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HATAVDA ÇAPULCU ÇETELERiH " A 

LA 
CÜR'ET GÖSTERMEKTE! Hayatı ucuzlatma yolunda 

llıerika 
ergi sinde 

SiTE 
ı-üRK 

Büyük pavyonumuzda < 
Ai.i.Lıa, tarihimizin, milli 
zevk ııe sanatımızın, mem 
leketimi:in gerek tarih, 
ferek tabiat bakımından 
Cazibesini glisteren turistik 
1mlranlar temami/e teba· 
rüz eııirilecelair. 

•aan 989 sonunda açıla· 
cak olan Nev York dOn· 

ı_ ya sergisinde, TOrk pa· 
~t ~nın, memlekete · maddi, 
•it· en faideli şekilde tertibi 

"' dı hazırlıklar, bu gOnlerde 
•ller ::rcıine girmiş bulunuyor. 
'I 'Yeti kararile kurulmuş o· 
•lctı ti k~ e er arası komisıon, ge· 
~ 1) mOmessilinin de iftira· 

'-ntılarına ve çalışmalarına 
~. ttlt\ektedir. 
~n bütün dünya memleket. 

~~azırlıklar, istisnai bir fır· 
iet;ı,d 1 edilen bu sergiden Aza· 
•kttd~ Çareleri arandıOını gös· 

İ)j ar; ~u arada Memleketimi· 
il, fCkılde temsil etmek, el 
~, hçaf ıtmayı istihdaf ettiain· 
n •le vakit te pek dar oldu
' •llkadar bOtün daire, mü· 
r~e tetekkaller bu sahada 

&.; ~lrnuş gibidirler. 
ııcı-: 1de, Amerika hilkumeti ta· 

""' resmen verilmiş olan pa• 
'to llza ilAve olarak, ayrıca bir 

..._ 1~k,, tesisi takarrur etmiş ve 

19 rn olduOu üzere 24 Tem· 
'-n 39 un Türk gOnO olarak 
'tt,~1 mukarrrr bulunmu9tur. 
arılı .. Paviyonun dahili deko· 
111 11,~•n açılmış olan müsaba· 
~11 ıccai bugOnlerde al nacak
' Ot rtı~aabakada takip edilen 

ı..." G~t. bir san'atkAr kitlesini 
~et· rınde harekete geçirmek 
~'ti 1 

llrnumiyeei itibarile muvaf· 
• D ~,Qöralmcmiş eserlerin dahi, 
f' •ttj~ak~ada uygun buluşları 
'M,1 lerı taktirde, bunlardan 

1tl~ rtı~nrnayı gözetmektedir. Bu 
't, l'tı(l 8&baka ile şu veya bu 
ltıekt ea~eae, teşekkül, zümre 

ltıe~2lı ebırıdr-n ziyade, kendisin· 
bijtü Ozerinde kabilyet hisse

tır, 11 sanatkarlara hitab edil· 

~'8rn1 • 
'tı. ltıitı; Pa'lıyonda kültür tarihi-
1 ''•ketırn· zevk ve sa11 'dt 1 mızın, 
~t bıık 1 ~1 n gerek tnrıh gerek 
•f'L 'ıtıırıd 11\ iıtık an c.11 .b:! sini g~ster~n 
1 ~üph &~larının tebarüz ettirıle· 

'"'" 
8812

dir. Muazzam sergi 
~'tiııd 'n işlek yerinde ve tam 
'ti,~ e ayrılmış olan sah&da 
1111\ ~Btirıd 
•• 1t ol c ve tam merkezinde 

Site ~~ Sahada ise, satış için 
) ~"tlc rk ,, kurulacaktır. (Bu 
~ ~tril 8 . Amerikalılar tarafından 

• 6~et;rrı~ f olduOu halde sırf 
tlı~ •ze bir cemile olmak için 
l'orL·' "• muamelesi iptal edi

"'~ey 
· '~'llıcılı e t.a~s!~ olunmuştur.) 

Ctlik k, çınıcılık, kakmacılık 
•
1 
~ıyrtlevteı·'aıre gibi san'atlnrla 

ı ı cı · · 'c'Gi . ışı mamula.tının sa· 
~klerirıi Qıbi, münhasıran Türk 

bir lok ve içkilerini bulundu· 
•ı et. •nta ve gazinonun ku· 

~~llul\ ~u~•aavverdir. Türk Pa· 
1 ttıiı ~ .~•uıiyeti, hiç şüpho 
k oırn .. rıd i eserleri de ihfiva 

, •81 ır. 

~ üçüncü aabifede -

Birçok Araplar artık Türklerin 
listelerine rey vermeğe başladı 

Bir çiftlik basıldı, bazı kimseler döğtt1dll 

EKONOMi BAKANLIGI 
TETKiKLERE DEVAMDA 
Esaslı ilk tatbikatı Ankara 

belediyesi yapmıştır .~ 
Antakya: 27 (Anadolu ajansının 1 

hususr muhabiri bildiriyor) - /.> rtık 
kayıd işleri hüyük bir intizam ve süku 
net içinde devam etmektedir. Dün Rey 
haniye civarındaki bir çiftlik r alebin 1 

Hamam ve Harem nahiyelerinden ge-
1 

len 15 Arap tarafından taarruza uğn 
1 

mış ve çiftlik vekilini yaralamışlardır 

Bu Araplar bundan sonra şarki Ay· l 
rancı köyünede tecavüz ederek ateş 
açmışlar. Bu köy yolu üzerinde Türk 
listesine rey vermiş olan bazı Arapları 
döğmüşlerdir. Te~rar Halep Hududu 
nu geçen bu çete efradının bazıları 

teshis edilmiş bulunmaktadır. 

Şehrimiz Maliyesinde 
bir çek sahtekarhğı 

• 

Malmüdürünün imzası 
taklit mi edilmiş? 

Ziraat bankasını telefonla 
ikna eden adam kim? 

Paralar nasıl çekildi 1 
Türk Sözü muharririnin geniş tahkikatı 

Vilayetimiz Defterdarhtı Muha
sebe Müdürlüğü kaleminde sahte bir 
çek tanzimi suretiyle Ziraat Banka
sından 872 lira 36 kuruş bir para a
lınmıştır . Henüz kati surette kimin 
tarafından yapıldığı anlaşılamayan 

bu esrarengiz sahtekarlık hakkında 
muhtelif yerlerden aldığımız malfi· 
matı aşağıya yazıyoruz : 

Çekin saht•llll nasıl m•J
dan• qıkb? 

Ziraat Bankası tarafından Men
med Ali adında birisine 22 Temmuz 
938 de ödenen Maliyeye aid çekin 
ikinci nushası 26 Temmuz 938 d~ 
Maliye muhasebe müdürlüğüne iade 

- Gerisi ikinci sahifede -

BÜYl.İk BRİT Af\JY A 
SİLAHLANIYOR 

• 

İngiltere yılda tam 25000 
tayyare mot6rtt yapaeak 

( Y aZlll içeride ) 

XV inel yıl 

Cumhuriyet 
Madalyası 

Ankara· 27 (Hususi m·u 
habirimizden) - Hayatı ucuz· 
!atma yolundaki teşebbiisler 

arlık tatbik sahasına giı me 
ğe başladı. 

Bir taraftan iktisat Veka
leti bu işin ana hatları üze· 
rinde ehemmiyetle meşgul 

olurken, diğer taraftan da 
J\nkara Belediyesi ilk hamle· 
yi yapmış bulunuyor. 

Ankara Belediyesi et fiat. 
larında ve sinema ücretlerin 
de yapılan tenzilattan sonra 
yiyecek, içecek ve yatacak 
yerlerde de ucuzluk yapmaya 
karar vermiş ve bu karar 
Belediye Daimi encümenince 
de kabul olunmuştur. Bu u· 
cuzlatma hayat, pahalılığile 
mücadelede varılan muvaffn. 
kiyetli bir neticedir. Bilhassa 
en pahalı yer diye ısmi çıkan 
A okaraml'ıda hayat şartlarının 
dej'iştiğini gösteren hayırlı 
bir işarettir. Belediyenin ver-
d iğ'i kararı sırasile dikerleri l.dls•t Veklll B. Şakir Keaeblr 

de takip edecektir. yeni karar ile r yecek Jiıtelerini getirtmiş ve bu lis· 
lokantalarda, bahçelerde, çalgılı ve tcler üzerinde ayn ayrı tetkikler 
çalgısıı içki yerlerinde kahvehane, 

yaparak, lokantaların fiat listeleri· 
pastahane, otel, bar ve berber dük· ni semt ve sıruf itibariyle ayn ayrı 
kanlarında ucuzluk yapılmaktadır. 

Belediye bütün bu yerlerden bu 
günkü fiat listelerini ayrı ayrı tetkik 
etmiş, bundan sonra yeni fiatları tes· 
bit etmiştir. Bütün esnaf bugünden 
itibaren on gün içinde yeni fiatlara 
göre satış listesi hazırlıyarak beledi· 
yeye tasdik ettireceklerdir. On gün 

tesbit etmiştir. Yemek fiatlan bu 

günkü satış fiatlarına göre yüzde 
20 - 40 nisbetinde ucuz)ablmışhr. 
Yemek listeleri gayrimimul yiye. 

Ankara: 27 (Hususi) - Cum. 
huriyet Halk Partisi Genel sekreter
liği fU tebliği nctretmiştir. 

içinde liı;tesini tasdik ettirmiyen es. 
nafın dükkanları kapanacaktır. Ten
zilat nisbetleri dün belediye zabıta· 
sına da tebliğ edilmiştir. 

cek maddelerinin günlük satış fiat· 
larına göre değişecek ve bu detiıik· 

Jik Belediye iktisat Müdürlütü 
taraf andan her günkü rayiç kontrol 

edilm~k suretiyle tesbit olunacakbr. 
Lokantalar yeni ucuz tarifeye göre 

Cumhuriyetin 1 S inci yıldönümü 
habrası olarak bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleriyle 6 ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15 inci yılım tesbit e
den yazı bulunmak üzere Partimizce 
bir madalya yaptırılacakbr. 

Sanatkirlarımızın, açtığımız bu 
müsabakaya iştiıakloi ve hozırlıya· 
caldan nümuneleri Ağustomn 10 
una kad.ır Cumhuıiyd Hdlk Partisi 
Grnel St kı eteı ligirıe göıı<l• rmt leri 
rica oluııur. 

Doğuda . "' 
ıgmar 

DoksandÖrt parça 

Büyük inşa&t ya
pıldı; 900 bin lira 
para sarf ed'liyor. 

Belediye bütün lokantaların yi· - Gerisi üçüncü sahifede -

Arap-Yahudi boğuşması 

Kan -Ateş 
Kudüste çar:Şılar kapandı, münakalat 

kesildi, çeteler şiddet gösteriyor 
Hayfa : 27 (Royter) - DUn Sabah sebze pazarında atılan 

bcmbanın husule getlrmlf oldugu panik havası devam etmek· 

tedlr. Atılan bomba ile ölenle· - -------

rln say isi ilk tahminler hlllfl- son da k ı· ka 
na olarak 80 • varmıf bulun-
maktadtr. 

Araplar mukaheli bil misil olaı ak 
Yahudilere ait dükkanlara ateş v~r· 

1 mişler ve bunlardan dördü tamamen 

1 
yanmı~tır: ~ahudi erin naki~ vasıta. 
ları devrılmış ve umumi munakalat 

Tokyonun tebllllne gire Sov· 
yeller yeniden bazı yerlerl 
dUn bir mUddet ifg•I etti 

Erzurum: 27 (A. A.)- Burada gel ve ı . •uhaberat inkitaa uğramışdır. Ku· 
nit bir imar faaliyeti vardır. Mektep düs ve hayfa civarında bazı yahudi 

[ Gerisi ikinci Eahifede ] çiftlikleri baskn;a uğramışdır. 

Tokyo: 27 ( A. A. ) - Resmi 
bir tebliğ 26 temmuzda 1500 Sov
yet askerinin bir adayı İşgal ettik· 
terini ve bunlardan 150 sinin assu· 
ri şehrini geçerek Hsintune ve Y ao
linstıe köylerini isgal buradaki ev· 
lere ateş verdiklerini ve 500 kiıilik 
bir japon ve mançu kuvvetinin mu· 
kabil taaruzu üıerine çekildiklerini 

bildirmektedir. 

-Margernt <dlanJu 
Dört günlük büyük aşk ve tarih hikayesi 

(lik kısım içeride) -



Sahife 2 (Türksüöz 28 Temmuz 

Şehrimiz maliyesindeıı' ş eh o ır h c§l ~ e ır o e ır o 
bir çek sahtek~rlıöı ~~~~~-~~~~-~-~~' 

· ( C®ORlbJJŞLIER 

Kutupluların 
sıcaktan sikaye 

malmüdürünün imzası 
taklid mi edilmiş ? 

Şehrjn içme suyu 

Cumhuriyet bayramına 
kada~ tesisatın ikmali 

um luyor 

Ziraat Bankasını telefonla ikna 
eden meçhul adam kim ? 

iki sene evvel nıüt abhide ihale 
edilmiş alan şehir içme suyunun 
şimdiye kadar bitmemiş olması bir 
çok taraflardan sorulmaktadır. 

paralar nasıl çekildi ? 
Aldığımız malumata göre esasen 

bu tcsi~at Dahiliye V rkaleti imar 
komisyonu tarafından müteahhide 
ihale edilmiş, bu sırada müteahhid
lerden birinin vefatı üzerine altı ay 
daha temdit edilmiştir. Türk Sözü muharririnin geuişt ahkikatı 

[ Birinci sahifeden artan J 
edılmişti. Defterdeki kaydı kapat· 
mak üzere buna aid muameleli ev· 
rak ile kayid aranıyor, Fakat böyle 
bir şey bulunamıyor. Alakadar me
mıırlar sorguya çekiliyor, bunlar da 
böyle bir çek tanziminden ademi ma
lllmat beyan ediyorlar. Mesul memur
lar telaşa düşüyor ve keyfiyetten 
Defterdar B. Halil ve diğer büyük 
memurlar haberdar ediliyor, derhal 
tahkikata girişiliyor. 

Beklenllmeyen bir ihbar: 
Bu sırada Veteriner müdiirlüğü 

katihi Muzaffer, muhasebe müdür
lüğüne çıkarak şu ihbarda bulun
muştur : 

- " Muhasebe masraf katibi 
Ragıp yar.ıma geldi. Elinde bir çek 
defteri tutuyordu. Birisine bir cür 
mümeşhud yapılacağından kendile 
rinin yazılarının tanınmaması için çe 
kin söyleyeceği tarzda doldurulma 
sını söyledi. Ben de biç bir şey"den 
şiiphelenmiyerek çeki doldurdum ve 
kendisine verdim. Benim bildiğim 
bundan ibarettir. Keyfiyeti size bil
diıiyoıum . ,. 

Doğuda imar 
!Birinci sahifeden artan 

!er hükümet konakları şehrin .elektrik 
işi vesaire gibi halen üzerinde çalışıl· 
makta olan doksandört parça büyük 
inşvat vardır bunlar için vilayet husu· ı 
si idaresi ile imar birliği tarafından 

tahsis edilmiş olan para yekunu 900 
bin liraya varmaktadır. 

Geçen }il ba~lanan işlerinin mü· 
him bir kısmı '1.noal edilmiş bulunmak 
tadır. 1 ---

Büyük Britanya 
silahlanıyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

Bu müc:!dct zarfında tesisatı ik· 
Bunun üzerine tahkikata bu ci 

mal ve belediyeye teslim etmediği 
betten kirişilerek, Ragıp ile bazı 

takdirde günde 250 lira ceza ver
memurların isticvabına geçildi . 

meği müteahhit kabul etıiğin-
Çe k muhteviyatı nasıl den 14 temmuz 938 tarihinden iti 

ödendi ? baren bu ceza işlemeğe başlamıştır. 
Yukarıda adı geçen Mehmet A· Bittabi tesisatın hitamına kadar da 

li, ayın yirmi ikisinde bankaya gi- devam edecektir. 

derek muhasebe müdürlüğünün im· Şimdiye kadar gümrükten çıka-
zasını ve resmi mührünü taşıyan rılamayan bazı parçaların da geldi· 
çeki memura ibraz ediyor. Memur : ği anlaşıldığından Cumhuriyet bay
çekin üzerinde bulunan 1416 nn ı ramına kadar şehre su verileceği 
marayı görünce biraz şüpheye dü ' tahmin olunmaktadır. 
şüyor. Çünkü muhasebeden çıkan Son günlerde umumi caddelerde 
çeklerin numarası üçyüzü bulma faaliyet aıtmıştır. 
mıştır. Keyfiıeti telefonla soruyor. 
Verilen cevapda numaranın 1416 
değil 291 ol:luğu, binaenaleyh çe· 
kin numarasının bu suretle düzel
tilerek muhteviyatının ödenmesi bil
diriliyor . Bunun üzerine Banka 
memuru numarayı bu suretle düzel 
tip paraları adı Mebmed Ali oldu
ğu söylenen şahsa veriyor . 

telefonla emri veren 

kim? 

rlanka memuruna telefonla numa 

1 -- " imzam mükemmlen taklit 

1 ve resmi mühürde çalınmak suretile 
sahte çek tanzim edılmek suretilc ban 
kadaıı 872 lira 36 kuruş alınmıştır. 
Para alınmadan evvel üç çek yazıl 
mış, ikisi yırtılmış ve bu para üçün 
cü çekle alınmıştır. Defterde bulun 
ması lazımgelen üç dip koçanıda 
kökünden yırtılarak belaya atılmak 
suretile ortadan yok edilmiştir. Res· 

1 mi mühür dairede bulunduğum müd 

raların düzeltilip çek muhteviyatının 
ödenmesi hakkında emri veren kim 
dir? Malum değildir. Bu adam aran 

maktadır. 1 

detçe kilidi açık bulunan çekmecenin 
gözünde durmaktadır. Bir İş için 
odamdan ayrılmamdan istifade eden 
ler bu mübüıü mükemmelen taklit 

ettikleri imzamın üzeıine basmışlar
dır. Para bankadan çekilmeden önce 
bir sahte çek tanziminden haberdar 
edilmiş ve suçluları bizzat takip et. 
tirmekte iken .bu para çekilmiştir. 
tahkikata ehemmiyetle devam edil 
mekte olup asıl suçlunun buğün ya
rın meydana çıkacağı şüpbesizdia .• 

Kimler nezaret altında? • 

Masraf katibi Ragı 
ne diyor? 

Şimdilik masraf katibi ragıp, eş 
has zmiemi v e emanet me 

murıarından Ihsan öner ve katip O 
mer zan altına alınarak iki gündenbe 

ri polis nezart ti altında bulunmakta 
dırlar. iki gündenberi tahkikat defter 
darlık mubakemat memuru Cemil 
tarafından idare edilmekte olup he · 
nuz zabıta ve adliyeye intikal etme 
ıniştir. Bu gün buraca ikmal edilerek 

Londra : 27 - Sunday Times, 1 

f adliyeye verilmesi umuluyor. ngilterenin tayyare teslihatma verdi-

Masraf katibi Ragıp da bu işte 
hiç bir alakası bulunmadığı, adale 
tin pek yakında tecelli ederek asıl 
suçlunun meyd~na çıkacağından e· 
min bulunduğunu söylemiştir. 

ği büyük hızdan bahsederken, tayya· Defterdar Halil ne diyor? 
re irşaatı hakkında şu malumatı veri · ! Defterdar B. Halil: kendini gören 
yor: . 

•Bugünkü vaziyet nazarı itibare bır arkadaşımıza bu mesele hakk ı nda 
alınırsa fngiliı tayyare fabrikaları, se- 1 şunları söylemiştir. 1 

nede takriben 25.000 makine inşa e- ! -" Yolsuz ve fuzulü-tediyat m•ı 
debileceklerdir.Elyevm tadb'k edilmek- 1 amelesine ait muhasehece 800 kü
te olan Hava Nezaret inin F. planı ·· r 1 k b' k t nzim ve banka 
ır.ucib"nce 1939 senes'nde 1750 ilk , sur ır~ 1 :r çe a .. . . 

Katip Ômerdc: paranın banka· 
dan alındığı gün meseleden nıuhase 
sebe müdürünü haberdar ettiğini ve 
bu işle biç bir ala~ası bu'unmadığı 
nı söylemiştir. 

Mehmet Ali kim ? 

Parti 
• 

evı 

ve halk
binası 

Dün büyük bir davetli 

önünde temel atma 

ınerasimi yapıldı 
1 

Asfalt cadde üzerinde yapılacak 
olan Cumhuriyet Halk partisi ve 

1 

Halkevi binasının temelatma merasi· 
mi dün saat onyedide yapılmıştır. 

Daha saat 16,30 dan itibaren 
bütün daireler müdür ve memurları 
bankalar, Fabrikalar ve müesseseler 

1 
direktörl.,ri, teşekküller başkan aza. 1 

lan, paıti mahalle ocak azaları ve ba·k 
törenin yapılacağı yerde toplanmağa ı 
ve orada hazırlanan masalarJaki 
yerlerini işgal etmeğe başlamıştır. 
Saat 17 de Halkevi orkestrasının 
çaldığı istiklal marşı ile törene baş· 
landı. Ticaret ve sanayi odası başka
tibi T. Toros güzel bir hitabede bu 
!unmuş ve buna Vali Tevfik Hadi 
Baysal cevap vereıek 130-150 
bin liraya çıkacak olan bu binanın 

Türkiyede yapılan modern binalar
dan biri olacağını söylemiş ve buna 
yardımda bulunan fabrikacılarımıza 
ve halkımıza teşekkür etmiş ve ma• 
layı eline alarak ilk barcı koymuş. 
tur. 

Bundan sonra sırasile belediye 
reisi Turhan Cemal Beriker, Halk 
evi başkanı doktor opcrator Yusuf 
Ziyada harç koymuşlardır. Tören 
bitmişti. Gelenlere buzlu vişne şuru 
bu ikram edildi, 

İki fabrika 

İzmir fuarına 
iştirak edeck 

20 ağustostan 20 eylüle kadar 
devam edecek olan lzmir fuarına 
şehrimizden Millimensucat ve Gilo

do fabrikalarının iştirak ederek ma
mulat ve masnuatlarını teşhir ede· 
cekleri balıer alınmıştır. 

Nevyork sergisi ve 

odamız 

!.39 yılı temmuz ayında Nev
yorkta açılac•k olan büyük sergiye 
hükumetimizde iştirak etmeğe ka· 

rar vermiş olduğundan iktisat Ve· 
kaleti şehrimiz ticaret ve sanayi o 
dasından bazı mah1mat ve nümune
ler istemiştir. Odamız; istenilen bu 
şeyleri hazırlayıp vekalete gönde· 
recektir. 

Sandalya ile yaraladılar 

saşffıharp tayyaresi yapılacaktır. 1940 ca tedıye o . unduğundan ınusebbıble 
senesinde 2750 tayyare inşa e.Jılecek ' !eri hakkında tahkikata brşlanmıştır .• 
ve müteakip senelerde inşaat aıttırı 1 Muhasebe müdürü 
Jaçaktır. 'ı d. ? 

Mütehassıslar, harp vukunda ilk ne ıyor 

bq >Ilı hafta zarfında tayyare zayia· Dığer taraftan muhasebe müdü 
tının yüzde yüz nisbetinde olacağını ıü de şöyle d~mişti1 : 
tüm'n ediyor. Binaenaleyh senelik 

Adı Mehmet Ali olduğu söyle
nen çiftçilikle iştigal eden ve parayı 
bankadan çeken adam aranmakta. I 
dır. Bunun bulunrnasiyle mesele ta I 
mamen aydınlanmış olacaktır. 

Ahmet oğlu lsmail ile oğlu bir 
kavga neticesinde Mehmet oğlu Ab 
dullah Yahşiyi on gün sonra tekrar 
muayenesine lüzum görülecek de 
recede vücudunun muhtelif yerle
rinden yaraladıklarından yakalanmış 
v~ baklarındl kanuni takibat yapıl· 
mıştır. 

Osmaniyeli1e·rin 
bir isteği 

Kaza merkezinde bir iş 
ban kası şubesi açılması 

isteniyor 

Osmaııiyeden müteaddit imza
lar taşıyan bir mektup aldık. Bun

da ev~elce vilayet merkezi iken ka

zaya tahvil edilen kasabalarının son 
derece münbit ve mahsul verimin

den birçok kazalara faik bulunduğu 

ticaret sahasında mühim ve mev 
ki işgal ettiğini, ziraat bankası şu 

besinin yaptığı yardımları çiftçi ve 
tüccara kafi gelmediğinden iş ban 

kasının buraya da bir şube açması 

nı istemekte bu suretle hem halkın 
ve hem de bankanın mütekabilen 
müstcfid olacaklarını bildirmekte· 

dirler. 

Osmarıiyelilerin bu çok y .. rinde· 
ki isteklerinin umumi müdürlükçe 

ehemmiyetle gözönünde tutulacağın· 
da hiç şüpbt<miz yok tur. 

Hamur ekmek 
çıkaranlar 

Yağ camimii civarında fırıncı 

Zülfükar oğlu R· sul, Handan mahal 

lesinde fırıncı Süleyman oğlu Meh
met, Dörtyol ağzında fırıncı Ali Un. 
cu, Tarsus kapısında fırıncı Tevfik ı 

oğlu Ahmedin fırınları ekmeklerinin 
hamur olduğu görülerek toplattırı\. 
mış ve haklarında zabıtlar tutumuş· 

tur, 

Ceyhan belediye reisi 

Belediyeye aid işler hakkında 
vekaletle temasta bulunmak üzere 
Ankaraya gitmiş olan belediye rei- ' 

si Salahaddin SepiciCeybana dönmüş 
ve dün de şehrimize gelmiştir. 1 

Domino ve dom bala 
1 

takımları resmi 
Şimdiye kadar hazine tarafın· 

dan alınmakta olan oyun aletleri res 

minin bundan böyle belediye ve köy 
idaresine bırakılması hakhındaki ka ' 

nun layihası encümenlerce müzakere . 
edilerek Meclisin ruznamesine alın- j 
mıştır.! 

o~hiliye encümeni resme tabi 
tutulacak oyun aletleri arasına domi 

n:> ve tombala takımlarını da ilave et 

B öyle şey olur mu? di 

nuz Fakat hiç te yalaJI 
gil bul Evet, Kutupdaki Eski 
sıcaklardan şikayet ediyormuş 1 ' 

Deyli telgraf gazetesinde 
düğümüze göre, bu sene Gr 
land adasında ve Alaskada şi 
kadar emsaline tesadüf edilın 
bir hadise olmuştur : 

Dtrecei hararet bu iki s 
mıntıkada ne kadar yük.elmiş 
liyormusunuz? tam yirmi yel şii~ Ilı 
siz bu rakam santigrad zı.ıid yir~ gif 

Eger havalar biraz daha bC ~.e 
giderse, Kutuplular basta olaca 1 

rını söyliyorlar . ~ d 
" J)ünya değişti ,, diyenler A 

de mübalağa etmiyorlar ? 
tıı 

• lo 

A ılık sigara içmekten k 
mayınız! Nedenmi ? Ç ti 

kü nikotin çok faydalı bir ııı bi 
imiş ! ba 

Bunu biz iddia etmiyoruı; du 
liz alimleri söylüyor . de 

Bundan bir müddet evvel h 
gilterede toplanan tıp koof ~I 
nikotin meselesi üzerinde uzuO ı 
durmuş ve netice de bunun ti' 
hir degil bir ilaç olduğu karıal d 
varmıştır . 'k 

Tütünün zehiri dediğimiı n• 
den çıkarılan Nikotik Asid, 
cüzam derelinin yegane devası 
Güneş altında belki söyl 

miş söz kalmamıştır, Fakat 
meçhul maddelerin, çok olduk° ~ 
bakkaktır 1 O) 

• 
G ünde yarım saat ç 

ameleler varmış! y,rı 
saatte 30 dakika mesai . 

t 

Buna sakın bizim ameleler 
te etme;in, sizde hiç hayret n 

ti 
!ermeyin . h 

Bu yarım saat çalışan şııı 
daima ölümle yanyana bulu Ilı 
!arda ondan 1 

2 
Amerikada Hüdson 1 

geniş bir tünel açılma una ç 
1 . .. de 

yor. Bu tünelı açma ışın 1 b 
1 1 b .. "k b' deııı nılan ame e er uyu ır !O 11 

ru içinde çalışmaktadır. TıP ~ 
gıçlar gibi . Bunların B~ 1~1 ı 
boru içine dışaııdan mak•"b" ~ 
tasiyle bava verilmekte ve ~4 t 
retle ameleler ancak 30 d~ 
bir mesaiye tahammii! ede 
tedirler , 

• rb~ 

R odolf Valantino 3 

zarında rahat r3h31~1 
bilir. Çünkii, dünyadaki ~g ı 
onun akibetine u.ğradı : yşi' 1 
rakip ölmeseydı belkı 

miş ve projenin lıııııa ait maddesini 
ona göre değiştirmiştir. 

i unutulmağa mahkumdu · lı 
k.b. de' 

Valan tinonun ra ı ı ·ı 

Meclis bütce .. ncümeninde ı. u· 
vafık görülen bu ilave ile domino 

1 
ve tombala takımlarından, tavla, da 
ma ve şatranç gibi senede üç lira 
resim alınacaktır. 

1
. • ,,ıı 

adam, Ho ıvut un genç 

V l 
. k p( 

den ve a ~r.tınoya ço d~' 

tayyare inşası imkan ve kudreti azimi f" 
mikyasla arttırılmak icabeder. 

için çok scvılen Cek Dun ~ 
Rodolfun prestişkarı b 

ilaheleri, onun için ( All 3 p.I 
eyi" in ) d~ğil, Bence, ( ~1 

-------------------------, 1 kip vermesin ) duasını y3P 

A b 1 u k a fi 1 nı i belki bütün Amerika filmlerine boy lar . Sulh zamanındaki inşaat, harp za· 
manındaki inşaatın yarısı nisbetinde 
olacaktır. Elyevm lngilterede 5 tay
yare motör fabrikası, 2 tayyare göv
de fabrikası, 5 tayyare montaj fabri· 
kası, 2 karbüratör fabrihsı, 1 perva
ne fabrikası , 5 tane de yedek aksam 
fabrikası, mevcuttur. Şadovda da 6 
!abda daha yaptırılmaktadır. Nuffi
eld'deki yeni fabrikalar da 18 ay 
sonra Sµitfise tipinde tayyare inşası
na b~şlıyacaklardır. Yeni bir fabrika 
da Mertin motörleri yapacaktır. 

Sunday Time- gazetesine göre, 
Hava Nezareti, bugüne kadar bilhas
sa bombardıman tayyareleri inşasına 

ehemmiyet veriyordu. Şimdi Spitfire 
sistemınde 1000 tayyare ısmarlamış, 
hava siyasetinde bir tebeddül vukuu-
nu i~rab ediyor. · 

aşta Amerika sinema 
cılığı, fılmciliği c.lduğu 
halde bütün sinrma a
lemi bir buhran içinde 

dir. Artık hiç bir film halkın hoşu
na gitmiyor. Artık beylik mevzular
dan ahali bıkmıştır. Sinema: miişte 
risi gittikçe çogalacağına olduğu yer 
de kalıyor, hatta azalıyor. Filme gi· 
denler beğenmeden çıkıyorlar. Bu· 
nun sebebi mevzuların pek mahdut 
olmasıdır. Mevzuların mahdut oluşu 
da filmlerin çok olmasından, büyük 
sinema kumpanyalarının durmadan 
film yetiştirmek için mevzulara pek 
ehemmiyet vermemelerinden ileri 
geliyor. 

Meşhur sinema şirketi mü.lürü 
Goldvin buna karşı tek çare olduğu 
nu söylüyor: 

-Az film yapm;ık, iyi film yap 
nıak. 

iyi film diye ciddi, içtim•i, esaslı 
tttkiklere mü>tP.nit fılmler kastettiği 
nıizle ila11e eden bu rtıüdür kolla· 
rı sıvamış, bu sene helli başlı dört 
fılm yetiştirmiştir ki bunların birisi 
(Menfiler) dir. Bu film siyasidir. Hit
ler rejimi altında geçen bir hayatı 

tasvir eder ve cermen b.ültürünün 
inhizamım gösterir. 

Goldvin gibi "müşterek artistler, ' 

müJürü Varger de ciddi filmler vü· 
cuda getirmege karar vermiş, Ab
loka isimli bir film }apmıştır. Bu 
film Madlrn Karo! ve F ondo tarafın 
daı1 oynanmıştır. Mevzuu tpanyol 

harbinden alınmıştır. lspanyol milliyet 
çılerinin aleyhindedir. 

Fakat fılm daha oynanm~dan 
evvel kıyamet koptu. Müdür Varge 
r'e filmin tehlikeli olduğunu haber 
verdiler. Eğer bu film gÖ5terilec•k 
olursa Alman-ltalyan ve Japonların 
hemen mukabil tedbir a'acaklarım 

kotaj yapacaklarını söylediler, Bunun , ----------
üzerine, kendisinin serbest meslek er Je 
babınd~n olduğunu istediğini filme Cezaevin o 
aldırabileceğini, fakat sanatındatı 
başka bir şey yapmad,ğını söyliyen 
Amerikalı müdür vaziyeti kavrayın 
ca durdu. Filmi Londraya gönderdi, 
or:tda ltalyan sffirinc gö>tcrdiler. Bu 
kafi gelmedi; şimdi film Romaya 
gönderildi, Musolininin rızası da tah 

sil edilecek. 1 
Sinema müdürleri ciddi ve esas 

1ı fılm yapmak kararını verdiler fakat 

bunun tatbiki de daha başlangıçta ı 
bukadar müşkülatla karşılanıyor. 

ııfl 
~· ahkfıın ve mevl< ı.ıl 

. b 
yekunu 457 yı . 

· de~1 t Şchı imiz ceza evın • ,ı~ 

ve mevkufların rrıikdarı gı'~;~ 
aıtm•ktadır. Dün ceza ;'e,~ 
ğır cezalıların yekunu 3 lfl•''~ 
kadın, 2 çocuk; mevku 1~ e · ı 11:1 erkek, 5 kadın v nu 
cuktu. 

. rrıt 
Buna göre bütun 

.,o 

----------------------------------------........ --.................................. ~ ................ _._.., ____ .~------~ ............. ------~ dir. 
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iş t 

şii~ ııı Hayatları mütemadi harikulade 1436 da, Renenin büyük ağa 
accraJa ·ı · ı . 1 yir~ giliz kr r sı sı esı olarak geçen n· beysi, Nopoli kralı ikinci Lui öldü. 

a tıC icrit 01 ~e .kralları arasında Mar· Bu suretle, tahta geçecek olan Re. 
I ca hiç .. anıu ıle kocösı altıncı Henri ne idi. Fakat, Dükün kendisini ser· 
a ~~Pheşiz ki, en başta gelir. best bırakması için istediği külliyet-

•vıarg · 
Jer f d0~ erıt, 1420 de Fransada li parayı bulamadıkça Fransada, e· 

An ıııu_ştur. Babası Rene Danju idi. sir bulunduğu şatodan dışırı bir a-
rııa:csı de doğrudan doğruya Şarl· dım atamazdı. Napolide kendisini 

ı. lorc '~.ahfadından olan lzabella De· bütün şaşası ile bir taç b, klerken 
ıı • n ır. o, Dijon şatosunda, esaret günleri 
? Ç eiaJaM~.r~eritin çocukluk oeneleri fa yaşı}ordu. Büyük oğlu da kendisi 

ı:ıı birb·r ,'Ç•nd~ geçmiştir. Hakikaten, ile beraber esi bulunuyordu. 
•rıne k O zamana kadar kocasını kur-ı. bakJ b arşı biiyük bir sevgi ile 

ı; v dutı'a ul~nan bu karı kocanın kur· tarmak için bütün kalbi ve zekası 
~ rı ı ile çalışmış olan lzabeila de Lcren d,0 d ,31 e, siyasi had iseler yüzün. 

vel h~n· . aırna büyük sarsıntılarla a- şimdi artık, kuvvete müracat etmek 
oııt •ld,!' bozulmuştur . Küçük yaşta lazım geldiğini anlatmıştı. Dünva 
uıı ~ j" J'. dıkkatli bir tahsil ve terbiye tarihinin gördüğü sayılı büyük mu-
c'r e Ma · D b I haripleıden biri olan Şarlmanın bu 
'ı 'atı . rgerıt anju u ai eyi sar-

an•' den 51Yasi hadiselerde çok geçme· torunu en son çare olarak harbe. 
Öcr alacak bir hale getirmişti. müracaattan da tabii kaçınmaya-

nİ~' ıl.. feci Bülnyevil muharebesin· caktı. 
" •o lza bella, kocasını Burgandi Dün· 

~r nra, Margrritin babası bir li· 1 
dii.rıııı:cvkiinden bir esir vaziyetine künün elinden muharebe ile kurtar 

• U•t" R mak ve yine aynı vasıta ile, hakkı 
tib·1 b~· u. ene, yaralı bir arslan 1 • u "k olan Napoli tahtına geçirmek kara· 
~crıı Yu bir crsaret ve muka-

Ctle d" 1 k rını vermişti. 
~c llıuh ~şman arına arşı koymuş Bu kararı verdikten sonra, iki 
olduk telıf yerlerinden y ualanmış küçük çocuğu, Lui ve Margeritle 
ttrıı4t~ halde çarpışmakta devem beraber, Taraskona doğru yola çık· 

çı D '· tı. Kadın ve bilhassa iki çocu~unun 
'{ı~ dirj d~~ttıanları belki onu ellerine 1 güzellikleri, geçtiği bütün Fransız ı 

lılih ~ geçiremiyeceklerdi. Fakat, 
1 

şehir ve kasabalarında halkın dikka·' 
~r 'd ene Danjuyu kendi kanı ile 1 tini kendi üzerinde topladı Her ta· ı 
n, y' erek düşmanın eline verdi. Ge 1 ı afta ahali kendilerini büyük bir te· : 
tine ~ralarından akan kanların gözle ı zahüratla karşılıyor, yolcuların nere j 
bunu 0~ıııası yüzünden kör olmuş ve den geçtiği, hangi kasabaya gide· 1 
ııı11~ Uze~ine, düşmanlarile artık çar 

1

1 cekleri, ağızdan ağıza yazılı)'or, bü. 
D·~z bır hale gelmişti. tün köylere kadar haber gidiyordu-

ııııd.'IDn da kendisini !!Sir edrn Bur Bunun üzerine halk yaollara dökül-
1 ı "k" R ı lüyor ve kendisini hakiki bir kraliçe 
'~ııa u U eneyi yanında, düşman 
•~ıtirJ·karşı bir rehine olarak hap , _g_i_b._ı _k_arş_•1_'Y_0_r_d_u. __ _ 

hqYUk lb~e hayatını bağışlamak için Hayatı ucuzlatma 
tılırı ır baç bağladı. Bu para ve 

likc~:si~·Rene Danjunun hayatı teh· yolunda 
ine F' ı. 
c ı '·· claket • ·ı D k ( Birinci sahifeden artan ) e "" '''lun e ugrayan aı e, ü ün ar 

da~" hh~ull Y~rine getirmek için bütün yemek listelerini belediyeye lastik 
· d erıl ı ettirecekler ve tastik edilen fiattan eb1 ı Ilı h e ça ışırken, Rene Danju 

llın daab Pus bulunduğu adamın yan· pahalıya satış yapamıyacaklardır. 
il} oş d R Kıraathane ve kahvehaneler de . •hir b' urmuyordu: ene Dunju 

31
vl lıkıcri Dır. ressamdı. Kendisini hapset semt ve ~ınıf itibariyle ayrılmıştır. 

Ça ııon t d · · f Gazoz, Kahve çay, lokum, ayran, 
h

at sın 1 k şa osu a onun ıçın, ır 
~ ". ullanacak bir yerdi. bisküvi, ıhlamur b i r i n c i 

r3 ~ c.•aret .. ı · · sınıf hh,ehanelerde 5 kuruş, 
~f ~k, i . gun erının acısını 'anat 

.ı.i. IQtun .. nÇın~.e unutmak istiyerı Rene ikinci vt: iiçüncü sınıflar da 3 
v • "'· • k 1 kuruş o!acaklır. Buzlu sular bütün '•ldu. 'r' 1 ıse kısmını süslemeye ko 

d,.iıı lı ayn 
1 
aptığı minyatürler ve boya sınıflarda 3,5 kuruş, maden suları 

• a ar bu .. h"l" 12,5, nargile 10 kuruş olacaktır. 
.,ti! F' k gun a a mevcuttur. K h k h h 1 d . • ~ a at ıraat ane vi! a ve ane er e yem 
ı.ı ile ~aıı' ne ailesinin bütün gayre· 1 d d 
v ı ~ ş I fiat listesi hazır lıyarak be e iye en 
d•' ato kl illa arı, ne Rene Danjunun tasdik ettirec~klerdir. 
~ lt~Ula 1 

•sesinde uğraşmaşı Dükün 
) tını ta . . ' . . Bütün otellerde ve hanlarda e!· 

ah 1 Qrdu. B mamıle yerme getıremı- ki fı&tlara göre yüzde yirmi beş 
( p.l'f 'ay, ala Urgandi Dükü istediği pa· ııisbetinde tenzilat esas tutularak 

8p 
1'kr~r c~?ınca bir gün tehdidini bütün otel ve hanların fiat listeleri 

~ ara d h tesbit olunmuştur. 
tncni er al bulunmazsa veya 

~',1iln,~ iki oğlu kendisinin yanına Amerika sergisinde 
'~ti.. se rehinenin hayatı gı'de -

1 J e - Birinci sahifeden artan -
O o~ı 8unun .. . Kültar bakanlığı bu hususta e-

r Uouıı D· uıcrıne, Rene Danju iki saslı faaliyete geçmiştir. Sergide, 
ııfl ah Old ukanın yanına verilmesine Amerikaya maden satışlarımıza ya-

ı..•ll dak~cn~ ~ea ~u azaba da katlandı.. rıyacak numunelerin de teşhiri ve 
v' ~ ı k .. nıunun yalnız iki yaşın· Eti Bank tarafından, bu sahada ma· 

ak Uçuk k M · IOn,at verecek bir büronun kurulma· 
~. at, Çok ııı argerıt kamıştı. 
4ır "İh 'ı . geçmeden Dük' onu da sı da düşünülüyo•. Diğer taraftan 
" " el Türk Tarih Kurumu da bu saha ü• '~t d •ne g . d' M . p· 
~ c L k ~çır 1 : ırgcrıt ı zerine terettüp eden mühim vazife-
d~ıı~a bcr~b:cmbu rga verilmişti, Bu- yi ifa için faaliyete geçmiştir. 
~ığı taııı ' r, annesi kendisini iste· Hatta, Kurumun, Dolma Bah· 
ad, an go"r b'I k · z il çedeki muvaffak eserinden sergide 

1, . n, koc e ı ece tı., ava ı 
•in k ası h de azami istifade edilecektir. 
'>t atla d nın ayatını kurtarmak · ır n ı~ı b"t" Amerika istiklıl.lininin 150 inci 

ı•" Ilı aplard u un mahrumiyet ve yıl dönümü dolayısile kurulmakta 
~ GI dı' 311 sonra buna da taham· Yordu. olan New York Dünya sergisi altı ay 

devam edecektir. 

Türksözii 

Tokyo Hükumetine bir ültimatom 

'' Sovyetlerle oynamak 
ateşle oynamaktır!,, 

Sovyet Gazeteleri ateş püskürüyor; 
Londra, gerginligin kalkacağına kani 

1 

Moskova : 2 7 ( Tas ajansı ve. 
yor ) - Moskovada çıkan lzveçti
ya gazetesi, Uzak Şarkta Japonya 
ile Sovyet Rusya arasında çıkan Çan. 
gkufeng hadisesini tedkik ederken 
1886 tarihli Huşung itilafını inkar e· 
den ve 1860 tarihli Pekin muahede· 
sini ileri süren japonyayı hafiflikle 
itham ediyor ve diyor ki: 

"Filhakika bu muahede, yalnız 
ca Shassa'nın garp sahilini tepele· 
rile beraber degil, fakat bu tepele
rin gar bindeki araziyi Fioumenoula 
nehrine kadar Sovyet rusyaya bıra
bırakıyor. 

Muharrikler unutmamalıdırlar ki, 
hududu nuz bütün noktalarda geçil· 
mez ve aşılmaz. Japon askeri rica· 
line, artık oynamamak lazım geldi
ğini tavsiye etmek zamanı gelmiştir, 

inhisarlar Adana Tütün 
Fabrikası Müdürlüğün

den: 

Eksilmeye konulan Fabrikamı

zın bir senelik nakliyatına ihale gü · 

nü olan 27- 7-938 gününde istek

li çıkmadığından ihale on gün daha 

uzatılmıştır. 

ihale 6-8-938 Pazartesi günü 

saat 10 da yapılacağından isteklile · 

rin tayin edilen günde eksiltmeye 
iştirak etmek üzere Fabrika M[idür-

Zira ateşle oyNya ovnıya kendileri· 
1
\ 

yakacaklardır ·n 

Londra 27 - Royter ajansına ı 

göre Sovyet - Japon ihtilafının sul· 
han halli ihtimalleri çok kuvvetlen
miştir, Sovyet matbuatı vaziyetin 
hiss~dilecck derecede iyileştiğini ya· 
zıyorlar. Maamafih askeri bir Sov ı 
yet şahsiyeti Sovyetleı in hiç bir za
man Japon taleblerini kabvl ettirmi
cekleJini, Moskovanın Japonyaya 
mukabil tekliflerde bulunduğunu 
söylemiştir. Şayet Japonya, Sovyet 
tekliflerini kabul etıniy~cek olursa 
Sovyet sahill.:rindc balıkçılık müsa· 
adelerini kaybeJ !cektir. 

Tokyo'.fan b i ldi rild igin ~ göre J. 
pon hükumeti, bütün hudud hatilafi · 
!arını halletmek için bir Rıis - Ja · 
pon - Mançuko komisyonu teşkili · 
ni teklif etmiştir. 

Seyhan P. T. T. n1üdür
lüğünden: 

26nl938 T. saat 11 de ihale e· 
dilmek Ü!ere eksiltmeye çıkarılan 

Adana - istasyon posta naklıye 
müteahhitliğine istekli çıkmadığın-

dan 5181938 de saat 11 de ihale 
edilmek i'izere eksiltme on gün 

müddetle uzatılmıştır. lsteklil.:rin 
gösterilen tarihte saat 10130 da 

P. T. T. Md. ne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 9589 

lüğüne müracaatlaan. 
9588 

Daima en biiyük ve güzel 
filimler gösteren 

Satılık tarlalar YAZLIK 
1 

1 

Ceyhanın Sirkeli köyünde beş 
muhtelif kıtada ve yekdiğerine ya 
kın 545 dönü 'II tarla ile altı odalı 
bir çiftlik damı toptan ve pera· 
kende olarak satılıktır.Satın almak 
istiyenleıin Ceyhan Belediye mü
nadisi Nuri Çwuşa müracaat et 
meleri . 

Sinema 
Bu Akşam 

1 

Berlin, Münib ve Viyana Operaları 1 

Bı.ş Primadonnası Altun sesli yıldız 1 

1 in iş~~~:~ü~~~~~~i~ar~ı 
5- 6 942 

Seyhan defterdarlığından: 

Seyhan nehrinin sağ sahil Ana 
kanalı güzerkahında istimliik oluna 

rak yıktırılan evlerin depoda mevcut 

enkazı muhammen bedeli olan 190 

lira 53 kuruş üzerinden açık aıtır· 
mağa çıkarılmıştır. 

isteklilerin 13 ağustos 938 cu· 
martesi günü saat ondokuzda yüz 

de yedi buçuk teminat akçesile Def f 
terdaı lıkta toplanan komisyona gel 
meleri.. 28-7 9585 

Gençlik, Güzüllik ve bir Aşk 
filimi olan 

(Her Kadına 
Bit Erkek) 

Güzel ve nefis Alman 
Operetini sunar. 

Zevkle seyredilecek ve Beğe
nilecek bir filim. 

Gelecek program: 

9574 

Bethoven 
Harry Baur 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Adana Şubesi 
1 Ağustosta Açıllyor 

~ 

Belediy~ caddesi Adana 2-6 9570 

Sahife 3 

Aşk-Heyecan - Macera- Sergüzeşt- Filmlerinin en 
Güzeli 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

.Sayın Müşterilerine Senenin en güzel Sergüzeşt, Heyecan, Macera 
Fi.ınlerinde nbirini daha sunuyor. 

Vahşiler Hücum ediyor 
Oynayan: JAN VA YNER 

AYRICA: En son ve en yeni Ufa - Foks- Paramunt Dünya Ha· 
beri eri 

ilaveten: AFRIKADA ARSLAN AVI 

Fiyatlar: 
Balkon - 25 Kuruş, D.ıhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira . Zabitan ve 

Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT: - Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 

bir hale getirilmiştir. 

-

BU GÜN GÜNDÜZ 2, 30 Matinede 
Son defa olarak Umumi istek Üzerine 
(ESRARENGiZ DAG) Ken Maynard Tarafından 

Üç Devre 36 Kısım hepsi birdnn 

Telefon 250 Asri 9582 

Seyhan vakıflar müdürlüğünden: 
Tekarrür 

Vakıf eden müza %25 
Vakfı Mevkii sıra N. yede bedeli zamla han sebebi 

Lira Lira 

Parmaklı eski kuyum 78 60 75 %25 zammı 

mescit cular hesabile. 

Şıh zülfü Yortan mes 144 00 istekli çıkmama 
cidi sın dan. 

Mehmet Nacaran M. 322 00 .. " .. 
o. Halil 
Yokarıda yazılı vakıf gayri menkulların temlik satışları olan 25-7-938 

gününde yapılan artırmalarında isimleri hizalarında yazılı sebepler dolayı· 
sile artırmanın uzatılmasına karar veı ilmiş ve i Q ale gününün 3 8-938 çar· 
şamba günüsaat ona bırakıldığ ı ilan olunur. 9584 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Beden Terbiyesi kanunu 
Karıun fi.o . 3530 Kabul tarihi : 291611938 

Neşri tarihi : 16 Temmıa 1938 

- Dünden artan -

Mahalli idare V! belediyeler l>ütçelerinde mecburi hizmetler faslına 

bu tahsisatı koymazlars1 bütçelerini tasdika salahiyettar makamlar tara. 
fınnan resen konulur. 

Köy bütçelerine vilayet umumi meclisi kararile münasib nisbette bir 
spor tahsisatı valiler tarafından koydurulur, 

Madde 20 - Genci direktörlük bütçesi genel direktörlükçe hazırla 
nır ve istişare heyetinin tetkikinden geçirildikten sonra Başvekil tarafından 
B. M. Meclisine aızolunur. 

Kulüplerin bütçeleri kendi nizamnamelerine göre tanzim edilir. Bun-, 
farın gelir ve masrafları ve hesap usulleri genel direktörlügün teftiş ve 
murakabesine tabidir. 

Madde 21 - Memur ve işçi sayısı beş yüzden fazla olan müessese· 
ler, fabrikalar, ticaret evleri ve sair kurumlar kendi memur ve işçilerine 
beden terbiyesi yaptırmak için genel direktörlüğün teklifi ve istişare he· 
yetinin kararı üzerine icra Vekilleri Heyeti tarafından verilecek karara 
göre jimnastik salonu, spor alanı, yüzme havuzu ve sair gibi tesisleri 
yapmağa ve uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü tutmağa 

mecburdurlar. 

Müteferrik hükümler 
Madde 22 - Beden terbiyesi işleri kışla !arda Milli Müdafaa Veka. 

Jeti, Ceza evlerinde Adliye vekaleti, Okullarda Maarif Vekaleti ve Maa· 
rif Vekaletine bağlı olmıyan okul ve müesseselerde merbut 01 dukları ve
kaletler tarafından bede:ı terbiyesi genel direktörlüğünce tesbit edilecek 
esaslar dairesinde tanzim ve takib olunur. 

Bu mak satila iş bu ilgili vekaletlerde beden terbiyesi işlerile meşgul 
olmak üzere birer beden terbiyesi direktörlüğü kurulur. 

Madde 23 Bulundukları merkrzin beden terbiyesi amirlerinin ve· 
sikalarını taşıyan ve en az beş kişilik bir grub halinde spoı hareketleri · 
ne veya ınü sabablarma katılmak üzne seyahat eden sporcular Devlet 
nakil vasıtalarında mer'i tarifeler üz rin-en yüzde elh tenzilatlı ücretle se
yahat ederler. 

Madde 24 - Beden terbiyesi genel direktörlüğünün bütçesi müsait 
olduğu zaman g~rck beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilatına ve 

- Sonu Var- 9583 
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Sahife : 4 

BELEDİYE İLANLARI 

Türksörll 28 Temmuz 1938 

' Müjde 
Adanada Ahidin paşa caddesinde yeni yapılan fş bankası karşı~ ınd• 

--------------------------------------------- TÜRKSÖZÜ 78 numaralı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler, 

1 

Adanada Otel ve Konserhol yaptırılıyor. 

1 - Adana Belediyesı tarafından Adanada Atatürk parkında proie
si mucibir ce bir otel ve Konserhol yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629,40 lira 
dır. 

3 - Bu inşa~tın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilt: ve şartnamesine t('vfikan Ağustosun 
yirmi beşinci perşembe giinü saat onda Belediye encümeninde yapılacak-
tır . 

5 - Eksiltmeye girme şartlan, projeye bağlı şartna :ı ede yazılıdır. 
6 - Proje ve diğer evrak Belediye muhasebesinden dört lira yirmi 

üç kurliş mukabilinde alınabilir. 
7 - Taliplerin usulü dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 

ihale günü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir mak~ uz mukabi 
!inde vermeleri ve müracaat hariçter. vaki olacaksa, keza ayni saatten ev· 
vel Belediyeye gönderilmiş bulunması ilan olunur. 

28 - 2 - 6 - 1 o 9 586 

IMatbaacılıkl 1 Gazetecilik \ 1 

1 

1 Mütenevvi renkli 

1 her türlü tab işlerinizi 
1 ançak Türksözünün oto 

1 matik makinalarında 
' yaptıral>ilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

· sözü matbaasında ba~. 
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

t LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ) • 

dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
2-15 9581 

-- --------------~----
Seyhan Defterdarlığından : .. .. 

Cinsi Enkaz fiatı 

Kargir ev 100 Lira 

Eski sahibinin ismi 
Karalıoğh Yusuf veresesi 

' Mengüllü Kam:ı Ahşap ve kargir 390 su pervanesi· 

Dişçi lbrahim 
Avni o. lsmail 

. Sabık veznedar Bekir 
Kazım kııı Fatma 
Dr. Osman Hayri 
Fabrikatör Ali ve kardeşi 

Kargir 

" 
• 
., 

" 
" 

le birlikte 
540 
160 
240 
260 
280 
400 

Kütüphanenizi gü- " 
160 

• 160 
Nalbant Mehmet 

pılır · 1 Hacı Kürtlerin veresesi Cabbar 
C 1 L D 

* ı zelle;.tirmek istiyorsa. 
-------------------------: ruz kitaplarınızı Türk· 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Türksözü matbaa- Molla Mehmd 
sı •Türksözü.nden baş 

1 
Verdi kızı Hasibe GAZETE 

" 140 
Ahşap 60 

Tabiatın büyük lütilf ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo ak tüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Rom"tizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve 
Mideden muıtarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

.ILICAYA gelmelidirler: ----- --
Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzinden 

müstefit ve mesut olmuşlardir . 

Lıazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Bir Gece/ ik Otel Odası 
Kuruş 

200 
125 
75 
50 

Odalar dört kişilik
tir. Fazlasından fark 
alınır. 

" • Tnş Odalar 

" ., " 
• 

Birinci Baraka 
ikinci 

Hususi B;ınyo 

Umumi 1: ar.) o 
30 
15 

Bir kişi Ücreti, gün
de iki defaya kadar . 

Yazın Çiftehana gclmiyenler kışın ağrılardan U) uyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 2 - 18 9579 

---------------------------------------------· 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletler:mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

22-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

1 

1 

sözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis 

2890 ka her boyda gazete. ı 
mecmua, tabeder. ~ d 

1 Seyhan nehrinin sağ sahil ana kanalı güzergahında bulunan yukarı.' 
kimlerden istimlak olunduğu vesairesi yazılı on iki kargir ve ahşap evııı 

j enkazları kaimen açık artırmağa çıkarılmıştır. Her birinin muhamaıeJI _, ____________ ! -bedelleri hizalarında gösterilmiştir. Şartnamesi mucibince muayyen müd 

D O K T O R dC"tİ zarfında yıktırılarak enkazı kaldırılmak üzere talip olanların 13 A· 
ğustos 938 cumartesi günü saat dokuzda yüzde yedi buçuk teminat ~k 
çasile Defterdarlıkta toplanan Komisyona müracaatları ilan olunur. 

Sinir 

Mazhar Cemil Esen 

hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Haljl evi 13-30 9531 

-------------------------------------------------
Doktor 

İsmail Kemal Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını hu gün sal-ah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya k~dar kabul 
eder. 

28-7 95ö7 
~ ' --------

l~llDIMllB>A ~~A · 
CAN ll<UDTAQIQ 

[ Salı günleri öğleden 1 
1 9521 .._ ____________________________________________ ___ 

sonra Parasız bakılır] 
12 26 

:e:m:c:::::z )!22 :m --

. Kumbarct~ btri 
\ . ~ 

TlJRJCtYB 
CUMHV IJYETI 

ZlRAAllB.ANKASI 

Değirmenci ustası aranıyor: 
Köyde çalışmak üzere motor ve taştan anlar 

bir değirmenci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu 
racaatı C 

1 

1 .. 

Her mevsım ve muhite gflre 

AY 
Albayrak M•..ıstafa Nezih 

!arının ıııuv.ıHakıyet sırrı bun J,,.t!ır 

Çai t 

1 

b 

iç.iıı h ır.ırlan nı~ KOKULU , Sl·rinletici Ya1.lık C' d Adana lıusu~i kutu ve p;ıkt· tler ir;i ıı cle 
ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi ; ~ 

ne gelmlftlr. Bir fincan çı,ıy gUnUn bunaltıcı aıcaGmı l<"'c 2 

:.....-----------------------------~ 
or. Muzaffer Lokmal1 

iç hastalıkları mütehassısı 
• '1'1 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındak• 

ayenehanesinde kabul etmektedir. ~ 

.. du'0 
Umumi neşriyat mu ,. 

Macid Güçlıl1 
Adana Türksözü matb• 


