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Dünkü ve bugünkü lngiliz hü.ktlmdarları 

1 Altıncı Corc kardeşinin altüst et- ,_ş ___ e_hl ...... n .. r . .._lhilllİllİıiııİiİİa....._lb>_e_r __ o _e_r_ö ~ 
tiği her şeyi tekrar 

koydu yerli • 

Sekizinci Edvardın ayar ettirdiği 
saatlarını tekrar bir 

geri aldı 
Bukinghanm 

saat 

Hamur ekmek 

Çıkaran il<i fırıncı para 
cezasile cetalandı ıldı 

Babasıntlan tokat yiyen ı 
müstakbel kraliçe i 

Şehrimizde hamur ekmek çıka· 
ran ve eksik ta bla ekmek satan 
fırıncılar hakkında şiddetli takibat 
yapmaktadır. Bu cümleden Rsşat 
bey mahallesinde fırıncı Mehmet ve 
Hacıbayram mahallesinde fırıncı 

Menmcdin (kesik tartılı ek:mek sat 
tıkları görülerek ekmekleri müsade. 
re ve kendileri para cezasile ceza 
landırılmışlır. 

St'kizinci Edvardın tacından 1 
feragatile neticelenen 1936 yılı 1 
ilk kanununun heyecanlı ve korkulu 
günlerinden ve kardeşi Dük d'yoıkun I 
t<>hta geçişinden sonra saltanatın 

en sadıklarını bile bir endişe sar 
mıştı. 

Bu kadar nazık şartlar içinde 
taç giyen yeni hükümdarlar nasıl 

tebealarının kalplerini teshire muvaf 
fak olabileceklerdi? 

Fakat ye ı i kral altıncı K:oıc ve 
kraliçe elizabet bu İşte okadar sür 1 

atle muvöffcık odular ki heıkes h. y 
rette kaldı . 1 

Bu husustaki muv ıffakiyetlerinin 
en büyük sanı ise nümune olaLile. 

1 

c.-k derece mükemmel hir [aile ha 
yatı] sürmeleri iJi. lngiliz milletinin 
bu hassayı ne kadar takdir edel;ile 
ceğini anlamak için onun ne dt'rec~ 
an'ane pere.st olduğunu dü~ünmt:'k 
kafidir. 

Altıncı Corc tahta geçrr geçmez 
kardeşinin bir müddd evvel oı ta 'ı 
dan kaldırmış olduğu her Ş"'Yi tek 
r~r yerli yerine get rd;, Sandringh;;m 
da sekizinci EtJv.udın yapmış oldu· 

ve Jütland muharebesinde hazır lu 
lunmuştu. Bir arı g ·imişti ki, grnç 
prmsi herkes öldü zannediyorClu. 
Çünkü ortadan kayl-olmuştu. Bir 
hayli aı aştırmadan sonra onu, sa· 
ğuktnn donmak üzere bulunan s' lah 
arkadaşla ına Kakao pişirirke'l bul 
dular. 

KUçUk prenseslerln hayeb: 

Hanedana mahsus bütün ikamet 
gahlarda Bukinghanıda, Vindsord , 
Sandringhamda lıatta Balmoralda 
küçiik prenseslere mahsus bir apar 
tıman vardır. Ve hem n Lütün za· 
manlannı burada geçirirler. 

Prrnsesler sabahleyin saat sekiz 
de uyanırlar ve kahve altılarmı ya
par 1 u. Bupdan so:ıra ge2 meğe çı
karlar. Haftada iki gün büyük prtn 
ses için ata binme dersi vardır. 

Küçük prenses Kargora Roz'un 
bir tek pıofesörü olduğu halde 
prenses Eıizabetin müteaddit hoca· 
lan v; rdır. Kendisinin riyaziyeden 
bir haylı zayıf fakat edebiyattan çok 
kuvvetli olduğu söylenmtktedir. 

Bundan başka Fransızcası da 
ğu erazi salış'arı iptal edildi. Yine mükemmeldir.Çünkü,Prensesin Fransız· 
Sekizir ci E· vardın talıta geçer gtç caya karşı büyük bir islidadı olmakla 
me~ ilk İş olarak a~ar ettirdiği San· j beraber öttdenberi saray ananesi 
darınghamın sa ıtlerı eskiden, yedinci olarak da haftadd iki yemeklerde 

Edvardın zamanında olduğu gibi yine l Fransızca konuşmak Kral ailesi için 
bir saat g<!ri alındı. 1 hemen bir mecburiyettir. 

Vındsor Şato~unda her şey l Tokat yiyen müstakbel Krallçe 

eski haline getiıil jj, Bütün apartı · i 
nıanlar tekrar açıldı. Ve Sekizinci ec· 
vardın toplotıp uir tarafa kapattı~• 
eski mobilyalar tekrar çıkartılarak 
yerlerir.e yerleştirildi . 

Bukingham sarayında sekizinci 
Edvard tarafından başlaltırılan işit r 
Ju:-durulmadı . Fakat brşinci Corc 
zanıanındaki halini alacak şekilde 
t •ail ettirilerek dl vam edildi. 

Saroy lıa) ı tı da aynrn eski 
progı am Üzerine tanzim olundu. Sa 
bahtın eıkşama kadar, baha ı Be. 
şinci Corc' un mt>sai programına gö 
re çalışan kral akşam yemeğini aıle 
sile ve be.zan da hususi dave tiiler ı le 
13e~İnci Coıc ve kr<ılıçe Mari'ııin 
yt'rnek yediklerı "Çın salo .u,, nda 
}emeğe başladı . 

Gece iki Prenses de k•·ndi oda· 
larında ve erkenden yatmak mecbu
riyetindedirler. üçük Prenses Mar
gara Roz neşeli ve daima memnun 
bir yavıucuktur. Fakat ablası miis· 
takbel Kraliçs Elizabelin daha ş:m
diden teşekkül etmiş enerjik bir şah
siyeti vardır. 

Kir güıı babası Altıncı Corc an
sızın Prenseslerin apar1tıınanına girmiş 

ve Prenses El;zabeti müthiş bir öfke 
içinde bulmllştu . Sebebini sorduğu 
wrnan dadısının ona yeni bir fırça 

ile dişlerini yıka tmıık istedi~"ni an· 
hıdı. Bunun üzerine Kral, kızına <la· 
dısıııı dinlemesini tavsiye etti. Pren

ses Elizabet ayni lı "ddetl~ Babasına ~u 

cevab: vt:rdi : 
- Rica ederim baba , siı. kendi 

Nrızırlarınızla meşgul olunuz .. Ve 
b "nİ hizınetcileri ınle islediğ'im gi~i 

konu~makta serbest bırakınız. 1 
Fakat yanağının iiıcrine inen bir 

çift kuvvetli tokat müstakbel lngiliı 
Kraliçesine kendisinin henüz l.üçük 
bir kızdan haşka bir şey olmadığını 

hatırlatmakta gecikmedi. 

1 

1 Fransız konsolosu 

B. Alber için dün dini 
bir ayin yapıldı 

Mamafih Prenses Eliıabetin Ka · 
rakterindeki bu çeşit dik başlılık 
onun çok iyi b'r kalbe ve çok kuv
vetli bir doğruluk hassasına sahip 
olmasına mani olamamıştır . Birkaç gün evvel öldüğünü yaz· 

Bir gün parkta dadısı ile gezi- dığımız Fransa hükiimctin;n şehri· 
yordu . Küçük bir çocuğun bebe- miz konsolosu Alber Milot için dün 
ğini kırdığı için ağlamakta olduğunu saat 9,30 da kilisede dini bir ayin 

::r~~i·~;mb:nb~; :tr::;~risst:~~.ıy;a~~; yapılmıştır. Bu ayinde Vali Tevfık 
bebek çok pahalı idi. Bunun üzerine 

1 
Hadi Baysal, Belediye reisi Turhan 

iki şilink dadısından borç yapmağa Cemal Beriker Fırka kumandanı, 
mecbur kalcı. Akşam üzeri eve dön- 1 defteı dar Halil, J;:ındaı ma kuman-
düğü zaman hadiseyi annesine an- danı Necmittin, Emniyet Müdürü 
Jattı ve borcunun ödenmesini rica Necmi bulumuşlardır. 
etti . i 
------------, Hafta tatili ruhsatnamesi 

Basra körfezinde 
bir hava üssü 

Paris: lngilterrnin Basra köıfe· 
zinde bir hava üs~ü te~is edeceğin· 
den bahse den bir gazete şöyle yazı· . 

~~ 1 
"Maskat ve Amman sultanı ile 

lngilter~ arasında müzakerel~r ce
reyan ettiğini İngilizce gazetelerden 
naklen yazmıştık. Bu müzakerelerin 
gayesi Basra körfezinden Guadar· 
da lngiltereye bir hava üssü veril
mesiydi. 

Bundan başka Maskat sultanı 
bir lngiliz şirketine petrol imtiyazı 
da vermiştir. 

Alınan son haberlere gore, sul. 
tarıla logiliz hükümeti arasında an· 
L.lşm1ya varılmış ve Maskat sulta· 
nına aid olan Guadarda İngiltere
ye hava üssü verilmesi kabul edil 
miştir. 

1 
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YENi NEŞRIY AT 

Çocuk 
Çocuk mrcmu~sınıo 93 üncii :•a· 

yısı ç;kmışlır. Bu sayı çok güzel ya 
zı ve resimlale dolu Jur. Çocukla. 
rımıza v ço< uk babalarına tavsi 
ye ederiz. 

30 Haz· ran akşamına kadar 
hafta tatili ruhsatnamesi almayıp ta 
ruhsatsıs dükkanlarını açan esnaf 
hakkında kanuni takibat yapılmıştır. 

Antep ve Urfa valileri 
şehrimizde 

Antep valisi Ali Rıza ve Urfa 
valisi Kazım pazar günkü ekspresle 
şehrimize grlmişler ve yeni otde 
edilmişlerdir. 

Esnafın muayenesi 

Belediye doktorluğu tarafından 
muayene edilip te cüzdan almayan 
esnaf kontrol edilmekte olup bu 
giler hörüldüğü taktirde haklarında 
takibat yapılacak~ır. 

Ne kadar hayvan kesildi 

Geçen haziran ayı içind kanara 
d1 4040 koyun, 1 kuzu, 389 keçi 
184 sıgır, 33 dana, 8 mandaki 
4654 hayvan kesilmiştir. 

4 Temmuz 938 

Gök yüzü açık, h~va hafif rüz
garlı. Enk çok sıcak gölgede 33 
derece. 

Deveciler hakkın
daki karar 

1 Ağustos 938 de tatbik 
edilecektir 

Şehir işinde Deve barındırmanın 
Belediye Encümenince yasak edil 

diğini ve bunun için de kendilerine 
bir mühlet verildiği malumdur. Bu 

Omühtet 1 Ağustos 938 tarihinde 
' tatbik edilecek ve şehir iç.incle De

velerin barmd1rmasma müsaade edil
miyecektir . 

938 Yol parası 
938 yılı yol parası birinci tak

siti temmuz ayı içinde ödenecektir. 

Mükelleflerin t~mmuıdan itibaren 
borçlannı ödcmderi iktiza etmek 
tedir. 

ilk tedrisat müfettişleri 

Vilayetimiz ilk tedrisat müf etlişle 
rı dün kültür Jirektörlüğünde t<>pla-

narak mesaileri hakkında görüşmüş 

lerdir. 

Çocuk bakıcı 
Okulu 

Çocuk Esirgeme K\•rumu Anka 
radaki çocuk bakıcıokulundı 1 /Temmuz 

1
938 den itibaren taletie kıydma başlan 1 

mııtır. Kayıt maamel~ Temmu% 1 
93S nihayetinde son verilecektir. O· 

kul yatılı ve parasızdır. Tedrisat iki 
senedir. Dersler nazari ve pratikdir. 
Okulu muvaffakiyetle bitirerek dip· 

loma alan Bayanlar Çoçuk esirgeme 
kunımunun gösterdiği yerlerde iki 

sene maaşla olarak çahşmayı deruh· 
de edeceklerdir. 

Okul yalnız Bayanlar içindir. 

1 - 18 yaşından aşağı olma
malC • 

2 - ilk mekteplerden diploma 
almış olmak (Orta mektrp ile Lise 
talebeleri tercih ediliıler ). 

3 - Sıhhatı yerinde ahlakı iyi 
olmak. 

4 - Mektebe yazılmak istt!yen 
ler (Ankarada Çocuk esirgeme Ku
rumu Merkezi Başkanlı~ına) ac.iresi
n'! istida ile müracaat etmelidirler. 

5 - Kayıt için gerekli ol.m ev 
rak: 

Mektep diploması. 
Nüfus hüviyet cüzdanı. 
Sıhhat ve aşı raporu. 
Hüsnühal ilmuha'ıeri. 

Ôç fotoA-raf. Elhasıl lııgil z sara) mın hayatı 
kısa bir değişme dt vresi grçir· 
dı~ ten sonra taınamile noktası nok r ·------------------- -""""'~'!"l"!o~-..... --..m.i------....---..-. ..... -------------------~ 
ta~ına eski şekline avdet t:tli. B İr Ç"nli rahip kadın ge· Ma,,..e --a Adam 1 

çen gün Budapeşteye ~ ı...1 
Aile hayatı gelerek Macar hüküme 

tinden. Çao Kuog is·I ------------••••lllimlii•lııiı-Kr ıl yemekten sonıa hemen da 
ima kraliçe ile başbaşa kalır. işte 
bu yalnız kaldıkları zamaıılardadır· 
ki kralilçe Elizabet takip ettiği hu· 
susi bir metodla kralın kalabalık 

önünde konuşm&k hu:susundaki mah· 
cubiyetini gidermrğe muvaffak ol 
muştur. Karısı ve çocukları ile ge· 
çırdiği bu saatler Alımcı Coıc için 
en mesud zamandır. 

Ekseriya ikindi kahve altısıoda 
kral, knliçe ile beraber çocuklarının 
bulunduğu apartımana gi.:ferler ve 
kral çocuklarının kakaosunu bizzat 
hazırlar. Bu itiyad kralın eski ve çok 
acı bir hatırasının eseridir: 

mindc-kı Lir Çin rahibinin MacarİS· 
tanda i .. amcti için müsaade istemiş 
tir. 

Bl!, bdki gaı ip görünebilir._ Çün 
kü belki hiçbır Macar bugünkü Çinli 
Çao Kungun v~ktile krndi mernle 
ketleıind"' doğup büyüdüğünü hatır• 
lam az. 

Asrın en büyük m cera adamı 
ismi verilen bu "Çinli. nin asıl ismi 
Trebi~dir. ve Macaristanda, Poks şeh 
ri •cıe bir Y ıhuJi tücc lrm oğ1u ola 
rak doğmuştur. Zeki bir çocuk olan 
T rebiç genç yaşında Almanca, F ran 
sızca, ing:lizce ötrenmiş ve kendisi· 
ni se en bir lngi!iz kadını ile bera 

ber Londraya git~iştir. ismi artık 
Trebiç Linko'n oluyor. 

Londraya gittikten on beş sene 
sonra, parlamentoya giri) or. Harp 
l>aşlaôl'ı zaman da kendisini Entelıi 

<:rns Servise alıyorlar. 

Bir müddet logiltere hesal ına 
casuiluk eden Trebiç Liııkoln, son· 
ra lngilterenio mukabil casus te-şki 
latı hakkındaki evrakı Almanlara sa 
tıyor ve Almanya hf'sabına çalışmaya 
başlıyor. 

Fakat, Al manyaya da sadık kal
mıyor, Almanyanm sırlarını Ameri· 
kaya, Amerikanın sırlarını Meksika· 
yasatarak muhtelif m~mleketferc 

casusluk edt"n Trt"biç tn sonunda 
ttkrar Almanyaya dönüyor. 

Harpttn sonra Almanyada bir 
sağ cenah hükumet darbesine. Ma· 
caristanda piyasay asahte Fransız pa 
rası çıkaran şebek~ye iştirak edi · 
yor. Sonra Hindistana giderek ora· 
da milli harekette büyük bir vazife 
alıyor. Çint- geç~rek isyanları kızış· 
hııyor. 

Nihayet Çinde maraşal Çang 
Kay Şekle berabt"r çalışmaya başlı. 
yan Trebiç Linkoln bir gün aleli
cele lngiltereye dönüyor. Orada bı 
rakmıı oldutu ve f ngiliz ordusunda 
çalışan otlu. bir suç yüzünden aske· 

ıi mahkeme karan ilf', idama mah 
kum edilmiştir. Jngiliz hükümetine 
satacak mühim sırları olan Trebiç 
oğlunu kurtarmata muvaffak olaca 
ğına emindir. 

Fakat, hava bozuyor, vapur gr-ç 
kalıyor. Trebiç Londraya gclditi 
z.aman oğlu çoktan idam edilmiştir. 

Bunun üzerine tekrar Çine dö· 
nen T re biç Linkoln üzerindeki bü 
tün vazifeleri bırakı) or ve rahip el· 
bisesi giyerek bir manastıra çekili 
yor. 

Bugün de artık, ömrünün son 
günlerini asıl vatanı olan Macaris· 
tanda yaşamağa karar \ermiş bulu. 
nuyor. 

Umumi harpte Altıncı Corc 
prens olarak harbe iştirak etmiş 

Fakat bu karamada samimi olup I 
olmadığ zihinleri meşgul etmekte
dir. 
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Ekmek fi atla 
ikinci nevi ekmekt 

20 para indirildi 

Belediye encümeni; buğc# 
un fiatlarmı göz önünde tu 
kilosu 8 kuruştan satılmakta 
ikinci nevi ekmeğin 7 ,5 ve ki 
8,75 kuruştan sat lan birinci 
kilosunun 9 kuruşta satılmasına 
veı ilmiştir. 

Yağm r 

Dün öğleden sonra şehri111' 
at 9 dan itibaren 45 dakika k 
devam eden yatn.urlar dü~roİR 

iki et haçakcısı 

yakalandı 

Sofubahçe mahallesinde o 
~snaf kahvecisi Osman ve mu 
otlu Bürhanın kaçak olarak e 
bağlarmda koyun kes<ıikleri g .. 
rek etler müsadere edilmiş ve 

rında kanuni takibat yapılmıştı-

Telefon çıngırakları 
yerine müzik 

Londra belediye meclisi a 
dan Sorcnson Londra posta ve, 
graf \'e telefon idaresi müdür 
ne müractat ederek telefon 
rakt.nnm kulata daha hoş g 
b:r ı'4fttde 1slihmı istemiştir. 

Sortın~on müdüre : 
- Teltfon çmgıraklarr • 

uykusunu berbad ediyoı; de 
Geceleyin bütün bir evde u 
lan uyandınyor. Bunu d"ğişti 
lazımdır. 

Müdürün c.-vabı şuJur : 
- Bunu biz de düşündük .. 

sikişinaslardan mürekkep bir 
top!attım. Bunlar düşi:nüyorlar, 
gırak yerine üç dakika devam 
cek bir vızıltı çıkaran ve ayni 
manda yanan bir lamba koy 
veya billuri bir ses husule gel 
beyzi bir çıngırak, yahut da ü:ı 
küçük bir değnek inen tahta 
go:lg kullanmak istiyr ruz. 

Hntta telefonda, "çalıyor,, 
but "abone başkasiyle g0rüşU 
işaretlnini veren çıngırak s 
yerine muayyen müzik parça 
çalan uf acık gramafon plakları 
!anmak f lkrindeyiz. 

lngilterede ilk karik• 
lngilterede güzel sanatlar 

zesin<le teşhir edilen karikatü 
en eskisi, yani lngiltereüe ilk 
katür meşhur Fransız ressamı 
to tarafından yapılmıştır. 

Bu karikatürün ne suretle 
dı~ına dair miize rehberinde f 
zahat vardır : 

"'Vatto bir gün hasta ve 
bir halde Ta;mis nehri kıyı1• 
dolaşıyordu. Fransadan kaçar~ 
giltereye sığınmış bir Fransız 
toru ile karşılaşır. Doktor r 
bir birahaneye davet eder. 
kadeh bira içerler. Vatto d . 
hastalığından ve ümitsizlil 
bahseder. "'Çok bedbinim, İ 
rı olduklarından başka türlü . 
yorum. Mesela bilir misin sen• 
di nasıl görüyorum. der ve bi.' • 
nenin gürültüsü içinde eline b~ 
lem alarak doktorun karikalö' 

çizer.,. 
Holivutta Versay Sat' 

nın aynalı salonu 1 

Paris civanbda\i meşhur 



5 Temmuz 1938 ( Türlcıözü ) 
Sahife 3 

i n~ 
na 

ot 

r~; 
lgô 

e 
ıştı. 

arı 

aı• 
ve 

"'rl 

el 

iıı 

- Hikaye 

Makinistin kasketi 

Beden terbiyesi 
1
_ _ Yazan: 

-------•·---
1 

Mihail Zoşçenko 

Bu on yıl içinde ne kadar de· 
ğiştiğimizi insan ancak şim· 
di farkedebiliyor.. Yaşayışı· 

mızın hangi cephesini alırsak ala 
lım, orada mutlaka deri n ve esaslı 
bir değişiklikle karşılamaktayız. 

Ben uzun zamandanberi nakli 
yat işlerinde çalışıyorum. Bunun i. 
çin, hayatımızın bu karışık cephe· 
sinde ne gi lı i tahavvüller vücuda 
geldiğini gayet yakından takip ede 
bıldim. 

Artık şimdi trenlerimiz tıkır tı 
kır işliyor. Şimendifer düdükleri 
doğru dürüst çalıyor. işaret memur 
larımız yanlış işaret vermiyor. Nak 
liyat cephesindeki bu güzellikleri 
görünce insanın adeta trene binip 
seyahat edeceği geliyor. 

Bir de bundan birkaç yıl önce
ki vaziyetimizi düşünüyorum. Neydi 
o zamanki halimiz !.. Trene biner, 
Yola düzülürsün 1.. Gidersin, gider
sin, girlenin, derken "stop!... birıdi· 
ğin tren mıhlanmış gibi birdenbire 
duruverir. Acaba bir kaza, falan mı 
oldu diye herkes vagonların pence· 
relerine üşüşür. Etrafınızı dikkatle 
gözden geçirirktn, makinistin kendi 
Penceresinden başını uzatarak : 

- Koşun, koşun, buraya gelin!. 
diye halkı o tarafa dwet ettiğini 
duyarsınız 1 .• 

Halk : 

- Acaba ne oldu? 
Diye lokomotifin etrafına biri 

k• ır .. 
Makinist : 
- Şu şu sebeplerden ötürü i. 

lcri gitmemize imkan yok, diye nut· 
kuna başlar. Kömürümüz tamamen 
tükendi. Yolumuza devam etmemizi 
arzu ediyorsanız, paçaları, kolları 
sıvayın, hep beraber odun kesmeğe 
gideli rn. Nah orman şuracıkta .. Ki 
tııirniz keser, kimimiz de sallasırt 
bunları taşırız. Aksi takdirde sittin 
s~ne burada beklersiniz !. 

sin geriyo yol almağa 
raz da böyle gittikten 
durdu. 

başladı. Bi· 
sonra gene· 

Yolcular hayret'e birbirlerinin 
yüzlerine baktılar. Her kafadan bir 
ses çıkmağa başladı : 

- Acaba tren niye durdu ? 

- Gerisin geriye niye gidiyor? 
- Yoksa gene odun mu tüken 

di? 

- Eyvahlar olsun şimdi başı· 
mıza bir de odun kesmek mi çıka. 

cak ? 
- Sakın eşkiyalar yolu kesmiş 

olmasın? 
Bizkeo:li aramızda bunları ko· 

Türkspor Kurumunun 

vazifesi niha}et buldu 

Ankara : 4 ( Telefonla ) - Beden 
terbiyesi Umum Müdürlüğü kanunu 
bugünleıde meıiyete girecektir . Şu 
hale göre , 1 ürkspor Kurumunun 
vazifesi nihayet bulacaktır. 

Vilayetlerde , Türkspor Kurumu 
başkanları beden terbiyesi Umum 
Müdürlüğüne merbut olacak ve bu 
merkezle, mesaisi hakkında temasa 
geçecektir . 

Siyasal bilgileri okuluna 

alınacak asistanlar 

Ankara: 4 (telefonla) - .Hüku 
nuşurken makinist muavini yanımı · 1 h 

met kamutaya bir kanun ayi ası 
zageldi : . teklif etmiş ve bu layiba _ile ileride 

- Merak edilecek bir şey yok inhilal edecek profesörlere namzet 
dedi, makinist pencereden dlşarı yetiştirmek okullara ecnebi 'dili ile 

~~k~~ke~, r~zgar ka~k~tini alıp gö ! kitap okutturmak hususunda kerıdi 
turdu. Şımdı de makrnıst şapkasını !erinden istifade edilmek üzere si, asal 

aramağ~. çıktı. . 1 bilgiler okulu kadrosuna üç duçent 
O .. g~nd:, hakıkaten çok ş~.ua~uz ile üçte asistan ilavesini istemiştir. 

çak kotu bır hava vardı. Muthış Kamuta ca kaLul olunan bu kanun 
bir rüzgar esiyor. fena bir yağmur ile ilm~; yolda çalışmaya kabiliyet 

yağıyordu: li ve hazırlıklı ve tedrisatda ve bil· 
Bu havadisi öğrendikten sonra, hassa pratik kurslara iştirak ettire 

yüreklerimize biraz su serpildi. işte rek hocalık için lazım gelen alışkan 
tam bu sıra'.la makinistia ormandan lığı elde etmiş Duçent ve asistanlar 
lın tarafa doğru gelmekte olduğunu yetiştirilecektir. 
farkettik. 1 

Canı sıkkın ve suratı asıktı . O. 
muzlarını silkerek: 

- Aradım aradım, bülamacrm, 
diye söylenmeğe başladı. Allah be 
!asını versin kimbilir nereye gitti?. 

Şimendiferimiz elli metre daha 

gerisin geriye gitti. Bütün yolcular ı 

gruplara ayrılrrrk makinistin kaske. 
tini ararnağa çıktılar. 1 

Takriben yirmi dakika kadar ara 
dıktan sonra yolculardan biri: ı 

- Hey enayiler buraya koşun, 
işte kasketi. diye bağırdı. J 

f zmirde bir deniz 
faciası oldu 

İngiliz Harbiye 
nazırı çekiliyormu 

Londra : 4 ( Radyo ) - Avam 
Kamarası koridorlarında dolaşan 
bir şayiaya göre , lngiliz Harbiye 
Nazırı Hore Belişa , muhafazakar 
mebus Sandisin Avam Kamarasın· 

da, devlet esrarını faşetmek töh- 1 

meti ile Divanıharbe çağrrılması ha ' 
disesinden dolayı istifa edecektir . 1 
Başvekil Çenberlayn, Harbiye Na 
zırını bu kararından vaz geçirmeğe 
çalışmaktadır. 

Yerli Mallar 
Pazarında ucuzluk 

Sümer Bank, Yerli Mal11ar Pa
zarlarında bugünden itibaren tatbik 
edilmek üzere dikkate değer fiyat 
tenzilleri ile satışa başlıyacaktır. 

Devletin hayatı ucuylatma, hal· 
kın istihlak şezkini artırnıa siyaseti 
nin yeni bir tecellisi olan bu tenzil 
mukabil tesiriyle milli ekonomide 
daha canlı bir hareket tevlid etmek 

istidadında bir tedbirdir. ı 
Yerli mallar Pazarlarında Sümer 

Bank fabrikalaı ı mamulatında yapı· 
lacak fiat tenzilleri h 1kkrnda Yerli 
mallar Pazarları Müdürlüğünden 
malumatında ykpılacak fiat tenziller 
hakkıdda Yerli Mallar Pazarli!rı mü· 
dürlüğünden malumat istedik: Bildi· 
rildiğine göre, Sümer Bank'a merbut 
Eayseri Bez, Ereğli bez; Nazilli bas· 
ma, Bakır köy pamuklu fabrikaları 
mamulatında takarrür eden tenzil 

nisbeti vasati 0/0 10 dur. Diğer dev· 

Jet fabrikaları mamu (erinde yapılan 
ucuzluğu eski ve yeni fi ya ti arı muka 
yeseli bir şelilde yazıyoruz: 

Beykoy deri ve kundura fabrika: 
larr memulatı: 

Ceza evlerini bir iş 

:----------------------------------Göz ve kulaklar için hakiki ve bedii bir ziyafet 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerinden kazandığı teveccühe fevkaladeliklerle mukab~le 
eden Sinem1mız bu proğramile hissi bir mevzu , ğüzel Opera havaları , 
çok nefis şarkılarla süslenmiş, ihtişamlı ... Zengin .. Son derece güzel Mü. 
zikli , eğlenceli ve Şampanya gibi tatlı sarhoş edici büyük bir şaheser 

daha sunuy<>r 

( Bir Yıldız Doğuyor ) 
Oynayan: En maruf Alman tenörü 

JOZEF JIMIT 
Muzik 

HANS MA Y M.ı\x 
Reji 

NEUFELD 

AYRICA: Büyük Sergüzeşt, Heyecan Filmi 

( Kaçakçılar Kralı ) 
Fiyatlar: Balkon 25 kuruş - Duhuliye 15 kuruş- Loca bir lira Zabitan 

ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat 
DiKKAT: Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerle son derece serin 

bir hale. getirilmiştir 

Telefon 
9475 

250 Asri 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğünden : 

Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager alı. 
nacaktır. isteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat 
ederek şartları öğrenebilirler.9472 1- 3 - 5-7- 9-12-13-15-17- 19 

Nefis bir Viyana Opereti 

Yazlık • 
sınama 

Bu Akşam 
En çok beğenilen, En çok sevilen :deal iki çift 

Henri Garat - Meg Lemonnier 
Ve emsalsiz komik 

RAiMU 
yi iştiravusun En güzel vaslarile süslü 

tıı Yolcular, ilkönce bir miktar 
küfrederler. Mırın kırın ederler. Fa· 

tat .bu vaziyette kalmağı gözlerine 

Y
i ) ' Stitemedikleri için, eninde, sonun 
fi". da oduna gitnıeğe razı olurlar . . 

Yolcunnn gösterdiği istikamete · 
baktık: Makinistin şapkası hakikaten 
oracıkta bir çalının üstünde sallanıp 1 

durnyordu. 

Kasketi makiniste götürdük. Söz 
söyleme meraklısı yolculardan biri 
de "Kasketid lüzum ve faydaları 
hakkında. kısa bir hitabe irad etti. 

lzmir : 4 ( Hususi muhabirimiz. 
den ) - Bugün limanımızda müthiş 

bir deniz faciası ölmüştür. lstanbul 

limanına mensub lnebolu Çolak Ra· 
simih "Ticareti bah•iye " adlı motö· 
rii, limanımızdan kiremit yüklendik. 
tenra demir almış ve lstanbul'a ha. 
reket etmiştir. Motör ııhtımdan he
nüz uzaklaşıa, mendirek açıklarına 
yanaşırken gemideki mazotlar ateş 
almış ve iki müthiş infiiak duyulmuş 
tur. lnfilaki bir alev sutunu takib 
etmiş ve biu az sonra gemi sular ara . 
sında kaybolmuş. 

Bu ani deniz faciası limanda, te
laş ve ha·•ret uyandırmış ve kaza 
mahalline yardımcı ve kurtarıcı de"iz 
vasıtaları ğönderilmi~tir. Bütün araş 
trrmalara rağmen kaptan Rasim bu 
lunamamış, motörler birlikte kay
lıolmuştur. Kaptanın oğlu Mustafa, 
makinist Nlırİ ağır yaralı olarak kur· 

tarılmışlard . r. Hamııi adında bir ge· 
mici de hafif yaralı olarak kurtarıl· 

mıştır. 

1 

yerihaline koyacağız ı 
- Birinci sahifeden artan -

( Namuslu Kadırı ) 
A F İ F E 

gel 
1 

• Odunlar kesilir. Lokomotife yük. 
üı'' ~nır. Nihayet bir mü !det sonra da 
ta 11 tııendifer hareket eder. Odunlar 

raş clduğu için güçlükle ateş alır · 
r,. ar. Kötü kötü çıtrrdarlar. 
şii) Gene böyle, şimendiferlerin çok 
st· ~a>'ti muntazam sefer ettikleri bir 

ıı •en 'd M • a 1 e ı ı. emleket inkılaplar, va-
rı I dandaş harpleri içinde çalkanıyor

n u. Bize de, nasılsa binmek imkanı 
91 ah bulduğumuz bir trenle, aheste, 

~iJ·ste, fıstıki makam Leningrada 
~ 1 >'ord~k. Yarı yola ya gelmiş, 
a !lelrnem ; ştik. Trenimiz birdenbi · 

t. 'd · D Şı detli bir sarsıntı ile durdu. 
ı \ Ctin derin soluduktan sonra geri 

............ 
yı ----------
şü Say 

dır tarayında bir aynalı salon var 
rııa' ngi!iz kralı Parise geldiği za 

bi ıı ! 
bir f ·urada şerdine yüz elli kişilik 

131 
L:Ya.fet verilecek. 

.~ 'l t~vrı .01ıvutta Mari Antuanet filmi 
~•lll ı ırken Amerika rejisöıleri bu 
dij1 ~da kostümlü bir balo vermeği 

Unrıı.. J der . uş er, Fransaya adam gön 
rıı 11~ışfer, salonun planlarını, aldır 
ııııı ar. Holivutta da salor.un tıpkı
lltld taPlıtmışlardır. Fakat salon ya 

. •alo 
1 

lan sonra 500 figüranın bu 
.
1 ·~ ket ~·sığmadığı görülmüştür. Şir 
ı.'\ a~alı ırektörü figüranların sayıs1111 
ır ı . tııak i t . .. .. . . t .. ~ ıı , ~ .., s eyınce reırsor ıtır az e 
ı~ı • r r an k Soo k· . sız ralının verdiği baloda 

ıı 01 • ı~ıden az davetlinin bulunma 
rıJY n ırııkaıısız olduğunu söylemiştir. 
1 Bunu ·· · 

Vt • n uzerıne salon yıkılmlş 
V ~>'enıden iki misli büyük olarak 

ar Yapılmıştır. 

Bundan son da herkes yerli ye 
rine yerleşti.. 

Makinist kasketini '>aşma geçir . 

di ... Rüzgar bir ikinci defa alıp gö 
.ürmesin diye bir : kınap parçasile 
düğmesine raptetti. 

Yarım saat sonra da trer.izim 
hadisesizce hareket etti. j 

Baştaki sözümü t ekrar ediyorum: 
Eski-:len nakliyat işimiz çok fena idi. 
Bir hasket 'ybzünden koskoca bir 
tren saatlerce beklerdi. Halbuki 
ş i mdi öyle mi ya?. Rüzgar kasketi 
değil, bir yolcuyu bile uçursr tren 
bir dakika ya durur ya durmozl 1 

Müthis infilakın ve kazanın se· 
bebi henüz belli değildir. Adliye 
tahkikata devam etmektedir· Motö· 
rün makinesinin buzukluğundan bah
sedenler de varcır. 

Çünkü; Vııkit nakittir. durmğa Filistinde Yahudiler 
gelmezi ı 

-----
Şanlı Türk askeri 

Hetaya girdi 

- Birinci sahifeden artan -

de beyanatta bulunarak, urnn müza
kerelerden sonra Türkiye ile yapılan 
kati anlaşmadan duyduğu memnuni· 
yelin büyük olduğunu izhar etmiştir. 

- Birinci sahifeden artan -

makta o lduğu sürprizlerı henuz 
bilmemiştir. Bütün beynelmilel muha 
bere hatları ve yollar lamamile kesil · 
miştir. fngiliz askeri kumandanlığı ye 
ni yeni ve şiddetli tedbir almağa mec 
bur olmuştur. 

Örfi idarenin yeniden tesisi, gece 
ışıkların söndürülmesi Yahudi · Arap 
mahalleleri arasına telörgü çekilmesi 
gece ve gündüz devriyelerinin artırıl 
ması gibi.. 

Fakat bütün bu tedbirlerin ebedi 
bir mücadele ile boğuşan lsmail ve 
fsrail oğullarını biı birini bularak bo· 
ğazlaşmaktan men edilemiyeceğide 

aşikardır. 

Paris : 4 ( Radyo )- BütLn ga· 
zeteler,dün Halayda imzalanan Türk
Fransız Askeı: anlaşmasından müle
vellid memnuniyeti izhar etmekte ve 
Türkiye Reisicumhuru Atatürkteo 
sitayişte bahsetmektedirler . Bu gece nöbetçi eczane 

Ankara : 4 ( Telefonla ) - Or· Hükumet civarında 

generalimiz Asım Gündüz bugün istikamet eczanesidir 
Ankaıaya muvasalat etmişlerdir.- .z.....;.~--------·----

bağlı bulunan ceza ve tevkif evleri 
umnm müdürlüğünün vazifeleri tayin 
ve tesbit edilmiş ve bu arada ceza 
evlerine taalluk eden bazı muamele
lerin süratle cereyan ifasını temin 
edecek olan hükümler de ilave olun· 
muştur. 

Umum müdürlüğün vazifeleri 
kanunda şöyle sayılmıştır: 

"Ceza ve tevkif f. Vleri umum mü. 
dürlüğü Adliye vekil nin direktifleri 
dairesinde ceze ve t evkif evlerinin 
inşa ve tamirlerini t. min ve idare 
tarzalarını tanzim vr hesab meamele 

lerini takib ve bunlara müteallik 1 

muhaüereleri icra ve tayinleri tayin 
)erini vekalete aid olan çeza ve tev · 
kif evleri müdür ye memurlarının 
tayin; terfi ve tahvillerine dair inha 
muamelelerini ifa eder .• 

Umum müdürlüh birincisi iş'esa. 
sı üzerine kurulan ve kurulacak olan 1 

ceza evlerine; ikincisi diğer ceza ve 
tevkif evlerine ai J işlerle meşgul 
olmak üzere iki kısma ayrılacaktır. 

iş esası üzerine kurulmuş ve ku. 
rulacak olan ceza evleri mütedavil 

sermaye ile yapacakları işler dolayı· 1 

siylı:: hükmi şahsiyeti haiz olacaklar- ı 
dır. Mütedavil sermaye ile ile iş gö· 

1 
recek her ceza evini temsil edecek 
makam ve r.ıemurları Adliye vekaleti 
tayin edecek lüzum gördüğü zaman. 
da değiştirecektir. 

Aükmi şahsiyeti haiz olan ceza 
evlerinin mütedavil sermayeleri mik · 
darlarını tayin ve birinde diğerine 
nakline Adliye vekaleti selahiyetli· 
dir 

Hükmi şahsiyeti haiz olan ceza 

Büyük ve güzel Viyana Operetinde g!?rünüz 
Fransızca sözlü, Neş~ ve Zer afet filmi 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

ÇALI KUŞU ÇALI KUŞU 
Baş Rollerde : JEAN PIERRE AUMUNT 

HUGUETTE DUFLOS 
9491 

evlerinin mütedavil 5ermaye mua. 
melelerine aid hesap usulleri Adliye 
ve Maliye vekilliklerince müştere
ken tesbit olunacaktır. 

Merkezde tevhit ve blançosu 
tanzim olunacak hesaplar her mali 
yıl sonunda Adliye ve Maliye ve . 
killerince tayin olunacak iki memur 
tarafından tetkik edilerek tcalluk 
ettiği mali senenin hitamından iti· 
baren en çok altı ay içinde Divanı 
muhasebata tevdi olunacaktır. 

iş esası üzerine kurulan ceza 
evlerinde çalıştırılan mahkumlara 
verilecek gündeliğirı mıktarını tesbi 
te Adliye vekaleti salahiyetli sayı· 
lacaktır. 

Çalışan mahkumlara verilecek 
gündelikten iaşe masrafları çıkarıl· 
dıktan sonra geri kalan mıktar, her 
mahkum için açilacak hesaba kay 
doluncaktrr. Bu hesapta kayıdlı bu. 
lunan paralar ancak mahkumun ka· 
nuni sebeplerine tahliyesi zamanın· 
da mülkivetine intikal edecektir. 
Vefat halinde mirasçılarına kala· 
caktrr. 

Hükmi şahsiyeti haiz ceza evle. 

rinde çalıştırılan mahkumun uygun· 

suz har~keti sebebile iş esası üze. 
rine kurulma'Dış olan diğer bir ha. • 
pishaneye nakli halinde o zam-;;;;;
kadar hesabına kaydedilmiş bulunan 
para mütedavil sermayeye irad kay· 
dolunacaktrr. 

Ceza ve tevkifleri Umum Mü · 
dürlüğü ile Umum Müdürlüğün Şu . 
be Müdürlüklerine ve 9 uncu ve 
daha yukarı derecedf'ki ceza ve tev. 
kif evleri Müdürlüklerine hakim ve 

müddei umumilerle bu sınıftan sa· 
yılanlar dan bulundukları derecede 
kanuni terfi mü<ldetini hPnüz dol· 
durmıyanların da bir yukarı derece 
maaşile tayinleri ve kendilerine ta· 
yin edildıkleri derece maaşının ve· 
rilmesi caizdir . Fakat bu suretle 
geçtikleri dereceyi umumi hüküm· 
lere göre ihtisap edinceye kadar] 
bu maaş tayin edildikleri memuri· 
yet haricindeki vazifeler için mük. 
tesep hak teşkil etmiyecektir. 

Neşri tarıhinden itibaren meri · 
yet ı nevkiine girecek olan bu ka · 

nunun, modern ceza evleri tesisinde 
ve mevcutların inkişafında çok fay· 
dalı bir rol ifa edeceği muhakkek. 
tır , 



Sahile : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KO~ 
Kilo Fiati 

CiN.si En az En çok Sa tılan miktar 

/iL s. A. s. Kilo 
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~ - '~ 
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Simit ., 

Kambiyo ve Para Liverpol T clgraflan 
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Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanın mış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

I 

Telefon: 163 

4 - 80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

94ço 

Adana MilJi Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 

. 
Fabrikamız mamulatı kabot bezleriııiıı fiatları 

Genişlik Top Kuruş 

A ;fan 1 ı Tip 2. 75 cm. 36 mr t e 725 
• • 2. 90 • 36 • 839 

apkalı • 4. 90 • 36 • 725 
• • 6. 90 " 36 • 766 

1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız lesi imi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 

zam yapılır • 
3- Tip 2 bezin balye sı (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4 Kabul edilen siparişler sır.; ı ile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fal.ırıkarnızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

ne n.üstcnittir. 9489 1 

Türlcsiizü 

Vakıflar idaresinden : 

Keşif Bedeli Teminat mevkii Cinsi 
parası 

Lira Kr. Lira Kr. 

199 09 15 00 camii kebir Hane 
civarı 

314 97 24 00 Mesten ha. Dükkan 
mamı kurbinde 

163 90 13 00 pamuk Pazarı • 

69 20 5 20 Küpeli han • 
kapısında 

131 92 10 00 Mahmut p şa • 
hanı sokağı 

270 85 '.tO 31 Eski dabağ Hane 
Hükumet 

cari desi 

1149 93 Yekun .. . .. 

Numaralaj Vakfı 

147 Camii kebir mü 
derrisliği 

795 Mestan zade 

86 Abdurazzak 
Antaki 

47 Hacı Ômera· 
ğa çeşmesi 

6 Abduıazzak 

Antakivakfı 

6/8 Cafer paşa 

Vakfa ait yukarıda yazılı akarat 11 /7/938 günü saat 10 da ihale e 
dilmek üure vakıflar idaresince mevcut çeşidleri uyarınca tamirleri eksilt 
meye konmuştur. istekliler o gün saat 1 O da teminat akçalaı ı birlikte va· 
kıflar idaresinde bulunmaları. 

1 - 5 - 7 - 9 947 ı 

l~tUJIMli~A~~A 
CAN ll<UQTAQ.IQ 1 

\ 
• 

----------------------------------------------------'"!. 
Doktor 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastallkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
E. i civarı 
25 - 30 

Kumbaretj btrı 
1 

TlJRXIYI! 

Savatlı 
9358 

CUMHV RIY6Tt 

~lRAAT.BANKASI 

S T"mmuz 1938 

1::.-_B_E_L_E~Y_E_i_LA_ .. _ NL_A_R_ı __ 
1 · Saathane meydanında yeni imar planına göre yaptırılacak olan yedi 

dükkan inşaab açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yedi dükkan inşaatının keşif tutan 4927,59 liradıı. 
3 - Muvakkat teminatı 369,57 liradır. 
4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat onda Belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
5 - Bu inşaa,ta ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdür· 

liiğündedir. lstiyenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte encümene müracaatları ilin olunur 
2 - 5 - 10 - 14 9479 

1 - ismet lnönü mektebi cenubundan başlayarak şarka doğru 240 
metre tulundeki şosa ile 500 metre tulundeki bordür inşaatı açık olarak 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Krşif bedeli 3454,28 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 259 tiradır. 
4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat onda belediye en· 

cüınenin yapılacaktır. 

5 • Şartname ve projesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. Jstiyen' 

ler orada görebilirler. . .. . 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta Beledıye encumenıne miİ 

racaatları ilan olunur. 2 - 5 - · 9 - 13 . 9481 

1 - Döşeme mahallesinden Milli Mensucat fabrikası önünden Kar• 
isalı yoluna bağlanacak olan parke yol inşaatı kapalı zarf usulile eksilt 
mı ye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 8834,69 liradır. 
3 -- Muvak:..at teminatı 662,60 liradır . . 
4- ihalesi Temmuzun 11 inci pazartesi günü saat on beşte Beledıı 

Encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartname ve sair evrakı Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. lı 

tiyenler orada görebilirler. . 
6- Taliplerin bu işin ehli olduklarına dair ihale tarihinden en geç bı 

hafta evveline kadar Belediye Encümenine müracaatla ehliyet vesika 
almaları lazımdır . 

7- Taliplerin teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde kad•1 

Belediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 9449 24- 28-1- 5 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel alkasındaki ınıJ 

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirke 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlü~ünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarih' k 
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda ~österilmiştir. ~ r1ı 
suretlesatış yarmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : : 

Genişlik Beher top Beher top y 
Tip santim metre fiatı s 

Çifçi bezi 2 7 5 36 725 ı 

1 A 1 k b 14 85 36 751 " s~rı u ıu 

Satışlarımız fabrika teslimi ve pcıjindir.Bir balyadan aşağı siparişi 
de % 2 zam edilir . Alivre satışımız yoktur. 9461 ~ 1 

Ceyhan C. Müddeiumu· 
miliğinden : 

Ceyhan ceza Evinin bir senelik 
ekmegi 1/61938 Taıihind"n 3115/ 1 

939 Yılına kadar açık usul ile eksit-
meye konulmuştur. 

Ceza evine alınacak ekmek ikin 
ci nevi olup Azı 12000 çoğu 15000 
kilodır, 
. Muvakkat teminat çoğu üzerin· 
den 101 Lira 25 Kuruştur. 

Eksitme 12 - 7 938 salı giinü 
saat 15 de Ceyhan C.M.M. !iği ma· 
kamında yapılacaktır. 

Eksilme açık usulledir, eksitme· 

ye girecekler )Uka·ı la yazılı gün ve 
s•atten eve! muakkat teminatlarını 
mal sandığına yartırması şartdır, 

Şartname Ceyhan ve Adana 
C:M.U. Liginde görülebilinir . 

29-5-9-14 - 9467 

Türk hava kurumund'-l.n: 
Şimdıye kadar muhtelıf yer ürün. 

ferinden ve bazı maddelerden alın 
makta olan yüzde üç Hava Kurumu 
hissesinin bütün vilayetlerde olduğu 
gibi 5 temmuz 938 den itibaren 
yüzde iki nishetinde alınması Türk 
Hava Kurumu merkezinden alınan 
yazıda bildirilmiştir Keyfiyet ala 
lcalılara ilan olurur. 

2-2 

ı, 

ı l b .. d ··rl ~; nhisar ar aşmu u ~. 

ğiinden: 01 

1 B -d• -Adana nhisarlar aşmu fı; 
ğünün eski ve yeni istasyonlar.' 
barlar, idarehane ve gazhane, 
hane \e barut drposu arasınd• 

· ı ve nakledilecek olan ve 5 rnı 
'" kilo tahmin edilen eşyanın 27-' ıı~ 

938 günü yapılan eksiltmesinde ay 
rülen peyin haddi layikte görii1 

sinden 2490 No. lu kanunun 4j lu 
cü maddesi mucibince eksilt 1•k 
10 gün uzatılarak 7-7-9'3S 
nüne bırakıldığı ilin o 1unur. 

9476 2-5-7 

İnhisarlar 
ğünden: 

Adana inhisarlar Başmiid ~c 
ğü ve Adana Tütün fabik~;, 11; 

Kozan, Kadirli ve F. ke lnlı1 • ~., 
ı •I 

idareleri aralarında sevk ve n ~ı~ 
dilecek olan ( 150.000) kilo ' ş~ •ıı 
18-6 938 günü yapılan eksilttı' Cıi 
de talip çıkmadığından eksili~ Ch 
10 gün uzatılarak 8.7.938 g~ Cl 

bırakıldığı ilan olnur. 
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Umumi neşriyat müdürU 

Macid Güçlii 
Adana Türksözü matbııl~ 


