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r~ ·-·-·-·-·-·-·-·-.. Urk askerinin ı 

fı . cenuptaki Türk-t Hatayda bayram 
devam etmekte ! Utduna ayak ha ! 

sışından sonra i .,._ 
·-· -· -·-·-·-· -· -·· 

r. Haleptende bayramımıza iştirak 
var! 

2 
aı 

eden birçok Suriyeliler 
Antakyada dün 90,000 kişi toplandı 

//,ıta\ lııı\ rornıtıt /,11tl o111n/1· iç 'n /,/,t>11d"ılınn ~t·/pn ll11/rpliler rP Tiiıh"ler 

i ·-

A.nkara: 8 (Telefonla) - Genelkurmay başkanımız 
I ~tal Fevzi Çakmak kıtatımızın Hataya girişi müna 

O ıle aldıkları tebriklere karşılık teşekkürlerinin 
A. ına Anadolu azansını memur etmişlerdir. 
) ntakya: 8 [Hususi Muhabirimizden]- Bütün An 
kt;ı s_evinçten iniliyor; halk geceleri ayakta geçir· 

vira! işinde müşkil bir vaziyette kalmıştır. 

Şehirde deksen bin kişi birikmiştir. iaşe için ted 
birler alınmıştır. 

Haleptende büyük bayrama iştirak eden Suriyeli· 
ler vardır. 

edır 
ıı· ' 
'~klerc.e kişi köylerden şehre geldi ve bayrama 
'k ettı. iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kala 
~· 

1
Dovullar, zurnalar sabaha kadar çalınmakta, 

.. ışenkleri atılmakta , bayıak ve ampuldan gök 
9örünmomektedir. Antakya elektirik şirketi !o;ın 

Paris: 8 [A. A.]- Fransa parlementosundaki Tü•k 
Fransız gurubu Türkiye sefirine gönderdiği bir mek· 
tupta Türk - Fransız dostluk muahedesinin iki marn 
leke! arasında daha sıkı münasebetlere yol almakta 
olduğunu bildirerek gurubun Türkiye cumhurıyetine 

karşı olan dostluk hislerinin teminatının Atatürke ib 
lıiğını rica etmiştir. 

~EYVECiLiGiMiZi 
iSLAH TEŞEBBÜSÜ 
Ziraat vekaleti, doktor Badeyi 
letkikt için tekrar angaje etti 

ı.ı, l'tı 
'~c 1•ketımlzde mevcut olmayan meyveler! yetlftlrmek ve 
ıı, ~t nıezvelerl lsl3h etmek için ziraat veklll ciddi tıışebbU 
~I 111unmaktadır. 
,rıııııye kadar iktisat vek3 I 
ı,:rınııe çaıı,an meyveclllk 

~ il•aıaı doktor Baade'nln 1 
11 ~91 ••1 nlhayetıenmiştlr. [ 

D ık· 
·ı •Or Baadc l.ıu defa zıra. t ve 
. 1 l ı 

r.ıfı.ıJın i l · l 11rıJ~ e .n:< t!t . 

).ı.;te~ . 1 
r11 tssıs, l k tı.; ı t \" Ckft '. e ' i en1rin . · vv.ı . . 

~ıt,k b. Crıınız n 15hlı i yle, yin e meyi 
~ ak ' •ı v ' 1 ınınd a n mın tak alara a yrıl 1 
'"' c biltıJ ss 1 . • . . / "''ıa~ a ıney vc erıınız ı n ıst an 

Y" Yonı · ı "I, a . 1 ış e r ı y le meş gul olmak 1 
· ~ s · h '~ ,1 • • larda şimd i ye kad ar 

" 
1 rııta ıvc . r atı l mış ve birçok yeni 

ısıa 
5 Yonları kurulmuştur . 

1 ------------· 1 ô~~ırn~e 
KARATAŞ PLAJINDA 

(llıkılye) 

• SEVGiNiN IFRATI 

Mevsimin 
davası 

il 

en mühim bir 
üzerinde 

---~ ................. -

.,, 
•, 

Dok 
•l t,ır B 

lsp rı11) ·a fıı cia/ar111da11: mıılı ııce ret 

c ÇaJ aad c: ziraat vekal e ti em 
kı ışırk •n 1 . . k 1· 

llıınct · meyve mızın a ıte 
'a;1 •n ıslahı ve tabii vaıiyet 

olan 
·'lı"-vcut sahalarda meınlek c limiz 
lı~liq 01 rnıyan yeni meyv elerin 
1111. 

1 
l'tıcsi hususlarile meşgul ola· 

~ .. 
aıya . 

'•kaı ıstasyorıunr'a 1 sonra diğ'er 
~~a'· arda da yeni istasyonlar ku

"ltr, 

İspanya harbi 
M ıdıd: 8 ( Radyo) - - Fran 

koli<>t kuvvetleı iııin şark ceplıesin -

d t ki ta · uzları geri püskürtülmüştür. 

Hükü ·net kuvv~tl e ri bir çok mevzi· 

leri tekrar ele 

leşmişlerdir . 

geçirmişler ve yer· 

Yeni bir rekor 
Berlin : 8 ( Radyo ) - Meşhur 

bir Alman Tayyarecisi yeni bir ha· 

va rekoıu tesis etmi~tiı . 
Bı tayyareci motorsuz ta vyare· 

sile 314 kilometre mesafe kate

derek hareket ettiği ııoktay_a avdet 

etmiştir • 

Maliyemiz 
de inkişaf 
Muamelatı 
mız basitleş 

tirilecek 
Ankara: 8 (Telefonla) 

Malt vaziyetimiz günden 
gUne lnkifef etmekte de
vam ediyor, bunu nazarı 

dikkate alan hUkOmet, hal· 
kın kabiliyetini artıracak 

ve muametltı baeltıeştlre-

1 

cek bir takım usuller der- ı 
piş etmektedir. Alakad,r
lar bazı vergilerin tevhl
dlnden alınacak nd cele• e 

1 

görP, ınııllyemlZ'de geni• ı 
mikyasta yenlllkler yapı

lac.,ğını l:;ey<:n etmekte
dırıer. 
~~-............... _......_-
Başvekil 

Ba.veklllmlz Celılıl Bayar 

Yakında tetkik se
yahatına çıkıyor 

Ankara : 8 (Telefonla ) - Baş· 
vekilimiz Celal Bayar Bu ayın orta· 
!arına doğ'ru memleket içinde bir 
tetkik seyahatına çıkacaktır. Ziyaret 
edecegi ilk merkez kömür havzası 
olacaktır. Burada düşünülen bazı 
tedbirler için yerlerinde kararlar 
a ınacak tır. 

Başvekilimizin bu seyahatına 

birçok mütehassıslar refakat edecek
lerdir. 

Par is Roma 
Müzakereleri 

ı Türk-Frarsız anlaşması 
karşısında İngiltere 

Anlaşmadan ınemnun olduk, çünkü 

İngiltere de Tiirkiye dostluk 
.. 

mu na-

sebatını idame etmekle bahtiyardır 1 

Londra: 8 (Radyo) - Siyasi 
mahfeller, son Türk - Fransız dostluk 
anlaşmasından dolayı büyü~ bir ınem· 
nuniyet duymuktadırlar. Hükumet 
mahafili de bu vadide aynı duyguyu 
taşımaktadır. 

Paris: 8 (Radyo) - Londradan 
Temps ga1clr• 'ne bildirıldistine g!lre 
eski H .. riciyc Na1,1. ı 8 . Eden' ,n fık ı r . 

l e rıni n"şrerlcn Yoı bhıre Pos t gaze· 
ir s i, "flirk Fı a n s ı1. mılzakeıele ıin i n 

net r u lt-nme• ı mün ;, sebelıle ya1dığ ı 

hir makalcJ c diyor ki: 
··nu tı nl ;,.~ ına y.: lnı1 l l a t.ıy ınr~c 

lesinin Türkiye ile Frranşa arasında 

hir ilı:iliif sebebi olarak mevcudiye· 
tini ortadan i..aldırmekla kalmamış, 

iki memleket arasında dostane mü· 
nasebetler tesis el meğ'e hizmet etmiş· 
lir , Bu suretle Şarki Akdenizdc bir 
isi krar unsuru olmuştur. 

Fransaı.ın Türkiye ile dostluk mü· 
ndstba tı rdamesi için sarfelliği gay· 
lngilı e ede bittabi çok iyi karşılan

nıı~lı r . Ç ıı nkii lngıllere hükıimeli de 
Ttirkıı e ı e dost luk münascbalı ida
m es ı c im kle bahtiyardır.,. 

ı Japonlar Çin toprakla
rından çekilmedikçe 

H 1 RP DURMAYACAK 
Çinliler dün Japonların 

hücumuna maruz 
umumi bit 
kaldı 

Hankeo: 8 (Radyo) - Mareşal 
Şang-Hay-Şek burada söylcdiğ'i bir 
nutukta japonları Çin topraklarını 
terke mecbur edinceye kadar harbe 
devam edile eğ'ini bildirmiştir. 

Tokyo: 8 (Radyo) - Domey a· 
jansı bildiriyor: 

Şansodaki Japon kıtaları bu eya· 
leıte büyük mikyasta tahşidat yapan 

Çin kuvvetlerine umumi bir tarruz 
yapmışlardır. Bu çarpışma çok kanlı 

olmuş ve Çinliler mühim miktarda 
zayiat vermişlerdir. Japonlar yeniden 
bu havalide ıki kasaba ve bir şehir 

işgal etmişlerdir. 

Şanghay : 7 (A. A.) - Çin akıncı 

kuvvetleri Ş nghaya kırk kilometre 
kadar sokularak Japanlara bir baskın 
yapmışlardır 

1 Hakimleri 
öldüren bir 

maznun 
• 

Katil diyor ki : 
HAKiMLERiN HAKKıMDA BiR 

ŞEYLER KONUŞUP BENiMLE 

AlAv ETTiKLERiNi OÖRON.° 
~--::K~E~N~D~l~M~l::.:.;,:~K~A-Y_::;B~E~T~Tl~M~ 

Los Ancelos ; Temmuz ( Ame· 
rlkan Ajansı veriyor l - Burada 
bir mahkemede bir suçlu iki haki
nıi tabanca ile vurarak öldürmüş· 
lür . 

Los Ancelostaki bir mahkemede 
bir suçlu iki hıikimi tabanbayla vu· 
rarak öldürmüştür. 

Ar!ur Hanson ismindeki bu adam 
pek ağır olmıyan bir suçtan dolayı 
mahkemeye verilmiştir ve bu cina
yeti işlemesine sebeb de !ini bir 
hiddettir. 

Mahkeme huzurunda isticvab 
edilirken. hıikimler heyeti nderı iki 
aza biribirlerine dönerek bir Ş€y 

- G•risi ikinci sahifede -

Duran müzaktrelerin bu 
günlerde tekrar başla- J 

Karataş 

Plajı bu 

Açılıyor yacağı söyleniyor. 1 

Paris : 8 (Radyo) -- Bir müd

det evvel başlamışken, bilahare çı
kan ihtilaf yüzündeıı t~vekkufa uğ'· 

1 

ramış olan Fransız - ltalyan mü

za:..ereleriniıı, bugüıılerde Kont Ciya· 

no ile Fransız müın•ssi:i arasında 
tekrar başlayacağı söyleniyor. 

Alakadar mehafil bu müzakere 

)erin iyi bir netice vereceğinden 
pek ümidvar görünmektedir. 

1 

r 



Mevsimin en mühim bir 
davası üzerinde 

GUNDE NE KADAR SU 
iÇMELiDiR? 

Bu sıcak mt voimde bir çokları 
nı düş indürrn rr.cselelerden biıi de 
~ u l uı. Suyu lüzumundan fazla içer. 
se. iz bir kere, yazın zatm güçleşen 
hazın daha güç olur. F •kat suyun 
fazlası bu kadar marifeti yapmakla 
k.lmaz. insanı çok terlet ir, idrara 
sık sık gölüıür. Bunlar da insar a 
rahatsızlık vermekle beraber, o ka
darla kalsa gene pek mühim sayıl · 
maz. Halbuki suyun fazlası - hele 
yazın pek çok yaptığımız g:bi ye 
mekte değil, yemek aralarında içi
lir~e - vücudumuzdaki albominli 
maddelerin erimesini artırır. Fazla 
su içmenin bu hassası şişmanların 

işine yaradığı için onlara yemek a
rasında su içmeği tav~iye ederler. 
Yazın hem çok terlemek, hem de 
biraz fazl:ı erimek şişmanların tam 
da hoşuna gide.:ek birşeydir. An· 
cak lıu dünyada erimek istemiyen 
kimseler d .. , ber r.ket versin, çoktur. 
Onlara f zla su içmek zararlı olur. 

Lüzu·pundan az su içerseniz da
ha büyük aksilikler çıkar: Vücud 
kendisine lüzumlu alan suyu dışar

dan bulamayınca, onu kendi k-endine 
yapmağa çalışır: Yağları'lı eriterek 
onlardon su çıkarır. Bundan dolayı 
bazıları şişmanları az su içirmekle 
tedavi etmeğe kalkışırlar ama, bu 
pek sakat bir usuldür. Çünkü şiş
manların vücudunda su mıktarımn 

nisb•ti zayıflardakinden daha azdır. 
Şişman adam lüzumu kadar su içe 
meyince vücudunu eriterek istediği 

suyu temine çalışırsa d~. hu usulde 
yürüyen şişmanlardan bazıları kole
raya tutulmuş gibi birdenbire eriyi 
verirler ve ... 

hrJm hesabile albüminden 41,3 
gram, yağdan 107, şekerlerden, 

55, yüz gram alkolün yağından da 
117, 4 gram su lı•sıl o1ur ... 

Onun için her adama lüzumlu 
olan suyun mikdarını kesin olarak 
tayin etmek ancak, her gün ne ka 
dar su çıknrdığı, ne 'kadar madde 
erittiğini İnceden inceye hesapla
makla kabildir. Bu kadar inc-e he· 
saplara girişmek de insanın susuz
luğunu artırır. Buı>dan dolayı ge. 
ne ortalama hesaplarla kalmak 
zaruridir : 

Her gün çıkan suyun, aşağı 

yukarı, altıda birinı vücud kendisi 
hasıl dtiğ i ne gör .. , çalışmadığımız 

günlerde bir ve üç çeyrek litre, 
çolıştığımız günlerde de iki litre. 
Tabii, bununda hepsi birden değil. 

Yemeklerde ikişer bardak gün 
de bir litre eder, her yemekten en 
az üç saat ssnra başlıyarak ikişer 
bardak daha içersiniz, iki litre ta· 
mamlanmış olur. Fakat yediğimiz 

ı yerııekler çok sulu sebzeler olursa, 
bir taraftan da az veya çok tcrler
siniz günde sekiz bardak suyu a
zaltıp çoğaltmak aı tık kendi tah· 
minimize kalır. 

G. A. 

SoviyetlerBirliğinde 
1 vitamin istihsali 

,, ________________________________________ _ 

1 
'---------------------------------------------[-------~ 
Zabıta teşkilatı kanunu 

Polis kadrosu pek 
yakında genişletilecek 

Zabıta ta,klUUının um Jml ve uhsusf olmak Uzere iki kısma 
ayrılması hakkında BUyük mlllet meclislnce kabul edllen ka
bul edilen kanun vUlyete tebllA 

1 adl/mı,ur. 

Umumi zabıta; silahlı bir kuvvet 
olan polis ve jandarmadır. Hususi 

1 

ZJbıta umun.i zabıta haricinde kalan 
ve mahsus kanunlarına göre teşek· 
kül edip n:uayyen vazifeleri 
gören zabıta kuvvetleridir.Jandaıma 
ve hu;usi zabıta teşkilatı kendi ka
nıınlaı ına ve emniyet teşkilatı Lu 
kanun emniyet teşkilatı bu kanun hü 
kümlerine tabidir. 

Jandarma ve hususi zal->ıta ile 
emnıyet teşkı la tının merkezde ve 

Otomobilleri 
ık . . 1 

ı ay sonra yenı p· : 
lakalar takılacak 1 

Yeni plakalar lstanbul
daki gibi diğer vilayetler

de de tatbik edilecek 
Dahiliye veka 1eti, bütün otomo· 

bil plakalarının değiştiıilmesini em 
rettiği iç:n lstanbul l elediı esi şim
diye icadar kullanılan ve cmaycdrn 
mamul pla alarm yerlerine zamanla 
bozulup kırı!mı) an nikel plakalar 
yaptırır ıştır. 

Bu plakalar Damga matbaa
sında hazırlanmıştır. Bunlardan 
1,500 parçası teslim edilmiştir. Di 
icr 1,500 plakada iki aya kadar 
teslim edilecektir. Hususi ve taksi 
plakaların zemini siyah renkte ola
cak ve Üzerlerindeki rakamlarla i 
şarctler nikel olarak ve :kabartma 
şeklinde bulunacaktır. 

Kara donlar 
şalvarlar 

ve 

Polis bu gibileri ehem
miyetle takibe başladı 

ş. hir içinde şalvar v kara don 
la gnmrnin yasak olduğu malüın
dur. iş mevsimi dolayısile civar vila 

yellerden çalışmak Üzt re şehrimize 
gelenlcıin bu yasaktan haberleri ol
madığından bazılarının şalvar ve ~ a. 

ra donla gezdikleıirıi gören polis 
bunlara ihtaratta bulunduğu gibi 
köylü ve şehirli olup ta bu yasağa 
riayet etmiyenleriıı giydikleri bu 

gibi donları yırtmakla beraber hak· 
la ında takibatta lıulunmaktadır. 
Bunun için yasağın ehemmiyetle 
göz önünde tutulması lazımdır. 

Bankaların çalışma 
saatleri 

Halkımızın bilmesi için şehrimiz 
bankalarının yaz çalışma saatlerini 
aşoğıya yazıyoıuz: 

iş, Osmanlı ve Selanik bankaları 
cuma ertesi günlerinden maada her 
gün sabahleyin saat sekizden on iki· 
ye kadar ve cuma ertesi günleri de 
stkizden on bire kadar muamele 
yapmaktadır. 

Ziraat bankası ise cumartesi 
günleri hariç her gün öğleden evvel 
saat sekizden on ikiye ve öğledrn 

sonra on beşten on altı buçuğa ka· 
dar ve cumartesi günleri sekizden 
on bire kadar muamele yapmakta· 

vilayetlerde yekdiğeri!.- irtib•t mu 

habere ve çalışma tarzları nizam
name ile tebit edilecektir. Belediye 

1 

zabıta.;ı işleri, lüzum göı ülen yerler· 
de idaı i polis kadrosundan ayrılan 

ve tahsisatı belediyelerden alınan 
bir kısım tarafından ifa edilecek, bu 
kısim memurlarda lıu kanun hüküm

lerine tabi tutulac~klardır. Belediye· 
lerden veıilecek tahsisat nisbetinde 
emniyet umum müdürlüğü kadrosun
daki şübe miidürü, emniyet amiri, 
başkomiser kumiser ve komiser mu
avini ve polis sayısı icra Vekilleri 
Heytti kararile tezyid edilebilecek
tir . 

Plakaların üzaınde 1. S. T. 
harfleri bulunacaktır. Yalnız hususi 1 

d b. d 1 dır. . otomobil plakaların a <1yrıca ır e 
H har fi Lulunacdk !ır. 1 1 

Resmi dair .. Jere ve müessese- Hakimleri öldüren 
lere aid plakaların zemini kırmızı-

Birbirini yiyen 
"Kara dul ,, lar 

lngiliz mebuslarından Vilı 
Davidson parlamentoda hükı'.iili 

ten garib bir istizahta bulunu 
tur . 

Lo ıdra hayvanat pahçe:;ine 
çrnlerde Brezily.ıdan çok na Jir ' 
ı. n yüz bdar örümcek getiıilrıı'' 

s 

h
,. 

Bu iri erümcekln, çok te ,I" s 
ınah l uklarc'ır. insanı bir FrioC d 
ısıı ınca bir kaç saniye içerisinde ~ 
dürebilecek kadar zehiılidir. d 

Fakat, uzaktan gaziiküşleri ç li 
güzeldir. Parlak siyah renkle' 
de insan gözünü çeken misilsiz & 
cazibe vardır. Onun için bu h: 
vanlar hak~ında ilk defa tetkikle' 
bulunan lngiliz alimi - ayni zaJ1l 
da şair ruhlu bir adam olacak _.., 
mahlı1~ lan birçok erkekleri peşi~ Y 
sürükliyen ge:ıç ve güzel dul kaJ 
lara benzetmiş, ve bu örümcek 
kara dullar ismini vermiştir. 

b 
s 

Ôrümcekler hayvanat bahçe lı 
de hazırlanan yere yerleştirdik1 b 
sonra bunlara bakmağa memur 
dilen btkçi, hayvanların birer biı ııı 
birer eksiltmekte olduğunu hayrı· 
görmüş, örüıneklerin yaşayışını l' 
kik edince lunların biribirini y~ııır 
te oldukla•ının farkına varınıı1 

Hayvanların zehir i kendileı iııı: zar 
vermekte-, bilakis arkadaşlarını 1 

dikten sonra daha fazla taravetli 
güzel görünmekteymişleı 1 

Kısa bir müddet içerisinde öı 
ceklerin sayısı bir düzüneye ka~ 
inmiştir. Bunu gör .. n hayvanat bl 
çesı direktörü kalan örümcekler~ 
rı ayrı yerlere koymak mecburı 
tini duymuştur. 

Şimdi, lııhi.iz mebusu, ait old 
ğu vekil Jen, örümee'. leri biribiriP 
ayırmanın ve onların biribirinİ ) 
melerine müsaade etmek kadar İP' Bir taraftan da su, vücudumuzu 

t şkil eden mrddderin en mühimi 
dır. 

M1yadan elde edilen antiraşidik 
"0., yitamini. Sovyetler Birliğinde 
geniş tatbikat sahası bulmaktadır. 
Bu sene, Sovyet endüstrisi, içine 1 

"O., vitamini ilave edilmiş mühim 
mılctar<la tabii balık sağı verecek· 
tir. Moskovadaki Vitamin fabrikası 

1938 senesi zarfında "D,, vitamin
drn 120 milyon doz istihsal eyli. 
yecektir. 

O zamana ka !ar belediye zabı . 

tası işlerinde çalışanlar aldıkları ma 
aş miktarına göre ilave edilen bu 
kadrolara tazin edileceklerdir. Lü 
zum gşrülecek yerlerde bu madde 
hümlerine göre emniyet kadrosuna 
alıııacak belediye zabıtası maaş ve 
masraflaıı icra Vekilleri Heyet kara· 
rile emniyet urr,um müdü ı lüğü büd
cesinden ödenecektir. ,Lise derece
sindeki polis kollejine liseler hakkın 
daki kanun ve nizamlara tabi ;olarak 
ortamcktep mezunları alınacaktır. 

dır. bir maznun 
iki aya kadar bütün plaular 

1 niyete aykırı olup olmadığını so' 

Yüzde nisbetiyle vücudumuzda 
lemfada 95, kanda 78, adalelerde 
75, uzuvlarda 72, en katı gö•düğü . 
nüz kemiklerde bile 27 su vardır. 

En az yağda, ,., irııeden önce yüzde 
10. insan ne k.dar genç oluf'a vü 
cudundaki su nisbeti o kadar çok
tur: Annesinin ka·nında bir buçuk 

aylık yavrunun yüzde 97,5 u su ol 
duğu halde doğduğu vakit 71 olur. 
Sonra gittikçe azalarak gençlıkte 
67, olğunlukta 66 ya, ihtiyarlıkta 
da 60 a düşer. Fakat, yalnız ihti· 
yarlara kuru demeyiniz; çünkü yağ 
cihetinden ungin olan şişmanlarda 
da ilıliyaı Lr gil i yüde ancak 60 
su vardır... Vücudumuzdaki su bu 
kadar çok olduğu için, insanlar da 
balıklar gibi, su içinde, hem de -
kan daima harekette olduğuPdan -
Alabalığı gibi akar su İçinde ya 
şarlar demektir. 

Böyle olunca, ne su içmeli ki vü
cudumuzun teşekkülün•, işlemesine 
ne - çünk Ü vücudun işlemesi iç" n 
de sıı lazımdır - lüzum!u olan u 

lemin edilsin, bir ta raftan da faz 
lası kalmasın? l ı k hatıra gelen şey, 
her güo vücüdumudan çıkan suyun 
mıkdarını hesaplıyarak, eksilen su
yu tamamlamaktır: Bir günde insan 
hiç çalışmazsa 2190 gram su çıka
rır, bunun nasıl çıktığını pek sor
mayınız. Yalnız 830 gramının te
nrffüsle çıktığını söyliyebilirim, üst 
tarafı burada yazılamaz . 

Çalıştığı vakıt vucüddan çıkan 
suyun mıkdarı 2700 gram olur ve 
bunun 1~1 O gramı teneflüzle \ıkar. 
Bunlar tabii o1arak ortalama sayı

lar . 
Ancak burada bir aksilik daha: 

vüdudumuz h ~ r gün çıkardığı su 
yu, hepsini mutlaka dışardan al
maz. işledikçe, vücudun türlü tiir:ü 
maddelerı ~; idikçe su \ıkar. Yuz 

Bu fabrika, aynı zamanda, ta
vuklar için, ültraviole şualArdan ge
çir ilmiş 18 milyon doz maya da ha, 
zırlayacaktır, Filhakika, kömes hay
vaııları arasında yapılan tecrübeler 
neticesinde, ültraviolet şuadan ge
çirilmiş mayalar, tavukların hacmini 
ve yumurtlama kabiliyetini pek mü· 
him suretle aıllırmaktadır. 

Fabrika, halen, metobolizm iç 
in lüzumlu "B - 1,, vitamini de isti 
hıaca bqlamışlır , Bu bitamiı> , al 
kolikler için, lalb faaliyetinin aza ima 
sında çok faydalı olacaktır, 

Diğer tarafıan, maya vastasıle 

"8·2., Flavina vitamininin hazırlan· 
ması ve imal olunması için tecrübe 
vi faaliyet proğramı tamamile hazır · 
lanmıştır. Yakında tatbikat sah1sırı 
da çalışılmağa başlaııacaktır. Bv vita' 
mm, malı1 n olduğu üzere yavaş bü 
yiiyrn çocuklar için çok faydalı ol 
duğu hibi, saçlar;n çıkmasına da ya. 
rmakta ır. 

Ziraat bankası 
Buğday mübayaasına pek
yakında başlayacak 

Ziraat bankasının şehıimiz buğ 
daylarını rnlın alması için Adana 
şubesine emir verd . ğini yazmıştık. 

Banka liizumu kadar depo ha
zırlamıştır. Ankaradan bu işler için 
tayin edilen m•murlar şehrimize 

gelir gelmez mü ayaa işlrrine b :ı ş 
]anacaktır. 

Olgu · hık sınavları 
Liselerde olgu ıı 1 uk sınavları dün 

yapılmıştır . 

hazırlanmış olacağından iki ay son· 
ra bunlar otomo' illere dağılacaktır. 

Dahiliye Vekaleti, lstanbul oto 
billeri için yaplırılaıı bu plakalar 

1 iyi netice verdiği takrlirde diger vi 
!ayetlerde de ayni ti., plaka'arın 
kullanılmasını temin edecektir. 

Esasen Damga matbaasında bu 
J'lakaların kalıpları hazır olduğun
dan diğer vilayetler için bunların 
hazırlanması güç olmıyacaktır. 
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Gök yüzü açık. Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak gölged~ 38 derrce. 
Gecrl<ri en az sıca k 23 der•c•. 

Memuriyeti tasti:c edildi 

Feke hükı1md t,bibi Stdat Ba 
rığın namzetlik müddetini bitirerek 
memuriyetinin tasdık edildiği sıhhi
ye vekal t tinderı vi'ayete bildiı ilmiş· 
tir. 

- Birinci sahifeden artan -

!er söylüyorlar ve gulüyorlar. Bu 
hareket, Hansonu hiddete getirmiye 
kAfi gelmiştir. Adam, derhal arka 
cebinden tabancasını çıkarıyor ve 
beş kurşunu birden bu iki azanın 

üzerine boşaltıyor .. 

Salonda büyük bir kargaşalık 
, başlıyor. Kadınlar çığlık koparıyor· 

larr. Kimi bayılıyor, kimi kendisini 
kapıyor. eu sırada reis derhal ye-. 
rinnen atlıyor ve adamın eline sa
rılarak daha fazla ateş etmesişe 
mAni oluyor, Tabancasını elinden 
alıyor. 

iki Aza, kürşunların tesiriyle he
men ölmüşlördir. Bir yandan onlar 
yerden kaldırılırken, diğer tarafa n 
katil tevkif olunarak götürülüyor. 

Hanson hadiseyi şöyle anlat-
maktadır: 

"ikisinin benim hakkımda bir 
şeyler konuşup güldüklerini gördülT'. 
Benimle alay ediyorlardı. Bunun ü · 
zerine kendimi bilmiyerek, ateş et-
tim.,, 

f damın deli 
tahkik ediliyor. 

o up olmadığı 

,-~----------------------~~~~~--~~----~----~-------------------------, 1 Sevgide o ğlu aptal olduğu için 
onu öldürmekten çe 
kinmey•n bir anadan 
sonra, lngiltercde bir 

bir kadının daha evlat katili olmak 
la itham. edildiğini yazmıştık. 

Bu kadın oğlunu doğrudan doğ 
ruya öldürmemiş onu, ölümüne sebe 
biyet verebilecek bir halde yaşat-

mıştır. 

Çocuk henüz değildir, fakat 'ha 
yatının kurtarılması için bir hastaha 
neye kaldırılmıştır ve ~ıkı bir . teda 
vi altındadır. iyi olsa bile annesine 
bir müddet verilmiyecektir. 

Bununla bcra brr, annesi mahke 
meye verilmiş ve kendisinden çocu · 

ru o1üme mahkğm etmesinin hesahı 
sorulmuştur. Uzun müdden ve herke 
si heyecana veıecek devam ~derı bu 
muhakeme neticelenmiş, kadı.ı 3 se 
ne hapise m•hküm edilmiştir. Yalnız 
bu ceza tavsiye edılrn şekilde çocu 
guna bakmak şartilr, trc 1 olunmuş 

tur. Rebrkka Burman ismindeki bu 

kadın evl~dını pek fazla sevdiği i· 

çin bu b . hale koyduğu iddiasınrla 
dır. Bulunduğu beyanatta şöyle di· 
yor. 

"Ben doğru hareket tltiğimi sa 

ifrat 
r,arak böyle yapiım ve çocuğunun 

faydası için çalıştığımı z;ınnediyor
dum. Corcı'yi yataktan dışarı hic; çı· 

karmıyordum, Zayıf, nahif bir çocuk 

tu, gezerst; koşarsa, hatta yürürse 

bile yorulur, hatta okr, diye korku 

yordum. Her gece sabahlara kadar 

başı _ucunda beklerdim. Bütün para· 

mı onun uçrunda sarfettim. 

"Kocam öleli iki sene oldu. Ba 

na bıraktığı da Corci' den ibaret•i. 
Şimdi onun da elimden oldılar.. Baş 

kalarımn elinde nasıl terbiye edile 
cek, bilmiyorum. Fakat fena bir ço 
cuk olarak yctiımesinden korkuyo· 

ı um ... ,, 

Zavallı kadın dokuz on daşında 
ki çocuğunu hiç yataktan dışarı çı 
karmıyarak oynamasına, gnip yürü 
mesine mani olarak onu havasızlık. 
tan Lıoğmus. hareketsizlikten felce 
uğratmıs, gıdasızlıktan zayıflatmıştır. 

Bununla beraber. gene hala ona ken 

disi bakmık istemektedir. 

Rebekka'nın macerası birçok ki , 

şiyi çok müteessir etmiştir. Hatta bir 
adam onunla evlenmeye talip olmuş 
tur. 

yor. 
Mebusun fikrine görr, bu h' 

. sı 
vanlar hakkında yapılacak en ın 

muamele hepsini biı d .. n öldürfll 
"r. olacakmış. 

Japon kadınları bati~ 
derisinden elbise 

giyecekler 

Günrş altında yrni hir :' 
. bu· yoktur, ıliyoruı. Fakat her gün 1 

bir yenilikle karşılaşıyoruz. lıi 
. dB' 1 Tabiat bazı yerlı rd e hasıs • 

davranmış, iptidai maddeler'! 
yer yuıunun bir kısmını mahı~loı0 
bırakrr.ışlır. Buralarda kimya f~ o, 
yiin yardımına koşmuş ve fabrl~ ıy0 
lara yeni ilk maddeler temin etıf 

k' ı• ye başlamıştır. Joponyada ın 'ı 
gerler balinaların rğ yrmekten ' 
ka işit re de yarıyacı-ğını keşfe lif' ~u 
!erdir. Bu maksatla balina avlaır; k•ç 
için yüzlerce gemiden mün kkr P ~ •:na 
ca bir filo açık denizlere açılnı 1 ı lon 

Kimya ilmi, balinanın vücudt" ~in 
saı an iç derinden yüne pek [JePI Lu~ 
yen bir nesç maddesinin elde edı du. 
crğini meydar a çıkarmıştır. 

Japon alimleri işin ilerisini tı' ta~ 
ihmal etmiyorlar. Avlana avlana f tı I 
lina nesillerinin münkariz ofac~ t bl 
da düıünmüşler, koyun sürüler'. ıı s1

,
1h 

balina süıüleri yetiştirmek iınJıaP ~ 
r ını aramağa başlamışlaı dır. 

1 ÇOCUK HASTALI :::I 

MÜTEHASSISI 

Dr.Nihal Bayat 
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uat, bu yaz tek baş•na 
bir sahil cenneti olan 
"Karataş plajında,, ka 

rııp kurmuştu 
. G•nç adam, deniz sporları say~ 

sın le plajdeki lıü ı üıı kızlar! , güzel 
dullarla kısa bir zam;·n la arkadaş o 
luvermişcli. 

Kar•tdş plajının yii Lm • şanıpiyo 
nu, hir kral gibi sahilde gezinir .. •n 
5Porc~ g•nç kızlar, prestişkarı taze 

dullar t!rafını sarıyor, onu ta denize 
kadar hayran hayran teşyi ediyorlar 
dı. Bütün plaj halkı, bu insan torpi 

linin sudaki hareketleriııi yakından 
görrııek için sahilde birikiyordu. 

Fuad, bütün bunlardan o hdar 
rrıır duyuyorduki.., Bilhassa Seba 
atında taktirkarları arasınd:: bulun · 

...- llıası, onu bir kat daha gururlandırı 
eŞ' Yordu. 
k•~ 
eki b· Bngünlerde kızdığı, canını sıkan 

sif Şey vardı, oda: genç bir !o lebd 
çe! I abahata kur yapıyordu! Bu toy de 
iki ~kanlıyi ilk fırsatta kadınlar arasında 

ıHıassa Sebahatın gözü önünde 
llıahcurı <"imek .en birinci emeli ol· 
llıuştu. 

ur 
bir 

er• 
urı 

ola 
!rin 
i ) 

in; 
sor 

. sı 
ın ....ç,,- , 
r111 -._ 

l iıı 

.. (, 
~ek~ uadı plajda yalınız genç talebe 
~ .. ır değil, herkes kıskanıyordu. 
"ut· un erkekler .. 

1
. bu .~abahatle F uadı bir arada gören 

1. tun gençler Skandalize edilmiş gi• 
ıı 

ds· al Suratlarını asarak, ondan inlik m 
llıak · . 

rıl ıçın çırpınıyorlardı. 
F 

ı' loı0ğ Uadın r•smini'h•men bütün adana 
fB tord •afhanclerini n vitrinlerinde görülü 
11~ iy0~1 Çünkü Karataş plajının 938 şanı 
tn· "0Runun en kuvve~li namzedi o idi. 
rn' 
nı • 
tt11 ~ua~~~iz bir az da'gılı olduğundan 
ı~ k•ç . kırıci banyoyu yapmaktan vaz 
pi ı:na~ış, Sab1hatm denizden çıkma 
ıı~ l~Og~nliıaren sahilde geniş bir şez 
~~ ~ınd .uıanmıştı. Arada sırada ya· 
t~ L ak, k" "k .. . d k' dil uııu b· uçu masanın uzerın e ı 

du, ıradan birkaç yudum alıyor· 

l 
l:.lind k' 1" takı, e ı spor mecmuasının yap 

3~ r14rııa;ını karıştırırken, sahilden bağ 
i t bırak ar İşitti. elindeki mecmuayı 

ıı S·· tı b' 
~, üheyı', ır ok f4bi fırladı. O sırada 

, a 0 nn telaşla karşıladı: 
boku•u Çabuk Fuat, dedi, Sabahat 

Yorl 

~ Fuat 1 
, •labaı 0 arıca hızı ile sahile koştu 
ijtere . ~iı araladı, denize atlamak 
d~n d 

1 hı ki, ~ağ taraftan birisi, fln-
a a 

Olaçla I evwı suya atıldı. Ve seri 
'1 oıı. r a t hl'k d S b ·cru Yıi e ı e e olan a ahata 

f F zıneğe başladı. 
tıo Uat b -
:•~t, .unun kını olduğunu tanı 
~1 k0 &ecıkınedi: Sabahatı kurtarma 

Şarı genç, tıbbiyeli Bekirdi. 
Genç d 

a am bir an düşündü; ve 

r~~~·..-.~..-.Yazan~ 

Nihad Tangüner J 
•-----....--------......__, 

kararını verdi: Atılmaya cıktı! 

O dakikada, herkes onun laka

ytliğine bakıyor, ruhsuz bir erkek ol 
duğuna hüküm veriyordu. Sahildeki 

bütün gözler denizde boğulmak trh 
likesinde bulunan Sabihadan fazla 
ona dönmüştü. 

Mıı ıltılar, fmltılar, gülmeler ... hele 
rakipleri delikanlılar, aılık Sabahatla 

onun arasında her şeyin mahvoldu
ğunu ümit edertk sevinçlerinden zıp 
lıyorlardı. 

Çok geçmedi; Bekir, suda çırpı 
nan Sabahata yaklaştı. onu kuvvetli 

kollarile yokarı çekti ve suya dala 

rak, genç kızın ayağına takılan yosu 
nu parçaladı. 

Sahilden hareket eden kayıkta 
yanlarına gelmişti. 

Bekir için binlerce prestişk arı 

olan bu güzel kızı kolları arasında 

sahile gdirmek büyük bir zaf~rdi. 

Baygın bir halıle bulunan Sabahatı 
kayığa çıkardı ve kucağından bı
rakmadı. 

Bekir, aıtık Sabahatın, hayatını 
kendisine medyun olacağını ve on 

dan minnettarlık beklemeğe hakkı 
olduğunu mÜJlakaşa götürmez bir 
hakikat sanıyordu. 

Sahile yaklaşıyorlardı, Sabahat 
gözler ini açlı. Delikanlı, genç kızın 

beyaz koilarınrn boynuna sarılması 
nı beklrrken o, Beki•in kolları ara

sından kurtulmak için olanca .kuv
vetiyle çırpındı ve : 

- Bir şeyim yok, dedi, bırakı
nız beni 1 

Ve ilave dti : 
- Frrs,ttan istifadeyi ne kadar 

seviyorsunuz 1 

O anda kayık kuma oturacak 
kadar sahile yaklaşmıştı. Sabahat 

Bekirin kollarından sıyrılarak sahile 
atıldı ve Fuada doğru koştu. 

Sal-ahat, gene adama yakla. 
şınca kollarını açtı. 

- Biliyorum, Fuat dedi, beni 
niçin kurtarmağa koşmadın : O 
zü ppc ile yarışa tenezziil edemez· 
din. haklısın!. Haydi gel biıer bira 
içelim. 

Bir dakika ;onra, Adana Klü
bün Karataş gazinosunda ikiside 

şrzlonkla•a uzanmış birbirlerini sü 

zerlerken, onlara bakan erkek· 
ler mırı danıyordu : 

- Kadın ruhu bu 1 

Türksözü 

Yerli tayyare 

Onuncu yerli mallar ser
gisinde teşhir edilecek 

lstanbul: 8 (Teldonla) - Onun
cu yeıli mallar seı gisindc Tüı k işçi

sinin el'nd•n çıkmış yerli malı bir 
t"yya r ~ teşhir ed'iecek tır. Makinesi 
müst sııa olm k üzere tayyarenin bü
tün aksamı burada yapılmıştır. Türk 
hava kurumunun siparişi üzerine ya. 
pılan tayyare sergide teşhir edildik
ten sonra tecıübesi yapılacaktır. 

Onuncu yerli mallar sergisinin 
tayyare pavyonunfa muhtelif uçak 
malzemesi de teşhir edilecektir. Tay
yare pavyonunun sergi bahçesinde 
inşası düşünülmektedir. 

Yeni şehir otomatik 
telefon tesisatı 

Ankara : il ( T clefonla ) - Ye
ni şehirde yapılan otomatik tel don 
tesisatı müteahhide ihale edilmiştir. 
Yeni santral önümüzdeki Şulıat ayı 
içinde faaliyete başlamış olacaktır 

Çek - Südet 
müzakereleri 

Prag : 8 ( Radyo ) - Nazırlar 
meclisi dün ve bugün toplanarak e• 

kaliyetler meselesi üzerinde uzun 
boylu müzakerelerde bulunmuşlardır. 

Bay Hodza nazırt .. r meclisinde 
Südetlerle yapılmakta olan müzake
relerin eyi bir hava içinde geçmekle 
olduğunu ye 21 temmuzda kati neli· 
cenin elde edilmek imkanı bulundu
~unu beyan etmiştir: 

Filistindeki İngiliz 
kuvetleri çoğalıyor 

Londra: 8 ( Radyo ) - Son Fi· 
!istin hadiseleri münasebetiyle hü · 
küme!, Filistindeki kuvvetlerin artı

rılması zarure~ini his etmiş ve bu 
raya daha bir mikdar asker gön 
dererek Filistindeki kuvvetlerini üç 
fırkaya iblağa karar vermişdir . 

Cennete giden 
kestirme yol! 

Tunuslu Arablar Arasında bir 
efsane vardır ve bu yüzden her 
sene yüzlerce kişi ölüme sürüklın· 

mektedir . 
Efsane şu : 
Güya Peygamber, Seyd Ebu 

Elci dağındaki bir kayayı göstere 
rek: " Buraya kim çıkarsa cennet 
lik olur ... Cennette güzel hurileıle 
dolu bir sarayda, m İıiiyiik zevk 
içinde yaşar ... ,, demiş . 
Kay", çıkılınıyacak kadar sarp'ır, ve 
çok yüksektir. Buraya çıkmak için 
ölüm tehlikesini yiizde )'ÜZ göze al
mak lazımdır. Esasen, kayanın ta 
tepe~ine çıkrlsabile bir daha aşağı 

ya inmenin imkanı yoktur. Fakat, 
oraya çıktıktan sonra zaten ölmek 
ve doğrudan doğruya GPnnete git 
mek he.vesinde olan Araplar, dü 
şuıınıüyorlar bile ... 

Şimdiye kadar kimsenin çıka 
madrğı bu kaya yine bütün Arap 
!arın ihtirasını harekete g• tirınekte 
ve Cennete giden bu kestirme yola 
ulaşmaya bir çok kişi teşebbüs et· 
mektedir . 

Araplar, kayaya çıkamayup ya 
rı yolda uçuınma yuvarlananlara 
da Evliya nazariyle bakıyorlar ve 
onların da, Crnnettc Peygam'>er 
(erin vaa•lettiği güzel hürili sarayda 
türlü zevklerle dolu bir hayata u 
laşmak değilse bil•, günahların lan 
affedileceğine ir.anıyorlar . 

Son drfa Seyd Ebu Elı I kaya· 
sına tırmanmak istiyen bir arabın 
filmi alınmış ve kayalara tırmanışı 

nın her anı tesbit edilmiştir. fakat 
arap, daha yarı yola gelmeden uçu 
ruma yııvarhnmrştır . 

Tapu teşkilatı 

28 Vili) ete bağlı kaza
larJateşkilat yapılacak 

Ankara : 8 ( Teltfonla ) - Ta 
l'U ve kadastro U nLm Mü fürlüğü 
yeni teşkilat kanuı . unun etrafındaki 
çalıs•nı!arna deva'T! etmekıe dir . 

Ônüınüz:1eki Ağustos ayı içinde 
28 vilayete bağlı kazalardaki tapu 
teşki l ktı yeni kanun hükümlerine 
göre teşkilatlandırılacaktır . 

Bu sene tapu ve kadastro mek 
tebinden mezun olanların tayinle· 
ıine başlanmıştır . 

Alman hariciye na
zırının Menemenci 
oğlu ile mülakatı 

Berlin 8 ( Radyo ) - Alman 
Hariciye nazırı Ribbenlrop Sonne. 
berg deki malikanesinde hariciye 
katibi umumisi Menemenci oğlunu 

öğle yemeğine davt! etmiş ve ak
şa ıı geç vakte kadar alıkoyarak 
kend ı silc samimi bir görüşmede 

bulunmuştur. 

Sahife 3 

iki Büı ük Aşk, Sergüzeşt, Heyecan, Macera fılmi birden ..... . 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Şeyircilrrine hey, caıılı d.kikalar yaş a ta cak ve unutulmaz izler 
brrabc3k mevsimin en gii , d ıki biiyük 

sergüzeşt, aşk, mac ra şah~s·rini 
birdı n sunuyor. 

Esrarengiz Haydut 
Oynayanlar: 

Jorj Obrien Glaire Trevor 

f Petrol Muharebeleril -Oynayc1nlar: 

Regis T oomey - Evalyn Knapp 
Fiyatlar: Balkon - 25 Kuıuş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat . 
DiKKAT : - Sinema hususi tedabir ve Vantilatörleıler çok serin bir 

hale getirilınişt;r, 

Bu gün gündüz 2,30 matinede 

1 Petrol Muharebeleri 
2 --- Buck Jones Haydutlara Karşı 
Telefon 250 Asri 

Teşekkür 11 
Uzun zamandan beri rı.hatsız bu· 9508 

lunan oğlum Mehmet Dinçol'u mu- '---------------------------...: 

vaffakiyetle tedavi ederek hayatını '---·----------- -------------
kurtaran Doktor Ekrrm Ba tacı'ya 1 
Gazeteniz va'!lasiyle alenen !eşek· 

kür ederim . 
Ulucami cıvarıııda Berber 

Şi krü Dinçol 
9510 

Seyhan P. T. T. mü
dürlüğünden : 

Adana - istasyon arası pcsta 
nakliyatı k3m yonetle ve bir sene 
müddetle 23 7 938 tarihinde Cu
martesi günü saat 11 de ihale edil 
mek üzere 9 7 938 den itibaren 15 
giın müddetle açık eksiltmeye çı 
karıl.nrştır . 

ihale Sı yhan P. T. T. n.üdür lü
lüğü binasında koııısiı on huzuriyle 
yapılı.c,ktır. Eski beddi 160 lira 
tahmin bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 135 liradır . 

Her gün tren ve posta sefer
lerine göre merkezden istasyona, 
istasyon:lan merkeze postaları gö· 
tiirüp getirecektir . Bu işe girmek 
istıyenler teminatı idare veznesine 
!esli ıı ve makbuzunu heyete ibraz 
etmelidir . 

Ş:utnameyi göımrk ve daha zi
yade malumat almak istiyenleı in 
tatil günleri ve saatları haricinde 
Seyhan P. T. müdürlüğü kalemine 
müracaat etmeleri ilan olunur . 

9. 13. 17. 22 9509 

Ceyhan C. Müddeiumu
miliğinden : 

Ceyhan ceza Evinin bir senelik 
ekmegi 1,161938 Tarihind.m 31/5 
939 Yılına kadar açık usul ile eksil
meye konulmuştur. 

Ceza evine alın cak ekmek ikin 
ci nevi olup Azı 12000 çoğu 15000 
kilodır, 

Muvakkat t•m;nat r,oğu üzerin 
den 101 Lira 25 Kuruştur. 

Eksitmc 12 - 7 ~38 salı giinü 
saat 15 de Ceyhan C.M M. !iği ma. 
kamında yapılacal.trr. 

Eksilme açık usulledir, eksilme· 

Bütün gönüllerde ve bütün hafızalarda yer etmiş bir ısım 

• Yazlık sınama 

Bu Akşam 
Müstesna bir sinema nıüsamer ·si hal 1nde 

Büyük Fransız Edıbi ( HENRY BATAILLE) ın rn acıklı ve en hissi 
Romanı Fransızca sözlü şahane bir eser olan 

(ÇALI KUŞU) 
Bütün Türkiyede ezberlenmiş bu isim altındaki müessir ve büyük bir kud . 

retle temsil edilmiş müs!tsna filmi takdim ediyor 
Bir kadının Aşkı uğrunda nasıl müşkil vaziyttler karşısında kaldığını ibret 

alınacak bir şekilde gösteren bu eser mevsimin kuvvetli ve büyük 
filmlerindendir. 

OYNIY ANLAR : Bikes ve zavallı Anne Rolünde 
( HUGUETTE DUFLOS ) 

ihtiraslı ve Ateşin Aşık Rolünde 
( JEAN PIERRE AUMONT ) 

Pek yakında gösterilecek büyük bir filmi sabırsızlıkla bekleyiniz 
bu şaheseri : 

DAHi 

( 

[ 

Konrad Vaid ) 

] 
Tarafından yaratılan 

Son Seyahat 
13iiyük bir Aşk ve Casusluk fılmidır 

9507 . 

Vakıflar idaresindeu 

Keşif Bedeli Teminat mevkii 
parası 

Cinsi 

Lira Kr. Lira Kr. 

199 09 15 

314 97 24 

163 90 13 

69 20 5 

131 92 10 

270 85 :ıo 

00 camiı kebir H•ne 
cıvarı 

00 Meslen ha . Dükkan 
mamı kurbinde 

00 pamu'c P Zdrı 

20 Küpeli han 
kapısında 

" 

" 

00 Mahmut p şa " 
hanı sokağı 

31 Eskı dabağ Hane 
Hükümet 

caclde;i 

Numaralaj 

147 

795 

86 

47 

6 

6,8 

Vakfı 

Camii kebir mü 
derrisliği 

Mest•n zade 

Abdurazzak 
Antaki 
Hacı Ömer a· 
ğa çeşmesi 
Abdurazzak 

Antakivakfı 

Cafer paşa 

ye girecekler }Uka•ı la yazılı gün ve 
saatten evci muakkat teminatlarını 
mal sandığına yartırması şartdır, 

1149 93 Yekün ..... 

Şartname Ceyhan ve Adana 
C:M.U. Liginde görülebiliı.ir. 

29-5-9-14 9467 

Vakfa ait yukarıda yazılı akarat 1117 938 gtit . iı saat 10 da ihale e 
dilmek üzere vakıflar idaresince mevcut çe~i Jleri uyarıı . ca lamirlai tksilt. 
meye konmuştur. istekliler o gün saJl 1 O da lcrninat akçala · ı birlikte va· 
kıflar idaruinde bulunmaları 

1 - 5 - 7 - 9 947 1 
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Adana Borsası Muameleleri f BELEDİYE İLANLARI 1 Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
1------~PA"!"!M"!'!'u'!"l'!K,...v-e ~Ko~z~A~·-------:.1___________________ Sosyetesinden : 

- --------- Kilo Fiati 1 - ismet lnönü mektebi cerubundan başlayarak şarka doğru 240 Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin fiatları 
CiN ·f Satılan miktar • 

Z> En az En çok metre tuliindeki şosa ile 500 metre tuliindeki bordür inşaatı açık olarak 
- - ------=- ır. s. ~ s. Kilo eksiltmeye konulmuştur, 

K apımalı pamuk 
Piyasa parla~ı • 24 ~.2_5__ 2 - Keşif bedeli 3454,28 liradır. 
Piyasa temizi'-,-. -- 3 - Muvakkat teminatı 259 tiradır. 
iane 1 -----; 4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saatcnda belediye en· 
iane 2 _ 1 cüonenin yapılacaktır. 
Ekspres 
Klcvlant 5 - Şartname ve pıojesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. ıstiyen· 

1 YAPACI 
-.:B-ey_a_z------~--===-=--=-~ı----~ı,.----------

Siyah ,---- --------

-=-------- ~~Ç_l_C.,.---IT _________ ~-
Ekspres 1 1 

ı-~ia_ne-~~----. ______ 

1

---- ==-------ı 
Yerli "Yemlik., .-

"Tohumluk., 

Hu~day Kılms 

ı---"-"--Y-e_rl_i _~~-=--=--=- 2.92:-=. 3,55= 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 

·-~~------ - --- -----Yulaf 
·-~------- --- - - , ____ _ 

Delice 
ı---------1\u~ yemi 

• 
--· ---- - - -

_ ~-1:t_;~n_,-~--~-k~hu-ır.-.u======- -= ı-----------
~U -""-Hın 

UN 
IJ<ırı H•O•'- Salih ------- ---
L\ " ~~"------ ----:; .2 _ l >o~: )'ıld,, Dokruluk 

: r- U\_ ,, --'-' -------ı=-~~---1 
c -i !:>ın \ İt " 
:"< ~ -- u&rı yıldı; Cıımh-;,-;:,y-;,t - --"' " - --- --- - - - ~-- - --· 

, ~ 1_ uç ,, " _____ l __ _ 
s 11111 1 

_______ _,_ ________ _ 
Lıverı•ol 1 rlgralldrı 

8 7 ' 1~38 

ı-.,unbıyo ve P dra ı 
J •- I ~ ı · -ıt · •\\dSll\rlttn ,, \ ıı ını~hr 

1 
1 idi.il 

l'c111n111z vooelı 1 ~ . ;; i~~i ')'"~i-• ------~ 1- -5-, --\ 611 

ı
. '8 h .... ~ \ 1 ... ,,.,, 1 J ,, 

l. Tr~rın ,. __ __ _ 4 

3 
8 

" =>_~,~ \ ili~""· ) ~'.l3 vu 
l l Lı u. etı t ... ,nn: rık.1 ) l 6 l>O t iJrll 1ıa.ı11 ----

•'<•)ur• ,- 7'/. l -cl-c-ı-aı-ı•~\-1->-_,-~,·-c-,__)~ .- .- ... -:..._'.l•ö--84-
...__...._ __ ~----~--""-----.._-~ ----

Her mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!atının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaılar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çııy gUnUn bunaltıcı •ıcaöını kar,ılar 

c. 

ler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta Belediye encümenine mü 

ı 

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

Dun lop 
FORT 

Otomobil vr KAMYON lastikleri 

ÖMER BAŞEGMEZ 

T. 'g· bf arfırsi : 13 Ş ' CMEZ 
9490 8 80 

T.lı f.,11 : 168 

-----------------------------------------·----------Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 

Lira K. Nevi 

1500 

120 
175 

100 
25 

110 
.:o 

50 
160 
150 

50 

00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

Arsa 

" 
Furun 
Hsası 

Dükkan 
Arsa 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Vakfı 

Mazbut lcareteyinli 

• Mehmet O. Halil 
• Şıh Zülfü Y o. tan 

• • • 
• • • 
• Tahtalı cami 
• Parmaklı mesçit 

• Mümine hatun 
• Kuruköprü 
• Yeşil mesçit 

• • • 

Mevkii 

Hurmalı (gulben kıyan 
fabrikası cıvarında) 

Nacaran 
Yortan 

• 
• 

Nacaran 
Durmuş fakı ( eski 
kuyumcular ) 
Karasoku 
Hurmalı M. 
Çukur mesçit 

• • 
Temlikrn satılacak olan yukarıda mevkii ve muhammen kıymetleri 

gösterilen yerler 5171938 tarihinden itibarrn 20 gün müddetle açık artır 
\ 
• maya konulmuştur- 25171938 pazaıtcsi günü saat ~O da Vakıflar idare· 

r -ı sinde ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin müracaatlaıı 

•• •• •• 
TURKSOZU 

Mütenevvi renkli 

h~r lürlii tab işleirıizi 

ançak Tüı ksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptıra bilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasmda ba•
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zelle~tirmck istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

Gazetecilik\ 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

K J TAP 
• 

C 1 L O 
• 

bir cild, renkli ve '-'" 
bir kapak bölgede an 
cak Tiirksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
vcller, defterler, çekler, 
karnelc r. kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, .. n kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Tür'<sözün<le : • 
pılır . 

Türle.sözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

·~----------------_...,._._,._,._._,. .... _....,._._..,..... ________ M 

9 - 14 - 19 - 2J 9507 

Kumbarltj biri 
~ 

TlıRJCIY! 
CUMHVINm 

ZIRAAT.BANICASI 

Genişlik Top Kuruş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

• • 2. 90 • 36 • 839 
apkalı • 4. 90 • 36 • 725 

• • 6. 90 • 36 • 766 
1- Yukandaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 

zam yapılır . 
3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4- Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

e müstenittir. 4989 1 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana Mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
d~n itibaren ~abul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda ~östcrilmiştir. Bu 
surellesatış yarmakta olduğumuzu sayın müşterileıimize iliin ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fiatı 

Çifçi bezi 2 75 J6 725 
Asıarlık bn 14 85 36 751 

Satışhrın "- fa'.ıika te•liıni ve peşindir ~liı b lı a l;ın ~pğı sipaıi~lı r 
'in clr 2 z; ıı edilir Alivn· s"lı~ımız yoktur . ~146 l 5 

i~lUJiM\1BıAJllA 
t' • ' 

-
CAN \l<UQTAQIO. 

• 

Adler .. Singer .. Adler .. 

Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerim:zi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu Hükumet 
•• • 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

7-80 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9490 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

p 
a 

•nba 
aşve 

Ckili 
1na d 
Qkteş 
naı A 
tka,, 
Qıne1 
ereıe 

•ny;ı 
ı~uıu 

ç 


