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Hitlerin yeni bir ültimatomu 

t a y in ilt 
senelik sulh t 

rey 25 
klif etti 

iy Anlaşma olmassa Almanya Katı 
5d hareketindf:' serbes kalacakmış 

Lo 
g ndra : 29 ( lngilizce De Pe 

Ya ~ete si diplomatik n:uhabiı i 
'ci ~ •ğına göce, 1-litler fngıllfn 

Yle nazrı Lord Halifaks vasıta
' n ·ı llılh gı te,e ve Fransa<la, 25 se 

la '.crnin edecek bazi a .. laşma 
ı\~ '.lerj sürmüştür, 
lıaıltı•nya, lngiltere ile, Fransa 
k. Yanın nıüıne,sil'eıinden mü. 
'P b' . ır ko'lf.:rans a'<:ted ler('k c 

ık 1 1 1 - -· k - . 
k 

ııest' e eıın nıuz:ı er< ~ını 
' led' ~ ır. 

Köylümüzün 
okuması için 

Kitaplar basılacak, köy
lere dağ~tılac::ık 

Maarif vekıli Sa:fet Arıkanın 

Ankarada mer- J 

kez bankasında 
1 

Heyecanlı ı 
bir an! 

Gece bankanın 
bütün zilleri ha

l re kete geçti_ve.~ 
Ankara ; 29 (Telefonla)- Dün 

akşam ~a~t 20, 15 rle Cumhuriyet 

Merkez Banbsı binasında imdat iş· 
• areti veren zil. çaf1111ya ı. şlamış 

v" bar.k'I lıe'•çi •ri ıle clı .. -,. h nöbet 

bt leyen jand~rııoalar derhal banka. ' 

nın eheıııiye•Ji Lısı:nl~rına kc.şuş»rak ' 

mevki alrııışl.ırdır. 
Yar<lımcı jandarmaılarda ytişe 

rek binayı sarmışlardır. 

Honanın şimali de Çin
liler te sif etli iyor 

Japonların dünkü muteadit 
taarruzları neticesiz kaldı 

Çin rico.!ı b'r ararln 

vam etmektedir. Japon kıtalınm Ti
yenşan H Taihu ~ daki 40 kilomet-

relik bir cephe ı utan Çin kıta tını kar-
"il o .. 

ı......1'9\>,,,k ıuzakere esoasınd ı bilhass u 1 • • 
ı, erı azalmak ve ticaret ko· 

soil şark ve şimal viliiyı tleri seya 

lıatindc bilhassa köylümüzün oku 
rna ihtiyacı ve okuyacak rserler a· 
ramakta oluşu n~zarı oikkali c~ı

bı tmi~tir. Vekalet, lnı sene bütçede 

~u'unan tah>is.ıtla oiğn nazı hu
s:ıslardan istifode eden k l üı k köy 

lüsü11ün okwna iht;yacını rrı faydalı 
şekilde karşılamak b.anııı vermiş 

Bir.z sonra keyfiyet tahkik edi

l n::e ıilleriıı kortak neticesiııdt> çal 

drğı ar·laşıfm·şdır. 

Hongong: 29 (A. A.) - Ecnebi 
askeri maha!ıtden <.iman haberlere 
göre Çin ordusu honanın şimalinde 
ve enwhein cenubi gaı bis'rıde mü hını 
kuvvetler teksi[ etmektedir. 

Diğer taraftcn Çinlilerin Hopcy 
Peyping eyalitindeki faaliyetleı i de-

şı yaptıkları taaruzlar neticesiz kai

lmış!ır. Ve bu muharebelerde japon-

1 

ur 

lıi~ 

zd ,, 

r 

~klarıııı da hı ziyade arlıı mak 
~ Uladaktir. 

". meseleler üzerinde anlaşma 
''llıt Alınanya, sıyasi meselerde 

1 d'tııağa hazır olduğunu bildir 
' ır lfi . 

ltt~lerin bir dörtler konfeı ansı 
loııek husu•undaki tekJ.fi Paris 
Aı drada iyi tesir bırakmıştır. 
~llı~nya, bu teklifınin son ol 

ıhsas etmiştir. Eğer bu tek-

IJ. flıtler 

lif de hiç bir netice alınmayan ko-

nuşmaları intaç eders~. Almany , 

kendi siyasdini takipte serbest ola

caktır. 

sahtekarlığı tahkikatı 

lVIeçhuller çözüldü! 
~ahte Mehmet Ali meydana çıktı, 
~lef onda bankayı aldatan anlaşıldı 
Yit· 
•d~t defterdarlığı muhaseb~ müJ~rlüğii kaleminde bi~ sa~t~ ç.:ktM-

ri k lertk Zıraat bankasından 872 lıra 36 kuruş alındıgını ıkı gunden 

·~ıc;rileriıni1; l·u sütuııl«rda tafsilalile oku~:aktadııl,ır. Evvelki gün 

'1~ 1 ~n vılayde iade edilen evrak üzerinde tahkikata giıiş~n tmniyet 

~:hUğü nihayet çok kısa bir zaman içerisinde bankadan parayı alan 

l ~t llıet Ali rolünü oynayan Serez mübadilleı ir.den Himmeti yakala· 
I,~ ~ telefonla Ziraao bankası memurlarından Rızaya numaranın düzel

~~ a'anın ödenmesi hakkıııda emri vereni de nıcydan3 çıkarmıştır. 
- ıu~ta aldığımız son mali'ımdtı da go;teıiyoıuz: 

~~ alının adan ev ve 1: 
~ . 
~ 0rı tanzim ve paranın bankadan alınmasııhlan döı t beş gün önce 

fiı n~r, Ôıner ve Saracın oğlu Ali elde ettikleri Serez mübadillerin-

. t 'llıııeti Cu'tlhuriyet otelinin altındaki kahveye götürüp orada ken

kc~es~leyi açıyor. Aralarındl mutabakat ha .. ıl o'uyor. Müteakip gün

~1 ~!>çı dükkanlarında, Demir köprü civarında ve gazinolarda birleş
Ilı~ Uyor, görüşülüyor, planın esas h~tları tanzim tdiliyor ve arada 

tii~·ke ~~elımet Ali) imzasını atma da öğreniliyor ve paranın almaca· 
atı suretle tesbit ediliyor. ( Geı isi içnide ) 

~- ----·---- . 

l/istindeki gerg~in ha-
bQnın şiddeti artmakta 
y -- ---- - - --
~.~iden bir çok yahudi çift ... 
•klerine taarruz edildi 

ııı, ~lıllf.i • 
ı,tt~~ll •. 29 ( A. A. ) Flllstlndekl 9ergln hava şiddetini artır-
'' cııtıı1 r. Diindenberl m Jhlelif m,nl;kalarda kanlı çarpışmıı
• ,~ı~r 11•tur. Arap çatelerl ye'l!den Y-ahndl çlftllklerlne baa-
,t~lrı ) 11Pmışlar ve muhtelif .. . . 
~ •r 11 •ında nıusackınelcr olmuş, ıkı polis 

'- ~Qlı rasındakl ,osaların 1 .. . . _ 
tlllr )erıerlnl tahrip etmiş- yaralanmışlır . 1 etlı·şcılcr Tulkerım 

r. lıiu '. yolunda bir çok köprüleri bcı ham 
')c dus· 29 ile · ( Radyo ) - Bir dev· 

lCdbişcilerden bir çete ara-
etmiş, Jemiryoilarının vidal:ııını sok 

müşlcıdir . 

1 Türkiye - İran !ar 1500 ölü ve yaralı vermişlerdir. 

tir. 

Köy mektepleriyle birlikte köy 
okuma odalarında faydalı e~eılerin 

okunması için faaliyet,,. geçen ma 

arif vekaleti derhal muhtelif yerlere 

tamimler göndermiş ve < s• rier is 

!etmiştir. 

· Hudut Komisyonu C h . . b . . 
1 ruzu::z~~:~r~z~~d(aAto:ı·a~a:- ~~:_,_ um urıyetın on eşJDCJ 
1 kiye lrnn tahdit komisyonu mesai- ı ı k ti k ? 
: sini bitirmiş ve memleketlerine dön yı 1 nası u anaca . 

mekte olan lran heyeti bu akşam 
erzuruma gelerek fevkalade mera- / 

karşılanmıştır. 1 c H 
ı Kamp ki talebe 

1 

• • 
• 

• 
1 AZIRLIKLARI 

Aldığımız rnali'ıuıata göre hazır
lanacak lıu eserler vekaletçe tasnife 

tabi tutulacak ve s0nra bunlardan 

binlerce nüsha basılarak hütün köy

lere dağıtılaca'< ve köylünün istifa

desine arzohınacaktır. Bu < serler 

milli, terbiyevi, içtimai, zirai ve ik. 

tisadi bakımdan öğretici mahiyette 
olanlar, milli hamaset ve kahraman
lık destanlarını ihtiva edenler ara 

sındarı seçilecektir. 

Asilerin 

I o·· A .. k k \ un tatur par ına 
törenle çelen!< koydu j 

Y ~rın kamp müddetlerini biti 
1 

recek olan Lise ve Ticaret son sı- 1 
nıf talebeleri dün öğleden sonra kış· 
ladan muntazam bir yürüyüşle ha
rekPt ederek Atatüı k parkına gel 

miş ve anıla törenle büyiik ve gü· 

zel bir çel•nk Lıymuşlardır, 

--- -- ~ -
Yirmi kilometre daha 
ılerilendi; esir alıııdı 
F ranko kıtaatı bazi yerlerde 

mevzii mağlubiyetlere uğradı 
Raıselon: 29 (Radyo) Oiin mm 

huriyrlçilcr 6 kilometıe derinliğinde 1 

ilerlem·şıerdir. Düşman Tokyo kıtası 

nı almış, Davika civarında birçok ta 

Borselorı: 29 (A. A.)- Ecbr neh
rinin diğer sahirrıe grçcn hiikumet 
kitabı büyük muvaffakiyet!ek kazan
maktadır. zranki•tlerdeıı 4000 esir alın 

aı ru1Jcır icı a etmiştir . 

Cuaıhuriyetçiler bu taarı ııılaıı 

de! etmişler ve düşmanı şehrin evleri 
ne cekilmeğe mecbur e•mişlerdir. 

ANK RA 

ı nıış ve g;ındeza istikametinde 20 kilo 
metre derinliğinde arazi işhal rdilmiş 

tir. Halen iki lam! Gnndeze şehri ö
n'inde temas halindedirler. 

A11knrrzrla al. ~anı ii;; 0 r; cr1ddPtlP fff'.ZPn lluynn/ar 
Ankara : 79 ( Telefonla ) - Anbrada sıcaklar artmakta lır. Hararet 

otuzu bulmaktadır . Halk Karadeniz Piajma ve Çıftliklere çok r.:ığbet 

gösteriyor . 

Ar.kara : 29 (Tele.fonla) Tür-
kün en buyük bayramı bu yıl da, 
şerefile mütenasip bir şekilde kutlu· 
lanacaklır. Cünıhuriyet bayramının 
on beşinci yıldönümünii parlak ve 
manalı bir törenle kutlamak için dün 
de bayramlar kutlama ~ürosu şefi 
lzmir Mebusu B. Hasan Ali Yücelin 
de iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır. 

Bunda Başvekalet müsteprı B. Ke
mal Gedeleç, vekaletlerini temsilen 
bütün vekaletler nıüsleşar!Jn ve An
kaı avali ve belediye reisi B. Nev
zat T;ındoğan bulunmuşlardır. 

On beşinci yıldönünıiinün, yur
dun her köşesiı.de milli sevinç ve 
guı urumuzu ifade edebilecek bit 
larzda kuticı.nn1asın1 tem;n için e\'vel~ 
ce yapılmış olan toplantıda bahsedi
len ışlcr gözden geçirilmiş, yeni alı· 
nacak tedbirler kararlaştırılmıştır. 

On beşinci yıldönünıünü, ehem
miyetle mütenasip bir şekilde kut!~: 
lam ak için Cumhuriyet Halk P"ı tısı 
çalı,.ınalarına devam etmektcdiı. 

Kutlama işlerini tahakkuk ettir
mek için vilayet ve belediyeler şim. 
diden fa~liyete, sevkeditmişlerdir, 
Yapılmış oları tebliğ. t ilr. vilayet, 
kazo ve nahiye merkezleriyle köy· 
]erde biıer komisyon teşkil edilmiş, 
bu komisyonlar şimdiden çalışmıya 
başlamışlardır. 

Parti cumhuriyet umdelerini İ
fade eden müteaddit vecizeleri ter· 

tip dıniş ve bunları tabettirip bü

tün t,•şkilata d.ığıtın~k üzrre hulun 
muştur, Ayqc• bu v~ciLdrıiıı mun · 
ta zam lir ş•kıl Je yaptı; ı\ıııasını k

m in İçin m j; ,kı 1 •e mııi kii 1 harf 
Jrri ıLtıva < 1.:c ı. ı.lı:ı u,1rltt dP'! bas-

tırn11~tır. 

lııhisırlrir lı\yrrn1 gün'c:ıiııe 

oıabsns oLııJk tiz r husu'i sıgara~ 

Jar ç k••acak v~ ~ııl ı 1 ar ~i~tl·r gi 
bı butıın iııhi; ır ın.1 ldekıi Ü .ıiine 

on brşinci yıLJ:iıoüıııü.ıü hatıılala 

Cdk r~siınltr yapacak ve bandıollar 

yapı~tıracaktır, 

Türk Bayrağı ıın reııgi ve nispet 

!erini gösteren ı auuna uygun ola 

rak Sümeı bank y~ni bayraklar yap 
tırmağa başiamıştır. Bu kanuna uy 
gun olmıyan bayraklann a_ılmasınJ 

müsaade edilmeyeceği için geniş 

mikyasta bayrak ihtiyacım temin et 
mek üzere Sümerbank'ın fabıikala

rı şimdiden büyük bir faaliyete geç 

mişlerdir. 

On beşinci yıldönümü bayramı
nın yurt dışında evvelki yıllardan 

daha üstün bir şekilde kutlanması 

için Haıiciye Vekaleti şimdiden al.i

karlara lazımgelen talimr.tı vermiş

tir. Elçiliklerde büyük resmi kabul· 

lerde büyük resmi kabuller yapıla

cak ve yun! dışındaki vatandaşları

mızın bu büyük günümüze neşe ve 

sevinçlerini katmaları temin oluna

caktır. 

Bu yıl mektep
lere 1500 para
sız yatılı talebe 

alınacak 

lstanbul, 23 (Telefonla ) - Bu 

yıl orta okullarla liselere parasız 

ve yatılı olarıık alınacak talebe 

miktarı 1500 e çıkarılmıştır. 
Geçen yıllar bu miktar 1.000 

olduğu halde ancak 300-500 talebe 

alınabiliyordu. Vekalet bu yıl 1.500 
talebenin tamamen alınabilmesi için 

hazırlıklarım ikrral etmiştir. Para

sız ve yatı ı lal< be rnü~ahaka ile 

alınacak ve rııüsabak.ıya girmek is· 
tıyen grnçJ,r ağ•Jstosun 27 inci gii 

nüne kadar y ı doğıudan dc,ğruya 

V ckald•, 'ahııt 1 u 1 undukları vi ·.iye· 
tin tültür direktörlüklerine müraca

at e·.lec~klerdir. 
Kabul şartları !ürk olmak, ll•U 

ayyrn Yil~ta bulunmJk, hastalıklı, sa . 

abt ve kusurlu olma:nak, fakir bir 

ııile çocuğu olduğunu mübeyyin ve
sika göstermtktir.. Müsabaka 

imtihanlarına 1 eyli'ılde başlanacak 
ve imtihanlar 3 gün devam edecek· 

tir • 



Mayi bir ekmek 

BiRA 
Meğer biranın binbir hassası varmış 

değilmişiz! da biz hiç farkında 
Şu sıcak günlerde heı kesin içe· 

cek ıoğuk bir içki peşinde koşma
sı gayet tabiidir. Limonata, gazoz, 
ayran. maden suyu ve hatta bunla
rın hepsinden kıymetli lakin hifesi'
zini bulmak o nisbette müşkül olan 
Karakulak gibi, Taşdelen gibi, Çır· 
çır gibi nefis bir bardak iyi su tem
muzun şu tahammülü yıpratan ce· 
hcmıemt saatlerinde hepimizin göz
lerimizde tüten kıymetlerdir • 

Ancak bir Fransız doktorun 
dediğine bakacak olursak yukarıda 
saydıtımız içicilerin hepsinin f ev
kinde bir içki varmış ve bu içki 
dünyanm biricik "tam gidası,, imiş. 

Yani. bir İnsan münhasıran bu iç
kiyi içmek suretiyle gıdasını temin 
edebilirmiş. Bu içki de biliyormu 
sunuz ne imiş? ... Bira .... Pek çokla· 
rımıım : 

bunlar vücudde kolazca temessül 
ederler ve bu maddeler de mugad
di ve mukavvi olduklarından vücut 
biradan muzaaf surette istifade e· 
der . ,. 

Fransız doktorunun lıira hakkın. 
daki söylerini yukarıya hulasatan 
dercettik. Parisli kekimin tavsiye 
!erini aynen kabul etmelerini kari 
!erimize tav.:;iye c tmek abes alur . 

Bizim bildiğimiz bira alkollü iç-
ı kidir. Fazlası insana dokunur, baş 

ağrısı verir ve saire. Ancak gün 
geçtikce fen o kadar terakki edi
yor, daha doğrusu bilmeden farkı

na varmadan kullandığımız gıdala

rın vitamin vesaire gibi son zaman· 
!arda krşfedilcn maddeleı bakımın
dan haiz oldukları kıymet o kadar 
ballandırılıyor ki yakıeda doktor
ların mesela bir 11 bira tt-davisi ,, 
tavsiye:ıiyle karşılaşırsak buna hiç 
hayret etmemeliyiz . 

j_ş_e_lh1--ü -rr-h ©11
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Fırıncıların 

şikayet 
sahtekarlığı tahkikatı Çek 

Meçhuller ! Hamur ekmeklerin neden 
J çık tığı r ı belediyeye 

bildirdiler 

Birinci sahifeden artan -

Bankaya gidiş: 
Hemrn hn beledi' e encümeni 22 temmuz 938 cuma günü öğ 

içtimaında hamur ve bozuk ekmek leden evvel İhsanla Ömer ycınlarına 
çıkaran ekmekçilerin cezalandırıl- Himmeti alarak bankaya gidiyorlar, 
dıklarını yazmaktayız. Fırıncılardan Himmet elindeki methul sahte çt-kle 
bazıları belediyeye miiracaat ede- içeri giriyor, İh,.an bankanın l iraz 
reL: kabahatin kendilerinde olmadı. ileri!iinde ve Ömer de Şölen lokan 
ğını, bazı fabrikaların boıuk ve for tasının önünde durarak b~kliyorlar. 
müle aykırı un çıkardıklarını ileri Bu sırada memurun yanına gelen 

ı · sürerek asıl cezalandırılacak kim- Himmet çeki uzatıyor. Yine orada 
selerin fabrikatörler olduğunu iddia maliymin çekile para almakta olan 
etmişlerdir. Hılmi adında bir zat çekin üzr-rin 

Belediye bu hali göz önünde deki numaraya ve ters basılan mü· 
tutarak fabrikalardalan da un nü. hüre memurun nazarı dikkatini 
munrsi almaktadır. Bu hal devam celbediyor. Rıza; telefonu eline ala· 
ettiği takdirde kendilerine ağır pa· rak maliye muhasebesini aradığı bir 
ra cezası verilm kle beraber teker- sırada Himmet bir aralık oradan 
rürü halinde fabrikalarının da kapa· sıvışıyor ve kendisini beklemekte o 
tılacağmı Lu hususta tahkık için lan ihsana mülaki olarak keyfiyeti 
kendisine müracaat eden bir mu- anlatıyor. 
harririmize belediyenin salahiyettar Telefonla emri veren k.m ? 
bir memuru söylemiştir. Ihsan buna fena halde kızıyor 
Dükkanların sıva ve ve Himmete tekrar içni girerek 

çözüldü 
üzere bir araba ile yola çıkan Ihsan, 
Ömer. Ali ve Himmet her ne-sebeb 
den ise kavgaya tutuşuyor ve kimin 
namı.ta tanzim ve miktarı belli olma 

1 
yan bu çek yırtılıp parçalanıyor, ta· 
biati le bu ikinci sahtekar lıkişi yüz 
üstü kalıyor. f şte bu işe temamile 
mutta\li olan arabacı bu hadiseden 
sora e m n i y e t müdürlüğüne 

ge~e:erek meseleyi anlatı}Or ve 
yerini bilmekte olduğu Himmeti ya-

' kalallırıyor. 

'ı Himmet; yaka1anınca hiç bir şe-
} i irıkar etmiyor ve hadiseyi yukarı 

1 da yazdığımız şekilde anlatıyor. 
Suçlular hAIA nazaret altmda: 

Suçlular; hakkındaki zabıta tah 
kikatı dün deirelerin paydos olması 
na yakın bitmiştir. bunlar hakkında 

1 
bir karar alınmak üzere tahkik at ev . 
rakı bugün vilayet kanalile heyete 
verilecek ve ağlebi ihtimal suçlular 
öğleden evvel adliyeye teslim edile
ceklerdir. 

- Bira içki değildir.. Bira iç
mek hammallıktan başka nedir kii •• 
deditimiz buzlu, köpüklü lakın bi
raz fazlaiçilince insana şişkinlik ve 
başağnsı veten bira ..• 

Bakınız Fransız doktoru ne di · 

, .memura muhasebe müdürlüğünün Bir av tütengile Mısır bahriye badanaları imza ve mühıünü taşımış otan çek 
Umumi caddcl~r üzerinde bu- muhteviyatının ödenmesinde ısrar ÖlÜme sebebiyet 

kumandanı )Unan bu.'tu"n du"kkan ve mag· azaların · · ·· l" O dan da Ö 
yor : etmesını soyuyor. ra Turunçlu köyünde oturan Ali 

" Bira halk ' tarafından pek çok sıva ve badalanma:ı ve kepenkle· rr.erle birlikte bir yere gidip ban- oğlu İsmail, amcazadesi onbeş yaşla 
'- il 1 kl b b b' A-

11 r·ın bovanması hakkında bclediyce k düzeltilerek para-
g,U anıma a era er ırcoı; ... muz İstanbulda ziyaretlerde aya numaranın rında Kadir dağda koyun otlatırlar 

bu içkinin hakiki kıymetini la) ıkiyle verile~ miihlct ağustos ayı nihaye- nın verilm· sini söylliyor. Memur da ken Kadirin oynadığı av tüfengi pat 
takdir edemez; çünkü bunu iyice __ ... _ tinde bitecek ve Lu müddettr.n son bunun muhasebe müdürlüğünden lamış ve çıkan saçmalar lsmailr. İsa 
bilmez. Mesela biranın " tam bir fstanbul : 29 (Tel.donla)- Dün ra bu i~leri yaptırmayanlardan para verilen bir emir olduğu zdı::ıbına bet ederek yaralanmış ve lıunun 
gıda ,, olduğunu kim tahmin ede Elmahrusa yatı ile buraya gelen cezası alınacaktır. kapılarak paraları Himmete ödü neticesi ölmüştür: Radir yakalanmış 
bilir ? Mısır bahriye: kumandanı amiral Nikah töreni yor. tır 

Biranm ihtiva ettiği azotlu mad· Mahmut Hamıa 'Jugün Cumhuriyet Değerli hakim muavinlerinden [Telefonla emri verenin Ihsan 1 J · Ô l • 
deler, albüminoidler, tahammur et abidesine bir çelenk koymuş ve val Firdevs Madran ile arkadaşımız a- Öner olduğu zalnta !.uz.urunda dokuz lk Okul ğretmeıı erın 
me .niş şekerler, nişastalar, ve diğer • tarafındar.dan şerefide bir öğle zi- vukat Abdullah Türkucunun nikah on kişi ile memur Ali Rızaıan mulı· rVIezuniyeti meselesi 
karbon hidratları bu içkiyi dünya· yafeti verilmiştir. törenleri dün saat on b:rde beledi telif yerlerden ve muhtelif telefon ilk Okul Öğretmenlerinden, sih 
nın en mugaJdi bir mayii haline Kay makamlar arasında ye salonunda evlenme memuru ta· tarta yaptırılan koı.uşturmadan an- tıi scbeblerte, bulundukları yerleri 
getirirler. Oiğer taraftan bira çiğ l l k rafından birçok güzide zevat olduğu laşılmı~tır.] değiştirmek isteyenlt!riıı bu ay sonu 
Su-tle beraber v'ıtamı·n ( B) deni· deg"" işiklik er yapı aca P l ld k d V k~' · ti ı·· 

halde yaşılmıştır. ara ar ne O u: na a ar c ·a.ete muracaa arı u· 
len neşvünema buldurucu vitamini , Ankara: 29 (Tdefonla) - Da- Kıymetli gençleri tebrik ve ku- Himmet bankadan çıkınca aıka · zumu bildirilmiştir. Kadrolar Ağus-
ihtiva eden yegane mayidirler. Vi. 1 hiliye Vekaleti kaymakamlar ara· racakları yuvada devamlı bir saa· daşlarına mülaki oluyor ve p;ıralan tos ortasına kadar ikmal eddicek 
tam:n ( B ) b'ılhassa neşvünema sında yeni tayin ve n~killeri ihtiva d d . 

ı B I et temenni e erız. kendilerine veriyor. Krndisine zabı- tir. devresinde bulunan gençler için en eden bir liste hazırlamıştı. u iste ' l l C ·ı k l d 
k dk d·ı k .. Altrn dişlerini kim taya vt rdiği ifad,.ye göre) bu para- Çıp a < emı ya a an ı lüzumlu bir maddedir. Zaten bira· Yükse tas i e arze ı me uzere 

B k"I ·ıd· çaldı dan ancak elli altmış lira kadar bir Sultan sokag·ında oturan Şaban mn ıütninelere tavsiye edilmesinin aşve a ete vc:rı ı. 

sC'bcbi de budur. Mesela biraya Südet ınatbuat bürosu- Hankurbu mahallesinde oturan para verilmiştir. oğlu Selimin evinin oda kapusu ki-
b 1 k l d 11 

• k k ·"" • b. t hl""' Davud kızı Fan·ı, yatak odasının Mütebaki paralar kimler :ırasın· lidini kırmak Silretiyle sandığından azı meme et er e mayı e me ,, nun neşrettıgı ır e ıg ı 
· · · ·ı · · b b. d b penceresının ı'çerısıne bırakdıg- ı da VI.! ne miktar da paylaşıldığı tes· 1 kırk lira parasını çalan sabıka l ılar · ısmının verı mesının se e ı e u Perağ: 29 (Radyo) - Südet Al· 
d portmenin içinden döı t altın di~i bit edilememiştir. lfo, muhakeme es · 

1 
dan Hasan oğlu Çıplak Cemil ya · 

ur • mantarı matbuat bürosu bir beyan- 1 ı nasında anlaşıl .ı caktır. kendi ,ine sah kalannıı" ve hakkın la kanuni ta· B. d k. ı·spı· to ( 2 ) ı·la" { 4) d ı'le u-ç lı'ra · kıymetı'nde bir a'tın a - v ıra a 
1 

' name neşretmiştir. Bu beyanname e 
1 

1 k h 
d ld r. d - d- yansın çalındıgv ını şikayet etmesi \ te çek muhteviyatını a 'l ıa ususun t..ibat yapılmıştır . erece o ul'un an vucu un, zarar ('ski proı"t~lcrin muteber olmadığı ka· I Ö 1 d 
vcrmiyecek derecede, küul ihtiya 1 üzerine tahkikata başlanmıştır . da direktifleri v ·renlerin hsan, - ki kadın arasın a 

. d D'ğ t ft b" yıtlıdır. 1 K .h t t ld J mer ve Ali olduğunu yine müteaddit Hürriyet mahalle~inde oturan canı temın e er. ı er ara an ır Lond• ada dün bı·r ınebus ! açan carı u u u 
1 11.tre b·ırada ( 50) d•n ( 100 ) gra· • k şahıslar arasında yaptırılan teşhis er· Mehmet kızı Fatma: tavuklarının eve '" 26 7-938 de Dörlyolun büyü . ma kadar kuru maddeler vardır ki seçimi yapıldı h de yalnıy Lunları bulup göstermesı· girmesinden muğber olarak komşusu çaylı köyünden Hacı oglu A met ) d 'k { 3 ) 'I" ( 8 ) le anlaşılmıştır. Alı' kızı Fermanı taşla ba.cından beş u mı tarın ı a gramı Londra: 2) (Radyo} - Dün bir Remziyi yaralayarak kaçan Hasan :~ 

azütlu ma e er en ı arettır . mebusluk intihabı yapılmış, amele oğlu Bedri iandarma tarafından yap 

rF ~ta~C<§IL.IS: 
~ ~ -:::? 

Samimiyette iH 
ILf) crşeyin ifratı f~n 
tr1J menin, içmenın: 

mizliğin çok 
ve hatta sevginin bile! 

Bunlar gibi, samimiyetin 
çok fena bir harekettir. 

Müfrıt bir 5amimiyet eO 
doslluğu bile ytkt\bilir; har~~ 
ka şı tarafı kırıcı bir hal 
dahi 1 

En kiiçük bir misal: 
Teklif görmeden yemci' 

ev sahibinin samimi bir d 
harektilc, yalnız müfrit s• 
gösterm iş olmakla kalmaz,~ 
göstermiştir. Teki if görme~ 
memek deme'< değil1 iı kıl~ 
lir, bir ev sahibinin o dalc~ 
akla gelmez mazeretleri var. 

Samimiyette ifrat hazan bU 
nefret ve hatta bir facia da 
de bilir! 

Samimiyetin hududunu. 
muhatabın haleti ruhiyesine 
rina göre tanzim etmek, çiı 
zimdır. 

Fakat çok temiz bir f:C'B" 
bir insanı bu hesaplı hareket• 
mekle ihmal ettirir. Tabii ne 
essür ve hicaptır. 

E~er bir in an, sevdiklC 
f ından, daima sevilmı>k iste~; 
miyette ifrat göstermerrıeh 

. ·nde hal, hassas bir insanın ıçı ııı 

tının sonuna kadar kemiı en 
yaratabilir! ~ 

Bu işte en mesut, en 
. 'b. . ğ r Jllıl temız ır ınsanın, e e 

edebilirse, uğradığı en biiY 
keti iri. 

kseri erkekler djb 
mış oldukları e 
renklerin meftııfl 
Hatt<ı, erkekler 11> 

dı ins~ınlar iizerindcde göste~ 
erkeğin eski bir arkadaşına 

1 
duğu sevginin hararetini !eli 
eliği gibıl .. 

Kadınlar böyle deği ld:f· 
değişikliği severler. Hatta b~e 
Jik fena dahi olsa! lsti~a~e, ibı 
larda bir zeruret telakkısı g 
mişt i r. ~: 

Bunun misall.-rı pek ço 
değiştirdikleri modalar 1 

• 11Şı 
Yarım bir limona, bır 

. b. . x. ,-e b' 
sıne ır ımam saı ı0 ına 

t daha birçok şeylere benze\ 
şapkaları, sevilecek giyilece 
mid ir? g-iı 

Fakat bayanlar bunları I 
ve seviyorlar; Çünkü: Mod9d 

k. ı 
Fakıı t şu muhakkak ı, ~ 

modalar kökleşiyor, ve çabıl 
müm ediyor. o 

Şi n!di parisle iyi bir filo 

mış! Beyaz tuvalet 
1
, 

Bu moda nedenmi çıkJ11 • 
lngiliz kraliçesi bir kaÇ p 

yaptığı Paris ziyaretinde, h' 
tuvaletle gezdiği içini bıl 

Çok i~abetli bir moda ~ 
k .. reıı 

kadına en çok ya ışan uç , 
· h k · Bı.ı ııÇ Beyaz, sıya , ırmız ı. s 

tip kadın kadar güzeldiı :13t) 
sarışın gibi! 

dd 1 d 'b · Himmet nasıl yakalandı? günde iyi olacak deıecede yaraladı -
1 b h k. ·· f k d' 12800 1 k lan tak'ıbat net·ıces·ınd" yakalanmış Ayın 23 üncü günü ikinci bir ğından hakkında kanuni muamele ya A b tıt Birkaç mi.sa u ususta ı go- ır a naruze ı reye azao· "' ra asını çarp 

d h . . 'k d ve adliyeye teslim edilmi~tir. çek muhteviyatını bankadan almak pılmışlır. sı l 
rÜ$Ümüzü a a ıyı tevşı e er . mıştır. ·--------------------------- -------- y asin oğlu Mehmet b 
Meseli bir litre biranın 150 gram r-------------------------- ) Lirisi, sürmekte olduğu ar', 
elcmeğe muadil gıda hulasası var s on giinlcrde Avrupanm v i d e rn a n Ki m d i r? vaziyeti şöyle izah ediyor: leyman oğlu Envere çarp!•.~, 
dır ki Al bü minoid ba k•mından bir garb•nda •ki siyasi ziyaret •:Her Hitlerin. ya ve ı i yüz baş• gün sonra tekrar m ua yen•~, 
litre Bira ( 120) gram sütr-, ( 25) oldu. Biri İngiliz Kral ve ••••ımı••ıır.--------!ml--r=-ı-----rıiıl911--.. Videmau'ı, Harici)e Nazıımın - ve görülecek derecede yara 
gram ete muadildir . Hatta asit Kraliçesinin Parisi ziyare- bir hüım .. t l>esl,,mektedir. Bu zıya· Amrr kadaki Nazi te şkilatının yol· ya diğer Nazırlarının fikrini alma· s~bep verdiğinden yakalıı 
fosforik, azotlu maddeler bakımın- ti; diğeri de Hitleıio yaveri Videmaı • reti memnurıibdle kaoul ediyor ve suz hareket ettiğine dair gelen ha- dan, hatta oıılsrın malu natı olma. hakkında kanuni muamele} 
dan ayni mıktarda~i carabın gıda ın Londraya gidip lngiliz Hariciye- I I 

Y b 1 göıiişüyor ar. berler üzerine, Hıtler Videman dan hcsusi bir vazifeyle ngiltereye lır. .-et kuvvetinden dört ila on defa daha si'e temasta u unma
1
s•. d v· Karısını ag" ır sıı• 

B Al .1. Hitlcr bu göriişrr e esne; sın a 1 Aıner·ıkaya göndermiş, ve kendisine, göndermesi manalıdır. fazla kuvveti vardır . u man - ngı iz teması, 

Kralın Paris seyahatinden evvel ol demana : oradaki vaziyeti hal ve ıslah husu Diğer taraftaıı. yaveriııin logil· yaraladı Diğer taraftan bira i:nal edilir- muştur ve ·ıkisinin arasında bir mü - Sizin gibi bir adam benim . . tere}e seyahatını, l::u gibi ha'lcrde. lstı'klaAI malıallesirıde~ k dd le ld d 1 sunda geniş bir salahiyet vermıştı. 
en uzıın mü et aynatı ığın an nasebet gkrülmektedir. ihtiyacım var, diyor ve yan•n a ça. .i<leti oldugu üzere av için veya sıh Alı' oğlu Haydar arası aÇ• .. , b. d · 'k d b 1 d d. k d Videman, bu salahiyetle,istedi ıra a patoıen mı rop a u un Evvela, Yüzbaşı Videman'ın kim lışmaya avet e ıyor, te rar or uya h"ı sebeblerdcn dola}·ı yapılan bir b ki vıı 

karısı Ayşeyi ıça · a mu ve bu itibarla bira ensiceyi olduıtunu halırlatalım; geçmrsiııi istiyor. ği gibi ! iharekd elmiş ve Amerika ><yahat olarak göstermemesi de muhtelif yerlerin~en 0ğı< , 
kuvvetlendirir, muhtevi oldıığu az · Vidcman umumi har

1
bdek ybüz1başı Videman evvela blml etmiyor. daki Nazi teşkilatını ıslah cderelc dikkate değer bir noktadır. yaraladığından }akalanruı1ş miktarda lcüül dolayısiyle midcrıin idi ve Hitlerin onbaşı o ara u un Sonra, Hitlerin israrı üzerine, razı l d L b H r ı 

hazım kudretini ziyadeleştirir • duğu tabura kumanda ediyordu. Vi- k k k b r b' Almnyaya dönmüştü. Videman .on raya, or a I · kında kanui takibat yap 111( 
d "t k den sonra ordudan oluyor, fakat ço yü s · ı ü e ı ır H ı b faks Kralla berabt.:r Paris gidip şe tedavi edilmek üzere Sıhhat noktai nazarından bira· ema, mu "r~ e ' 1 kumandan olmak istem.:dig-ini söylii Bugün de Vildeman it erin a. d B 

1 
d 

1 
t•' 

istifa t tıniş ve ticaret hayatına atı 1 k L d Dala iye ve one i • görüşme en hastahanesine yatırı mıŞ l .• ıl d- t h ssası v'rdır· Mugad·ıı· b k k zı mühim talimatını a ara on ra ., 
mn or a · • mıştı yor ve unu şaı oşuyor. evvel harici siyayetteki endişeli Haklarında zabıt 
dir, susuzluğu gidericidir, kuvvet Aradan seneler geçiyor, Hitler Vidaman yine yüzbaşı rütbesni ya gitmiş ve orada muhtelif siyasi meseleleri onunla gözden geçirmek 
vericidir ve sıhhidir . iktidar mevkiine geliyor, Almanya· alı"·oı·, 0 gündenberi de Hitlerin ya- meseleler hakkında alakadarma I d fırıncılar ., 

f 1 d 1 · · ı V'd · / vazifesi i e gön erilmiştir. y
1
1w Biranın muhtevi olduğu aza nın ev et reısı o uyor. ı eman ıse ver·ıdı'r. Fakat bıı, onun resmi unva- kanılarla go···.müştür. Ekmekci Ahmed a 

l b ·t b' ·f d d ... Bu iki ziyaretin de büyük bir 11 miktarda su bir taraftan susuz uğu ası ır ı a a?lı .. ır. . . . nıdır. Asıl vazıfesi, siya.ııi meseleler. Doğruluk fırını sahibi 
. . 'h . . . h 1934 de bırgun Hıtlerın cskı Loyd Corc, gerek Kralın Paris eh~mıniyeti vardır. ve hadiseier üze d b' gaderırken. ı tıva ettığı amızı ·· b 1 "rü k · t d'ğ' de Hitlerin tavsiyesi, üzere. fıl ·n yap Mustafanın fırınların .

8 
... 1 Jı,1'' k b.• d f yuz aşısı, onuna go şme ıs e 

1 ı- sı· y,1 hatı, gerek Videmanın Londra rinde, kat'i de~ilse bile, büvük bir v , kar_bo~, tıp ' ta 
11 

ma ~n su arı 1 ne dair haber gönderiyor. Hitler, ise tıgı yardımlarla muavenet etmektir. mek çıkardıkları goru. , 
ırbı bazım faydalar ~emm. eder . kumandanına karşı daima büyük ak· Mesali, bundan bir iki sene evvel, ziyareti üzerinde yazdığı bir yazıda tesiri olacaktır. ekmekler müsadere edilpı•ı, 
Dit~r tar aftan biradakı gıdaı mad larında zabıtlar tutulınuştıJ 
delerin hepsi mayi olduğundan 
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30 Temmuz 938 

Margerit 

-3-
" - Bu kadar güzel kadın ol· 

tııazl., diye resimlere inanmazdı. Ya

f'laıı minyatürlerde ve madalyon
darda Margerit Danjuııun olduğun 
ğ aıı daha güzel resmedilmiş olaca 
•nı düşünüyordu. Etrafındakiler, 
P~cnsesin o kadar güzel olduğunu 
soylüyorlardı. 

h .lnanamamakta ısrar eden kral, 
akıkati olduğu gil.i görmek husu 

~unda kendisine itimadı olan Hans 
•snıindeki bir ressamı, Prensesin 
rc_snıiııi yaptırmak için Napoliye 
~onderdi. Ayni zamanda res

~aına, prensesin resminde zerre 
adar mübalağa etmemesini, oldu
ğundan biraz olsun güzel yapmama· 
sını sıkı sıkı tenbih etti ve ressamdan 
söz aldı.. 

k 1444 teşrinisanisinde Nanside 
kralla prensesin muvakkat nikahları 
Myıld~ .. Bu ~era!i'.11de kralı Sufok 
arkısı temsıl edıyordu. 22 nisan 

1445 de lngilterede asıl nikah me

r~~inıi yapılıyordu. 30 mayısta da 

~-zeJ kraliçe Londrada Vestminster 
ılısesinde taç giyiyordu. 

• lngiltere o zamanki kadar hiç 
0 Yle mali sı ' ıntıya düşmemişti, on· 

~~n .. sonra da memlekette o kadar 
oyuk. ~ir fakirlik görülmemiştir. 
b nun ıçın, sarayda, düğüıı münase 
etıle yapılacak merasim son dere 

~e tahdit edildi. Yine parasızlık sı 
ıntısı yüzünden ortaya çıkan bir

~~k hadiseler vardır ki, bunlardan 

l ılhassa şunun kaydedilmesi lazım 
c ır: 

Kralın tebaasınd~n iyi kalpli bir 
~daıncağız, genç kraliçeye bir as· 
aıı hediye etmişti. Kraliçenin şanı 
Şerefi ile mütenasip olan bu güzel 
tab·· 
1
• ıı, gerek kralı ve gtrekse kra-
~Çeyi çok memnun etmişti. Fa-

_at, aslan sarayın ahırlarından bi· 
rınde hususi bir yere kapatıldıktan 
sonra müşkülat t-aş gösterdi: 

N Aslanı doyurmak kabil değildi. 
e verseler az geliyor, koca hay 

~~n c:_traftakileri yutacak şekilde aç· ' 
tan çırpı~ıyordu. 

Nihayet saray arslanı besliyemi 
Ycce·· · k gını anladı ve hayvanı satmağa 
arar d"l B 1 Ver ı er. u suretle, saray arsla 
nı hesb 1 kt . .. . . 1 es eme e acız gostermıştır 

F Garip bir şeydir: lngiliz kralı ile 1 

.;ansız prensesi evlendikleri zaman ı 
~ 1 ınemleket arasıııda harp oluyor , 

u. lkı millet birbirile dövüşürken ı 
~rayları arasında düğün ' luyordu 

1 tkat, bu hadise dolayısile iki mem 1 

..,' et arasında bir mütareke yapıldı 1 

e bu ınu··t k ·ı · ·· d"' 1 are e 111.ı sene sur u. 

51 
lh Mütarekeyi birçokları daimi bir 

r 
1 

olarak görüyorlardı. Arada F-
ansız . 1 k . d k prensesı o an ralıçe bu'un· 

hu tan sonra lngilizlerle bir daha 
arp olınaz diyorlardı. 

nı .. Halbuki, iki sene dev.ım eden 
Utarek d h . d e en sonra arp yıne başla. 

1. 

ı. Harp başlar başla'llaZ. lngilizler 
ıvıarg . 
old arıt Danjunun lngiliz kraliçesi 
şıJ uğunu unuttular, Onlar için kar
F ilrında yalnız bir şey vardı: Bir 
•an,ız k d . b" d"' lialk .a ını, yanı ır uşman .. 

Ve kralıçeye öyle lüıük bir k n 
garrz b I" d k" IJ . · s~ı e~ ı yor u ı e erme geçır 

ler~~ nıuh~kkak parça parça edecek 
1 

ı.. 1 

Margarit Danjunun logiltereye 

Danju 

TÜRKSÖZÜNÜN 
DÖRT GÜNLÜK 
TARİH HiKA YESİ 

N .\ KLEDEN ---

Hikayeci 

gelin gelmesinden yine iki sene ka 
dar sonra ve lngiliz ·Fransız muha 
rebesi başlamadan birrz evvel: lngil
terede herkesi çok büyük hayrete 
dlişiiren hadiseler oldu: 

Bir gün Gluçester Dükünün kral 
tarafından tevkif ve hapsettirildiği 1 

haber alındı; Halk heyecanda idi: 1 

Rralııı amcasını hapsettirmeşine se 
bep neydi? Kimse bilmiyordu. Ha 

dis~ sarayda da büyük bir heyecan 
uyandırmış, bilhassa York Dükü 
amcasının tevkifi üzerine, ağabeysi 
krala çok kızmıştı. i 

iki hafta geçmedi: Gluçester Dü 
künün mahpus bulunduğu yerde öl 

düğü bildirildi. Ölmüştü mü öldürül 
müşmüydü? Büıün lngiltere bunu 
anlamak istiyordu. Dükün ölümü 
hakkında tahkikat için bizzat parla 
meııto bir heyet teşkil etti ve ceset 
uzun muayenelerdrn geçirildi. Bunun 
la beraber, ne ecelile öldüğü nede ı 

zehirlenerek oldurulduğu kati şekil· j 
de anlaşılamadı ve hadise bütün esra 
rını muhafaza ederek kapandı. j 

Türksözü 

BELEDİYE İLANLARI 1 
1 
;.....-------~----------------------------

1 - Gazoz nakliye işlerinde kullanılmak üzere bir adet fabrika ka
roserili 615 kiloğram faydalı yük taşıma kabiliyetinde kamyonet açık ek

siltme suretile satın alınacaktır. 
il - ihalesi ağustosun 11 inci perşembe günü saat onda Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
III - Muhammen bedel 1400 lira, Muvakkat teminat 105 lirddır. 
iV - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lsteyedlere parasız veri· 

lir . 
V - isteklilerin muayyen gün ve saatte belediye encümenine müra· 

caatları ilan olunur. 26 - 30 - 4 - 7 9571 

1 - Evvtlce Eksitme)'e konulduğu halde talibi çıkmayan Emraz 

Zühreviye ve Hastahanesi ve Darülac-.zenin bir yıllık ihtiyacı olan 5400 
7000 kilo Ekmek - 1043 kilo kuru ve 2750 kilo yaş sebzenin ihale 

müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - Üç k ılem erzakın muvakket teminatı 76 liradır, 

3 - ihalesi Ağustosun 8 İnci pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebi-

lirler. 
5 - lsteHilerin ihale günü teminatlarile birlikte Belediye Encümeni-

ne müracaatlaıı ilan olunur. 9591 

1 - Belediyenin bir yıllık evrakı matbua ve kırtasiye ihtiyacı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Evrakın matbuanın muhammen bedeli 1150 lira 20 kuruş kırta
siyenin muhammen bedeli 1l43 lira 20 kuruştur. 

3 - Evrakı matbuanın muvakkat tominatı 86,30 lira ve kırtasiyenin 

86,20 liradır. 
4-Şartnameler ve listeler Yazı işleri Müdürlüğündedir. lstı yenler ora-

da görebilirler. 
5 - ihalesi Ağustosun 15 incı Pazartesi günü saat onda Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 

birlikte Beledeye encümenine müracaatları ilan olunur. 

30-3-7-11 9596 

Belediye Riyasetinden : 
Bütün bu hadiselerde kraliceı in istimlaki Cin>i Mikdarı 

M 2. 
Parsel 
No. 

beher metre mezruatıoa Sahibinin 
parmağı olduğunu düşünenler vardı 
lngiltere ile Fransa arasında harp 
tekrar başladıktan sonra halkta krali 

yapan 
daire 

murabbaına 

takdir olu 
nan bedel 

takdir olu Adı 

nan bedel 
lira 

liçe aleyhine bir his uyanınca Marga -
rit Dunjuya düşman olanla"1ıarekete Suişleri Mü. Tahir 
geçmek zamanının geldiğini anladı- 1 endisliği... Taıla 36738 146 (2) kuruş 100 Pamukçu 

lar. Halkın kraliçeye ve bu kraliçenin 1 Seyhan Sulama kanalları için 6 ıncı Suişleri Mühendisliğince istim lakı 
kocası olan krala karşı duyduğu nef- olunan cins, mikdarı ve takdir olunan kiymeti ve sahibinin adı yukarda 
reti fiil haline koymak için bir lide yazılı gayrı menkuluıı bedel ve mesahasına itiarzı olanların menafiiumur.ıi-
re ihtiyacı vardı. Cek Ked isminde ye istimlak kararnamesinin 10 uncu maddesine tevfikan Sekiz gün içinde 
de ve halk arasında cesareti, kaba· Belediye Reisliğine müracaatları ilan olunur, 

dayılığı ile meşhur bir delikanlı bu 9597 

Sahife 3 

----------------------------------~-·----
Aşk-Heyecan -Macera- Sergüzeşt- Filmlerinin en 

Güzeli 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

.)ayın Müşterilerine Senenin en güzel Sergüzeşt, Heyecan, Macera 
Fiımlninde nbirini daha sunuyor. 

----------------------~--~----

Vahşiler Hücum ediyor 
Oynayan: JAN VA YNER 

AYRICA: En son ve en yeni Ufa- Foks- Paramunt Dünya Ha. 

beri eri 
ilaveten: AFRiKA DA ARSLAN AVI 

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

Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 

DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 

bir hale gelir ilmiştir. 

Telefon 250 Asri 9582 _________ ..;..;,;.,;;.;.;;., ~-----~-;....--_.;.;..;.; ________ ,.ı 

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

! 1 Doktor 
lsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında ellti Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

eder. 

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır] 1 
9521 14 26 

ı....----------= 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

beklenen lider olarak ortayr çıktı ve -----------------------------. 
onun peşinde harekete geçen halk Mu··1• de 1--T---k-C K b dd 
lngiliz "tarihinde o zamana kadar ür eza anununun azı ma e-
en sevilen kral altıncı Aanriye karşı Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan iş bankası karşı~ında } • • d " • • k 
adeta bir harp açtı. 78 nuınarnlı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler' erını egıştıren anun 

Bunun üzerine tabiı kr'll da hal dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. Kanun f\o. 3531 Kabul tarihi : 291611938 

ka karşı mukabelede bulunmağa 
mecbur oldu ve lngiliz tarihinde 

"tebaasına kMşı harekete geçen kral. 

idaresi diye mrşhur devir açıldı. 

- Sonu yarın-

r '"' 1 Karataşa 
1 b"" f . l oto us se eı:r er 

ADANA -KARATAŞ 

Cumartesi günltri saat 12 

de. Acem hanından . 
Cumartesi günü saat 14,30 

da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanı ve Orozdibak meydanından, 

Pazar günleri saat 6,30 da 

Orozdiha:C meydanından . 

KARATAŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18; 

30 da PJ;jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Piajdan 

Otobüs ücretleri: Gidiş ge· 
liş ( l) liradır. Yalnız gidiş veya 
geliş 50 kuru~tur. Yerler numa 
ralıdır. Daha evvelden Acem 
hanı karşısındaki Tan lokanta 

sın ı müracaat edilerek kapatı
labilir. 

Doğruluk evi 
3-15 9581 

-
Hiç Bir Kimse Hiç Bir Fert 

Yazlık Sinema 
Nın büyük Gala Müsameresi olarak 

( Bu Akşam ) 
Takdim Edeceği 

( BETHOVEN) 
Emsalsiz musuki dahisinin Hayatını, Eserlerini ve Aşkını Tavsir 

eden ve Senenin En büyiik Ternaşalı şaheseri ol~n bu mükemmel fı'mi 
Görmekten kendinsini menedemiyecek ve Lu akşam muhakkak bu müs

tesna Sinema müsameresine iştirak edecektir 
Bulunmaz bir mus~ki ziyafeti, Ask. Güzellik, Hüzünlü ve iı,.li 

sahneler, baştan, başa fevkaladeliklerle dolu Bir şahaser 

Yaratan: 

( Harry Baur) 
Reji: Abel Gans Musikj: BETHOVEN 
Ehemmiyetle Nazar Dikkat: 

izdihama Meydan verilmemesi için 

Lutfen yerlerinizi erken temin 

ediniz K i ş e saat ( 7 ) de 

:.----.2190 açıktır. 

f\rşri tarıhi : 16 Temmuz 1938 

Madde 1 - Türk Ceza Kanununun 19 madddesi aşağıda yazılı şe

killerde değiştirilerek numaraları hizalarında yazılı maddelerin yerine i
kame olunmuştur : 

Madde 102 - Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maadasın

da hukuku amme davası ; 
1 · Ölüm ve müebbet ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerde 

yirmi sene, 
2 · Yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezası· 

nı müstelzim cürümlerde on beş sene, 
3 . Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az ağır hapis veya beş se· 

neden ziyade hapis yahu"d hidematı ammeden müebbeden mahrumiyet 

cezalarından birini müstelzim cürümlerde on sene, 
4 · Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır hapis veya hapis yahud 

sürgün veya hıdematı ammedtn muvakkaten mahrumiyet cezalarını ve 

ağır para ceıasını müstelzim cürümlerde beş sene, 
5 . Bir aydan ziyade hafıf hapis veya otuz liradan 7.İyade hafif para 

cezasını müstelzim fıillerde iki sene, 
6 . Bundan evvdki l:endlerde beyan olunan mikdardan aşağı cezala· 

rı mü.;telzim kabahatlerde altı ay geçmesile ortadan kalkar. 
Bu kanunun ikinci kitabının hirinci babında yazılı ölüm veya müeb· 

bed yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurd dı

şında işlenmesi halinde dava müruru zamönı yoktur. 
Madd 105 - Kanunun bir seneden aşağı müruru zaman tayin ettiği 

hallerde her türlü usuli muamele müruru zamanı keser. 
Ancak 103 üncü maddeye göre müruru zaman işlemeğe başladığı 

günden itibaren bir seneden aşağı müruru zamana tabi kabahat nevinden 
suçlarda biı sene içind~ mahkumiyet kararı verilmemiş olursa hukuku 

amme davası müruru zamana uğrar. 
Madde 118 - Bu kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı Ö· 

lüm veya müebbed yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim cü
rümlerin yurd dışında işlenmesi halinde ceza müruru zamanı yoktur. 

Madde 133 - Devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel si· 

yasi menfaatleri icabından olarak gizli kalması lazım gelen mamlüatı 

Sonu Var - 9583 



!ahire : 4 Türksözü 

Belediye Riyasetinden • • 
Toros Fabrıkası 
Direktorlüğünden 

Malatya Mensuc ıt fab · ikası Türk Anonim şirk.ti Adanı Mensucat fabrikası tarafından istimlakine lü
ıum gösterilen ve vilayet idare heyetince istimlakine karar verilen aşağıda cins ve mikdarı ve takdir olunan 
bedel ve sahiplerinin adları yazılı gayrimenkul sahiplerinden bedel ve saireye itirazı olanların bir hafta içinde 
Belediye Riyasetine müracaatları il.zumu menafii umumiye istimlak kararnamosinin 8 nci maddesine tevfikan 

ilan olunur. ~592 

Bay Ali Safi nin Fabrikamın ge-
' rı k umumi vekilliğinden ve g~rekse 

Mutenıedliğinden 16 7,'938 tarihin· 
den itibaren ayrılaı ak hiç bir alaka 
sı kalmamış olduğunu ilan edeı iz. 

Toros F abı ikası Sahibi 
D.M. Kokinakis 

l.timlaki yapan istimlak olunan mülkün Takdir olunan bedel miktarı Sahibinin adı sanı 
daire Cinsi Parsel No. Lira metre murabbaı 

9593 
Malatya Bez ve 
iplik fabrikası Ev 

• Ev 

• Avlu 

• Ev 

• Ev 

• Ev 

• Ev 

• Ev 

• Ev 

• Ev 

• Fv 

• Ev 

• Ev 

• Ev, avlu 

• Kulübe ve avlu 

37 
38 
49/1 
40 
41 
42 
43 

45 
46 
47 
48 
49 
49 
51 

700 
450 
172,20 
500 
300 
900 
600 
400 
700 
50Cl 
200 
700 
800 
100 
100 

95 
o 

246 

20,5 

83 
18 
70 

21 
139 

Devlet Demir yolları 6 ıncı işletme komisyo
nundan: 

Merain istasyon büveti ile Fevzipaş:t istasyonu Büfesi ikışer yıl müd· 
ldetle kiraya verilmek üzere pazarlığa konmuştur. Pazarlık aşağıda gös\e. 

rilen gün ve saatlcrEla Adana:!a işletme müdüdüğii bin.ısında: yapılacı.k 
ve ayrı ayrı ihale edilecrktir. isteklilerin 938 yılı ticııd odası vesika;ı 

büfe veya büveti işletmeye ehil olduğuna dair Btlediye elıliyd, nufus hü 
viyet ve t>yi ahlak vcsikalarile kati teminat akça~ı veya banka mektul u 
ile pazarlık saatmdan bir saat evveline kad. r komisyon reisligine müraca· 
atla muvakkat teminatla artırmaları ve !Jlali iktidarl .. ını göstnir kıt 
naatbahş vesaiki de beralerlerinde bulundurmaları . 

Bu iki işe ait şartname ve mukaveleler mezkür istasyonlar şefliklerirıe 
ve komisyonumuza müracaat halinde bedelsiz olarak göriilür. 

Muhammen bedel Muvakkat le. Kati te. p•zarlık giin t•, 
Lir• Lira Lira 

F evıipaşa büfesi 
Mersin büveti 

240 18 36 10·8 38 çarşanba 
2011 15 30 11 8·938 perşem 

saat 11 be 
9569 26-30 - 4-6 11 

Ad ana ziraat mektebi müdür 
liiğiinden: 

-
Adaua ziraat mektebine gi1me şartları 

1- Orta me1dep mezunu olmak 
2- Yaşı 19 dan yukarı olmamak 
3- Türkiye cümhuriyeti tabaasmdan ulm~k 
4- Arazi sahibi çiftçi evladı olmak. 
5- Göz ve vücut hastalıklarından beri ve her tüı lü çiftçilik işlerine 

dayanıklı oldutunu gösterir doktor raporu getirmek. 
6- Mekt-,be k~1)ul edilenler meşru bir sebep olmadıkça mektebi 

terk ettiği taktird: mektep;e yapılan masrafları ödeyeceğine dair nu 
munesine göre noterlikten tasdıkli kefalet senedi vermek. 

7- Mektebe kayıt başlamıştır. Kayıt ınüdddi ağıstosun sonuncu gü· 
nüı.e kadardır. 

8- Orta mektepleri gerek ikmalsız lıitirrnle ve grrekse ikmııle ka 
la~ların istiJaları kabul olunur. Orta mektebi ikınalsız bitirip şahadet 

namel ri pek iyi ve iyi dereceli olaı.ların ınatamatık v" tabiiye derslerin 
den hiç olmasa !>irinden pek iyı v= iyi derecr almış olanlar dereceleri 
sırasına göre kahul edileceklerdir. Bunlarla mürettep >.ayı dolmadığı tak 
tirde ikmal imtihanlarını muvaffakiyetle vererek orta mektebi bitirenlerden 
gine derece sırasile kalan sayı ikmal edecektir. 

9- Ayni şartları haiz olanlardan çiftlik sahibi evlatları tercih edılir 
Mektt be verilecek arazı vesikaları vilayet veya kaza idare meclisleri tara 
f:ndan lastikli olacaktır. 

10- Mektebe girmek: isteyenler bir isti.:la ile ziraat mektebi müdür· 
lüğüne müracaat etmelidirler. f,tidalarile birlikte orta mektep şahadetna 
me veya tasdiknamesini ve matamatik ve tabiiye dersleri derecelerini 
gösterir vesikayı, nüfus cüzdanı, arazi vesikası, hüsnühal kağıdı, doktor 
raporu ve: aşı şahıddnamesilc üç adet vesikalık fotoğraf arını gönderme· 
lidirler. 

11- Tedrisat 10 eylulda başlayacaktır. 20- 30-10 9551 

Ceyhan Belediyesinden : 

Açık eksiltme ilanı 
3 Numaralı sokak nihayetinde yapılocak umurni hala ve hala çukuru 

keşif tutarı 1565 lıra 95 kuruşdan ibaret olup or~ beş gün müddetle açık 
eluiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat 117 lira 45 kuruştur. 
ihale 1218/938 Cuma günü saal onda hf'leıliF salonunda yapıldcak. 

tır. 

Eksiltmeye girec,. klerin bu işi yapabil .. ceklerine dair frnni ehliy• t 
vesikası ile 938 senesine ait ticaret odası kayil ınakburn ibraz eylt"me· 
leri lazımJır. 

lstc:ldilerin, muvakkat teminat ınakbuzu ve i~tcnilen vesikala11 üzerle· 
rinde olduğu halde ihale gün ve saatinde Ceyhan beledıye salonunda ha 
zır l>ulunmaları meşruttur. 

Proje ve şartnamelerini görnıtk ve doha z·yade tafsilııt almak iste . 
)'rnler her aün mesai saatı içinde fen işleri büıasuna müracaat edebilirler. 

30 - 3 - 6 - 9 9595 

Muharrem o. Mehmet Kamil Güleı 
Vanlı Kasım o. Hüs•yin 

• • • • 
Satılık tarlalar 

Ahmet oğlu Şakir 
lbrahim o. lbrahim veresesi 
Salih o. Osman Savaş 
Demir oğlu Mehmet Ali 
Gülüzar oğlu Selahattin 
Şahin o. Abdullah lrda y 
Al>ınet o. Akif Güngör 
Derviş oglu Ali 
Mehmet zevcesi Halime Özel 
Mehmet o. Abdi veresesi 
Mustafa 

Ce yhanın Sirkeli köyünde beş 
muhtelif kıtada ve yekdiğerine ya 
kın 545 dönü'Tl tarla ile altı odalı 

bir çiftlik damı toptan ve pera· 
kende olarak satılıktır.Satın almak 
istiytnlerin Ceyhan Belediye nıü
nadisi Nuri Çavuşa müracaat et 

meleri . 
6 6 942 

Mehmet Ali Kurçt r 

l~lUJiM111:\A1~A 
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----------------~----------------------, 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 

Ada.na Şubesi 
1 Ağustosta Açılıyor 
Belediye caddesi Adana 6 - 6 9570 

Kumbar&1 biri 
,· ~ 

TlıRKl".(l! 
CUMHVINETI 

ZIRAAT:BANKASI 

30 T t>mmuz 1938 

Seyhan Orman Mühendisliğinden • 

Adedi Kilo Cinsi Beher adet ve Mevcut yeri Ma<rafı 

kilosunun mu· 
ha'Tlm •n bedeli 
lira kuruş s. 

32 Çam kereste 1 00 idare ambarı L. J<' 
44 • " 

1 50 • • ) 
24 Çam kereste o 50 " - • ) 

mezar tahtalığı 

16 Çam toprak o 90 • • ) 
601 Çam mertek o 15 • • ) 

baskı 

10 Çam salma o 40 • • ) 41 00 
17 Çam tahta o 20 • • ) 
5 ÇEm dilme o 17 • • ) 

25 Çam odunu 75 
" • ) 

749 25 

Yukarda enva ve miktacı yazılı idaremiz anbarında mevcut muhtelıf 
cinste 749 parça kereste ve 25 kilo Çom odunun 26171938 tarihinden 
itibaren on btş gün müddetle 2617 /938 den 18181938 gününe müsadif 
Çarşamba günü saat 8 den 9 a kadar Adana Orman dairesinde açık ar· 
tırma ile satışı icra edilecektir, 

Taliplerin Depozito akçası ve almak istedıkleri emvalı görme, ve ga· 
zetr, ilan, Pul, Dellaliye ve masraf hakkındaki şaraiti dairemizden görüp 
ögrrnmeleri ilan olnnur. 30 - 4 - 9 - 13 9594 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

~ 
ADLER 

VE 

Singer 
' ı Bisikletlerimizi ucuz ve şık 
' Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

24-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

rvlazhar Ceınil Esen 

Sinir hastalıkları mütehassısı 

'ı Reşatbey mahailesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi l ' -30 9531 

Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışınak üzere 01otor ve taştan anlar 
bir değirmenci ustası laz . mdır. Abidin paşa cadde"ı 
sinde cuQ1huriyet fabrikası satış yerine Akiyarntll 

1 racaatı C 

Adana Birinci şube tahsil 
şefliğinde . : 

Ayas Makarna Fabrikas ı S.hi l i 
Fdzıl Ayasın ınu .. telif ~cnelt r koz · nç 

1 
vergisinden 2193 lira 84 kuruşu Mi 
alında vermediğiııd n dolayı hakkın · 

da iı.tihsal olunrn 14 51935 tarihli 
Haciz kararına müstenid :n Merm, r'i 
Mah• ll.;sinde kain Makar n~ imalat· 
hanesinde mevcut ve 129 parçadan 

, ibard 1375 lira kıymetindeki ma
kine Alat ve edevatının Yarı Hisse· 
si haciz edilerek 8181938 Pazartesi 
günü saa'. 11 de ihalesi icra edile· 

----.J' 
ceğindcn Bdediye ve iliirıat bedel , 
leri alıcıya ait olmak üzere talip c. 
!arırı me7.k ı'.ır makiııe ve aksarn 111: 

ınaha!linde gördıikt< n sonra l/o .7•
1
J 

Pey Akçaı.ı le biri kte Ma liye la 1 

1 sil Şııbr,iuc ınciracaatiarı ı ii.:ı olunu•• 

9567 2~ 27 . 30 ___ __,, 

Umumi ne,rıyal mJdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 

tı 

r 
y 


