin bir şekilde 
geçirmiştir. Çiinkü iki gözü de kör 
olmuştur. 

Şimdi bütün Bayrot şehri lu fe. 
dekar kadının hatırası ile dcludur ve 
bir de heykeli vardır. Bu he} kel Bay 
rot musiki ihtıfalleri yapıldığı gün 
!erde dünyanın dört köşe;indrn ge· 
len sanatkarlar tarafından ziyaret 
edilmektedir. 

Romanya ile 
ticaretimiz 

Çok büyük bir 
vadisinde 

inkişaf 

ı~taııbul : 16 ( Tele fonla ) 
Türkiye - Romanya ticari nıünase· 

batında bir inkişaf göze ÇArpınak 
tadır. Bu inkişafı yeni Türkiye -

Romen ticaret anlaşması tevlit et· 
miştir. Anlaşmarıın nıeriyete girme · 
-;indenberi R"manyaya mühim ih· 
racat yapılmamışsa da bu ay içinde 
ihracat çoğalacağı tahmin edilmek· 
tedir . 

1865 yılında Vağn•rin yıldızı bir
denbire parlıyor . Musikiye büyük 
merakı olan ikinci Ludvig, çok genç 
yaşında iken kral olarak tahta otu· Roınanyaya ihraç edılecek mal-
ruyor. Bavyera kralı Ludviğ Vağ ları:nızdan en mühimleri pamuk ve 
neri sarayına davet ederek takdir pirinçtir. ilk p3rti giinderilece\: olan 
ediyor ve kendisine hürmet besle- bu mal'ar mukabilinde Romanyadan 
diğini söylüyor. Vağner kralın k.!n benzin alınacaktır. Bu sene Roman 
disincı kar{ı gö~terdiği tencciıhten 1 yaya balık da gönderilecektir. Gön· 
çok giizrl j~tifade etmesini beceri I derilıcek balıkların tutarı 1,800,000 
yor ve en iyi dost o !arak Kozima lirayı bulacağı tah1Pin edıliyor. Ro 

Şehirler arası 
telefonları 

· Osmaniye Marnu- · 
re arasındaki kazal 

Mü aleme ücretleriniie 
l:>üyük tenzilat yapılacak 

Posta Tdgr.:.f ve Telefon Umum 
Müdürlüğii, şehirler arası telefon· 

larındaki mükaleme ücretlerinin as · 
gari hadde indirilmesi imkanlarını 

araştırmaktadır. 

Tdkikler sonunda, ucuzlatma İm 
kanları elde edilmese hazırlanacak 

yeni tarife bir Haziran 938 den iti . 
haren tatbik sahasına çıknrılacaktır. 

Buğday mubayaa 
sistemi değişecek 

Ziraat vekaleti, buğday ihraca· 
tını artn mak için yeni kararlar almak 
üzere-lir. 

Söylendiğine göre, bugün tatbik 
edilmekte olan buğday miibayea 
sistemi daha lıasit bir u ·ule bağla. 
nacaktır. 

ViLAYETi E 

Nahiye ınüdürleri 

arasında 

o,maııiyenin Kaypak nahiyesi 
müdürü Abdiilceval Akan ile Yar· 

pay nahiyesi mü lürü Vecdi Yarmak 
becayiş edilmişlerdir. Bu husustaki 
emir Vekaletten Vilayete gelmiştir. 

KÜLTÜRDE 

Mekteplerdeki küçük 
yaşlı talebeler 

Kültür bakanlığının aldığı bir ka 
rara göre, mektebe girmı k için yaş· 

laıını büyüten çocuklar, mahkeme 
kararı almadıkça bundan böyle mek 

teplcre kabul edilmiyeceklerdir. Bu 
husus bütün kültür direklörlükleıine 
tamim edilmiştir, 

manyaya iki milyon liralık zeytin 
ve ayni miktarda da zeylin yağı 

ihraç edilecektir. 

Romanyada nehir balığı sarfe 
dildiği için Rumenler deniz l>alığına 
basn t çekm ·ktedirler. Bu bakımdan 
Ro'llanyaya gönderilecek her cins 
balığın ınakbuJ,, geçecrği anlaşıl 

mıştır. 

T crezindeki ameleler 
nıeğ r sarhoşmuş 

Trenin ışığını istas
yon sanmışlar ! 

Osmaniye Mamure arasında hir 
marşandizin bir terezine çarptığını 

ve bir amelenin öldüğiinü dün y~z 
mıştık. 

Ceyhan muhabiıimizden aldığı. 

mız mütemmim malumata göre, o 
geceterezindeki dört amele de sar
hoş olduklarından kazaya sebebi· 

yet vermişlerdir. Ölen bir ameleden 
başka diğer ikisi ağır ve birisi de 
haf;f yaralıdırlar. Bunlar tedavi için 

Adana memleket hastahanesine 
sevhdilmişlerdir. Adli tahkikat de 
vam etmektedir. 

Amelelerin ifadesine göre, bun
lar, o gece trenin ışığını istasyon 
sanmışlardır. Ve bunun için ehem 
miyet gösteı mediklerinden kazaya 
meydan vermişlerdir. 

Bir çocuk 
motosiklet 
altında kaldı 

Ölen çocuğun hüviyeti 
tesbit edilemiyor 

Evvelki ak~am asfalt yolda, Bağ· 
dat oteli sahibinin oğlu Kerim, mo 
losikletle giderken on yedi yaşların 
da bir çocuğu çiğnemiştir. Çocuk 
nesfi dimağiden ölmüştür. Müddei 
umumilik işe vaziyet etmiş ve dün 
otopsi yapılmıştır. Çocuğun hiiviyeti 
de henüz meçhuldür. Ceset, teşhis 

için gösterilmektedir. 
Kerim ve arkada~ı dün tevkif 

edilmişlerdir. 

Bir beygir bir 
ısırdı 

v çocugu 

Bir aral>a be)g.ri dün lbrahiın 
isminde oıı iki ya~larında bir ço. 
cuğu ısırmıştır . H •yvanın kuduz 
olup olmadığının anlaşılması icin 
hayvan Veteriner mii liirlüğiince mü· 
şahede alıma alınmıştır. Çocuk da 1 

ltdavi altına alınmıştır . 
1 

Ziraat kongresine 
gidecek rapor 

Bu gün bir komisyon 
faaliyete geçiyor 

Geçen nushıılarıınızdan birinde 
Martta Ankarada !.ıüyük bir ziraat 
kongresinin toplanacağını yazmış· 

tık. Kongre şehıinıiz ı icaret Oda· 
sından da bir rapor hazırlanmasını 
istemiştir 

Bu gün Ticaret Odasından iki 
aza, Çiftçi Birliği, Ziraat Odası ve 
Borsadan birer murahhasın iştiraki 
le büyük kongreye sunulmak üzere 
bir rapor hazırlanacaktır. Çukuro 
vanın iktisadi hayatını lesbit ve di· 
lekleriııi gösterecek olan bu raporun 
memleketim;z için çok faideli mev 
zuları ilıt;va edeceği sanılmaktadır. 

16 Şubat 938 

Gök yüzü açık, Güneşli. Ufuklar 
! isli. Hava sakin, rüzgarsız. En çok 
sıcak 18,5 santigrat derece . 

Almanyaya gönde
rilen Çukurova 

portakalları 

- Biı inci sahifeden artan -

Türkiye'den Romanya tarikile Al· 
manyaya sevkedilıniş olan Rize men· 
şeli bir parti portakalın da lbugiinler 
de gelmesi beklenıııektedır. 

Dörtyolcla portakal ihraçatını" 
kontrol etmek üzere ticaret odasın 

da yapılan talimatname büyük bir 
muvaffakiyetle tetbi'c edilmektedir. 
Bu ihracat işine nazarat eden ik 
tisııt vekaleti baş kontrolör muavi · 
m Nazım Ziya iki gün evci Anka 
roya gitmiştir. Vilayetimizden por· 
taka! ihracatı hakkında bir rapor 
hazır landığrda haber alınmıştır. 

Fransız iş kanununun 
tadil müzakereleri 

Paris : 16 (Radyo) - Fransız 

ış kanununun trtdiline ait meclise arz 
edilen layihaların müzakeresi bugün 
de devam etmiştir. Yeni layıhalara 
göre, işçiye daha büyük bir refah 
imkanı açılmak istenmektedir. 

ile kocasını Münhene n'isafirliğe da· ,----------------------------------------------------------., 
vet ediyür . ı 

Bir çok düşmanlar Vagnerin Ko 
zima ile olan münasebr tini, gizli ha 
yatını krala hbar ediyorlar. Kral 
kızıyor; Vağneri gözden düşürmek 
istiyor. Kadını Münlıenden uzıklaş 
!tırnağa çalışıyorsa da muvaffak o 
lamıyor. Çünkü kadın bu vaziyet 
karşısından kocasını terkederek Vağ 
nerle birleşiyor. Kocasının yanında 
iyi bir ömür süren kadının hayatı 
meçhuller içinde geçtiği için hiç kim 
se tarafından bilinnıiyen Vağnerle 
birleşmesi herkesin hayretini mucip 
oluyor. 

Mamafıh, biı çok kimseler de, 
Kozimanın Vağnere yalnız hir erkek 
olduğu için değil, büyük bir sanat· 
kar olduğu için sevgi beslediğini 

gördüklerinden kadını takdır etmek 
ten de kendilerini ~ıarnıyorlar." 

lsviçredeki Firvald gölü keııa· 
nda 'J ibşeııde yerleşen Vağnerle 

rnavutluk kralının bir Ma· 
carkontesile izdivacı Avru 

[;ı:;::~ panın ve Amerikanın çok 
merakını uyaırdırmışlır. Şim 

di bütü ı garp ve Amnilca matbu 
a'r Arna~utlıık ile buradakı vaziyet 
ve ah\alin hususiyeti ile meşgul o · 
luyor. Mesela Arnavutluğun telefon. 
!arı avrupanın umumi şebekesine 
muttasıl olmıyan yegane bir ;Avru· 
pa memleketinin bulunnıasın1 hay· 
ret ediyorlar. Pu ınünası:belle kon· 
tes Apponyi.,in t vlPnmek iizere Ar 
navutluga gelm~si ile yirnıincı asır

dan on yedinci ası" dönmüş ola· 
cağını yazıyod;c. Gene kontesin. 
koca•ının atlet ve güzel altı hemşi 

resi ile karşilaşac.ığını ve bunlardan 
her birinin tir askeri kıtaya baş 

olup üniformalı oldcklarını yazı 
yorlar. 

En ziyade kan davası güdülen 

Kontes Aponyi ve Zogo 
...... mııaaımıllllaı:ıı .. 11111 ... ı• .. ımll .. ,Avrupa dedlkoduları~ ....................... :mııı .. 11111 

memleketin Arnavutluk oJ,Juğu ve 
kraldan İntikam almak için şimdiye 
kadar ahdetmiş kişiler in sayısı iki 
bini geçtiğinde ilave ediyorlar. Bu· 
nıın için gerek kışın Tiranda yaşa· 
dığı sarayın, gerek yazın oturduğu 
Draçtaki dar ve uzun bir yarmadaki 
sarayın ~rkı muhafaza altında bulun 
duğuııu kaydediyorlar. Kral bera 
lıerinde 1 u•unan ve kendıs'ne çok 
benziy •n bir adanıırı sa esinde mu· 
lıakkak bir su:lcastlen kurtulmuştur. 

Bundan sonra d• üç dört defa sui 
hast teşebLüsiine maruz kalmı~lır. 

Arnavutluk krdlı şimdi 42 ya 

şındadır. Nişanlısı Kl)ntes yirmi iki 
yaşında bulunuyor. Arnavutluk he 
nüz geri bir memleket ise de kı alı 

Avruırnnın diger hükümdarları kadar 
kültür ve ııezaket -salı bi bulundu • 
!\"unda kontese eş olduğunu Avıupa 

gauteleri yazıvodar. 

Arnavulluk kralının ecdadından 
(Biiyük Zogo) on beşinci asırda Os 
manlı imparatorluğu Arnavutluğu 
zapted 1iğı zaman Kosovanın Malcija 
hıvdlisi kabai inde birınin reisi bu 
lunuyordu. 

Muahharen dahili Arnavutluğa 

çekilmiş ve Mati kabileleri üzerine 
haki·n olmuştur, Bundan sonra Çe· 
lay ve Alaıııan kabileleri de bu ha 
kimiyelin altına girmişlerdir. 

Bunun oğlu zamanında osmanlr 
padışahları, Sırplar da kendilerine 
yardım etmesi şartile Zoğu haneda· 

ı.ıoı ve elindeki yerleri tanımışlardı·. 
Ailenin rei~ine paşalık unvanı ve 
mutasarrıflık salahiyeti verilmiştir. 
1621 del hanedan reisi Abdullah 
Zoğu, Osmanlı padişahla- ına karşı 
isyan etmiş ve mağlüb olarok kat. 
!edilmiştir. Hanedanları 1852 sene· 
sindeki ıeis Mahmud paşa Zogu mü 

nevver bir adanı olduğundan 1500 
kişilik maiy•ti ile Karadağa karşı 
Osmanlı ordu;u ile birlikte harp et 
miştir. 

Mahmut Zoğu paşanın oğlu Ce· 
mal Zoğu paşa kral Zogunun pe· 
deridir. Asrı milliyelptrverlik ruhu 
ile şöhret bulmuştur, 1908 de Arna 
vutlukistiklali için kıyam eylemiş 
ve makrul olmuştu, 

Habeşistanda mimari 

Habeşislanda mimari yoktur. A
dis Ababa yeni yapılmış basit bir 
şehirdir. Harrar, çamurdan yapıl. 

ınıştır. Köy evleri, a11 kovanlarına 

benıiyen toprak tümsekleridir. 

Ancak aksumıl a, çok eı;ki de· 
virlerden kalma anıtlar vardır, Bu 
şehirde Lulunan on üç Dikilitaş, hal. 
ya} a taşıdılar. Burılardan bir tanesi 
en büyüğii upuzun gıanit Romada 
Kapena kapısı meydanına dikildi. 

Bu Diıcilitaşın boyu 25 metre, 
ağırlığı 150 tonJur. 

Modern zihniyetli kuş 
Kuzey Afrikada bir nevi hindi 

vardır; bu kuşlar kuluçkaya yatmaz

lar • 
Yaprak ve taze otlardan koca-

man bir yuva hazırlarla. 
Dişi bu yuvaya yumurtlar, er. 

kek yuvanın üstünü yine yatJrak ve 
otlarla örter. Yuvanın hacmi. üç 
metre mikabıdır. Üstü öı tül ünce, ot· 
!ar ve yapraklar taba~hma başlar 
ve bu suretle bir sıcaklık peyda o 

lur 
Bu yaban 

en büyük 
leyleklerdir. 

hindilerinden sonra 
yuva yapan kuşlar 

Bu yaz Wittenbach civarında bin 
kilo ağırlığında bir leylek yuvası bu
lundu . 

Mesut günleri hatırla lan 
meşhur bir küti1k 

Yugoslavyca, Vinkovçice 
meşhur bir tüccer, bundan otuz se 
reeevvl bir kız sevdi, Kızın anası 
baba~ı izdivaca razı olmadı ve tüccar 
sevgilisini kaçırdı ve gizli evlendi 
karı koca çok mesut bir hayat geçir. 
meğe başladı1ar. 

Bir gün civardaki ormanda ge· 
zerleıken ad ,;n çakısını çıkardı meşe 
ağaçlarından birinin göğdesinc bir 
kalp resmi kazdı ve kalbin içine 
kendisinin ve karısının isimlerinin 
ilk harflerini oydu. 

Bu hadisenin iisıünden otüz se· 
ne geçti adamın çocukları oldıı. 

Geçen gün oduncudan g:leıı o 
dunlaıı istif eden çocuklarını seyre· 
derken kütüğü dikkatını ceibetti ya 
kından baktı kalp resmi ve içinde 
de kendisinin ve karısına ve çocuk 
larıdö enlattı. 

Vaknyı karısına ve hatırlatan 

meşe kütügünü husu'i bir canırka· 
na koyup sakladılar. Şimdi tüccarın 
çocukları her pnar o camekanın ÜS· 

tüne çiçek koyma~ suretile anaları
nın ve- balalarının mesud günlerini 
yad ediyorlarmış .. 

Harikulade bir kan nakli 

Londrada Koroydon ottliııde 
şimdiye kadar görülmemiş tıl•bi bir 
hı1Jise geçmiştir., 

Otelde bulunac kibar ve zengin 
lıir bayan dahiltn kan kaybeLneğc 
haşlamış ve havalı tehlikeye düş 
müştür. Vakit de gece ve geç va· 
kittir. Hemrn bulunan bir doktor, 
Dr. Sicel, lbayanın hayatını kurtar 
mak için diğer hir iıı~andan bn nak 
lı lüzumunu hildırmiştir." 

Gece vakti, bayana kanını vere· 
c~k bir kimse bulunmamıştır, Dok 
tor ,!d, bu m ·i~kül yaziyetle kadına, 
kendi kaybettiği kanı tekrar wrmiş 
ve kadının ha}alını kurtarmıştır. 

-------------
Yugoslavyada seylap 

Belgrad: 16 (Radyo)- Dağlarda 
eıiyen karlar bazı ıımaklaıı taşırmış ve 
birleştirmiştir. Bu münasebetle ınii 

nakalat bazı mıntıkalarda durmuş 
tur . Bazı köyler sular altında kal 
mıştır , Ölen şimdilık yoktur. 

~ 
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Sahife : 4 

Prağ'r!a iki askeri 

tc.yy-ıre çarpıştı 

Prağ : 6 \Rrdyo) - iki ashri 
tayyare bu sabah ş~hir dışında çar
pışmış ve düşmüşlür. Dört kişi öl
müş bir ki~i ağır yaralıdır. 

Karadenizde bir 
vapurumuz kara-ı 

,ya oturdu 
- Üçılncıı s,ıhıfeden aı l'n -

gelen tahlisı v c gr ıııisı lıugün müte· 
madiy~n ça'ı~tıkı halde gemiyi ku._ 
taramadı . G-rıı !d~ .bulunan 25 ton 
yükün lıoşal ılması için Sdınsunda 

bulunan Tarı v3puruna telsizle ma· 
lümat vcrilJ". Yükü boşaltılınca va 
purun ku•Lırılacağı muhakkaktır. 
Vapurun baş tar"fın laki yara tamir 
edildi. Yö'culJr Cumhuıiyet v?pu 
rile yollarına devam ediyorlar, Yol
cı•lar arasıııdaki fakirlere Kızılay sı 

cak yem"k vnm:şlir. 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

Adana Ziraat mektebi 

müdürlü~ ünden : 

1- Mektebimiz talebesi için yapıla 
cak 115 çift iskarpinin lıeher çif 

tine ko~ulan beş lira muhammtn 
bedel üzerinden 3 2 938 tarihinden 

itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmey" konulmuştur. 18 2 938 
cuma güııü saat on beşte vilavet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak 

komisvon tarafından ihalesi yapıla · 
caktır. 

2 İskklılerin 2490 sa} ılı kanu 
nun 2 3 üncü maddelcriıılt· y;,zılı 

vesaik iİ•: yüzde yedi !:.uçuk rıislıL· 
tinde dipoıitolArınm mol >andığına 
yatırarak ihale komisyonuna gelme· 
leri . 

3· G~rck ~aıtııame \'C gerek 
mekteple mülıü lü ııunıunelerini g 5r · 

mek ısteyeıılni tın ı ıid.let zaıfında ı 
p<zardan mada her giin mektep l 
müdü ı lüğüne müracaat len ilan olu 

nu~ 8920 i 
5 9 16-17 1 

i 

Zayi vesik'.i 

( Türksözü ) 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 1 

olarak top-! saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

7967 107 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA lŞÇEN 
Belediye karşı.ında 

----~----------,---------------

alkımızın nazarı 
dikkatine : 

Albayrak Mustafa Nezih müe;scsesiııin Lü 

yük lir İlma ıle Adanamız için hazırla)rp gönderdiği harrran çayları 

mız gelmişti~. Be} ı amda ve ·bayramdan sonra claima ha!kımıza en ndis 
bir çay içirnıek frrsalrnı veıdiğinden dolayı müessesemiz gurur duyar . 
Hiç şüphfsiz nefa~et n zrraft1inin lülün iı celık!erini l u çaydan l·ula-

caksınız. Bundan ~onra en müşkilpesend aileler bile ( Oh çok 
diyeceklerdir . Ve 

l 
j 

Adana askerlık ~ubesinden al 

nırş olduğum ve Karaisalı askeılik 

subı-siııde mukayyet Lulunan terhis 
tt"Zkcrenıi zayi ettim . Yenisini ah 
cağım için zayi olan vesikamm hük· 
mü olmadığı ilan olunur : 

şükür bir çay içebildim) 
1 

İ l bı · ndan Löyl~ frn2 çaylar1a asabınızı lozmıyac•ksmız. Size sıhhatinizi ka- \ 
rzandıracak olan bu çayı n utlaka bir defa o:sun alınız. ıı Adana Hankurbu ıııa

hallesindeu Osman. o: 
Bekir Sıtkı Doğruol 

320 doğumlu 8945 

Umumi müracaat yeri Ali Rıza 
Kelleşeker ticarethanesidir 

1 - Oış menı!cketlcı için Abone 
bedeli de~i~ııırı }alnı1 posla nıasıafı 

1 
zammedilir. j 

2 - il rhıı :.;ın ıddıc)< müra- ..... -------------

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 

bir fedakarlığı daha 

caal edilıııeLJir Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni poslanc civarında 

Fuat eczanesidir 

'' Ayvalık,, sabunlarımız - ve " Ayvalık ,, 
zeylLn}ağlar ı n , ız gı'c i. Pı ı c'ın ıcı ıc fır.a )ll\I: t 1< n iciı 1 u•ı·•1i \e sabunlarıy 

la d~ saçlarınızı dökmiyecek ve cildlerinizi bozmıyacaksınız, " Ay- 1 

17 Şubat 1938 , 
TÜRKSÖZÜ 

l~atbaacılıkl Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli • bir cild, rt'nkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözüııde ya
pılır. 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinatarıııda 
yaptırabilirsiniz. 

Esetl•rn.zi Tiirk 

sözü matbaas nda lıas 

tırınız. Temiz bir talı 

nefis lıir cild içinde 

eseriniz dal11 kıymet

lenecektir. 

Kütüphaııcnııı bü

ı:elle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı 1 ürk· 
söıünün miicellithane· 

sinde yaplır.nız . Nefıs 

l LAN 
* 

T A B 
* 1 

KIT AP 1 

• 
1 C l L D 

Rermi curak, ced. 
v~ller, defteıler, çekler, 
ka ı ııcler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
talı işleriniz, t'n kısa 

bir zamanda en n~fis 

1 ir ~ek ilde en zarif hu· 
ıufaıla Türksöziin le ya· 
pıltr . 

Tür. söziı matlıaa

sı "TürksöziinJer>., bnş. 

ka lıer l.oyda gazele, 
mecmua, tabeder. 

-------- __ ___ . ...,. . .-.....----a--------~-

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

? • 

Görünüş : Berrak ~ Kaleviyel : ( 100 sm3 suya sarfolunan N lO Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

Renksiz 
Kokusuı 

: Latif 
: Mutedil 

Mecmu sertlik deı ecesi ( Fransız ) 1.5 

1 
Uzvi maddeler için sarfolunan miivellidilhLnıuıa 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( "lo 2 ) .. o.oo-ıo 
Nitrit ., Yok 

Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden: 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

valık "sabunları ve yağları her hususta 

dur. Hilesiz, ucuzdur· 8931 4-15 

1 
sıhhatinizin kotuyucusu· ıı, 

--~--~--~----~~-------------------------------.... , 

( el. 33 ) 
" Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıl--hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Karaisalı-Tarsus iltisak yolunda 
yapılacak (1544- 50) metre uzun 
luğunda şosa lıir menfez inşaati ke 
şif tı..tarı olan ( 15381) lira (60) 

kuruşla kapalı zarf uşulü ile eksilt 
meye konulmuş · ur. 

2 - Keşif evrakını görmek 
istiyenler ırnfia dairesine müracaat 
edebilrler. 

3 - E.ksiltm , 9 31 ~38 tarihi 
ne müsadif çarşamba günü saat 11 
de vilayet daimi ençümeninde yapı

lacaktıı: 
4 .- Eksiltmeye girelıilmek 

için (l ı 53) lira 62 kuruş muvukkat 
teminat verme~i ve nafia vrkiiletinden 
verilmiş müteahhitlik vesil.ası göster 
meleri lazımdır. 

!stiyenler it klif mektuplarını 
3 üncü maddede yr,zılı saalten lir 
saat evveline kac1or vilayt! daimi 
encüm~ııi re islığine nınl buz muka 
bilinde vrrıııesi muktazidir. Posta 
ile gönderi), n t: kliflerin dl', zarfı 

mühür mumu ile iyice kapatılmış 

olacaktır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edimez. ı 1-17-22. 27 

3932 

Zayi senet 

Harap Bahçe mahal! sinden va. 
Jidem müteveffa Mustafa kızı Zey
nep namına lıorçlanan berber Be
kirin imzası altındaki 7 5 937 ta 
rihli ve 120 lirayı muhtevi senet 
berayi infaz dünkü gün icraya ko 
nulacağı bir sırada her nasılsa se_ 
nedin aslı dosyasından düşerek zi 
yaa uğramış olduğundan her kim 
bulursa Belediye temizlik" işleri mü 
dürlüğüne teslim etmesini rica ede· 
rıın . Ölü Zeynep oğlu 

894-1 KADiR 

Evde çalışmak üzere birkadın 
aşçı ve bir hiımetçi aranı)or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. ' 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

1 - Eksiltmeye konulacak iş: 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kcllc~ekcr ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ueuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
Lira 

ınukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Alacağınız Maltızda ~akmak içinAcn1 .ekRononıik,Ken 11ucuz ~omürüde ı ıza e e-

şeker licareıhancsinde bulacıcksınız .. 

Adana Üretme çifliğinde yapıJ3cak 
Çırçır fabrikası, kütlü aııbarı ve su 
depo;u keşif ıutarı olan (21776) 
lira 98 kuruşla ve kapalı zarf uşuli
le eksiltmeye konmuştur. 

2 Keşif evrakıııı görmek iste 

1 

1 Maden k •• •• •• kul~a?makla hem milli bir cevherin ist ih omuru takını arttırmış ve hem de müstefid 

yenler Nafıa müdürlüğüne miiraca-
a t edelıiliı !er. 

3- Kapalı zarf usulde eksiltme 
2·3 938 tarihine müsadif çarşamba ; 
günü saat onbide Nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 1 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
(1632) lira 28 kuruş muvakkat te· 
minat vermesi ve Nafia vekaletinJen 
v" r ilmiş miite .1hlıitlık vesikasını gös· 
terıııesi lazıııdır. 

isteyenler leklıf mektuplarını 
3 üncü madd~Je yazılı saatlrn bir 

s~_at evvelire kadar Nafia ıııüJürl"i- ı 
gune makLuz rnukabılinde vermesi 
rrıuktezi,Jir. Posta ile giindrilen tek· 
liflerin dış zarfı mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olacaktır. Po.tada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8930 10-16-22-26 

olacaksınıı. O.Jun kömüıü aıtık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kön1ÜrÜnÜ mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
20 8879 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu

ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

gelmektedir . 

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

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 141 

CA 

Ti 
• UllKiVI iŞ BANKA~ 1 

391 

Umumi neşriyat ınüıliirii 

Macid Güçlü 

Adana Ttirksiiıö matbuaı 

, 


