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Ha tayda 
tekrar 

yeniden karışıkllklar vaziyet 
gerginleşti 

Arap mahallesinde bir Türk öldürüldü 
mahsur kalan 

çocuk yaralandı 
Usebeciler, hükumet dairesini bastılar 
jandarmalar ateş açtı. İki kadın bir 

Mütecavizlerin başında beynelmi 
lel komitenin reisi bulur1uyordu 

Antak ya : 15 (Anadolu ajansının 
hususi mu ha biri bildir:yor) - Orge
neral Asım Gündü1ün başkanlığında· 

1
, 

ki Türk ~skeri heyrtı ile o ı general 
1-luntzıngo ıin b,·\ kan ' ı Jt ındakı Fra nsız 

as kı:_ri heyet i a ı ası .da ki mü7i k e ı cleı e 
1 l 

b ıgun saa t onJ ;ı b ş!.ıı ı mı~ tır. l' 
Tü rk h !yeti S•• t onlı.- ~te ha lk ~ 1 

pa rli.:iİ'lİ z :yJre' etmiştır. ı •. u ·:ı da 0 ( ı 1 
gen , r .! Asım giindüz birçok yerler-
den gel r ıı halkevlerinin hususi heyet- 1, ' • 
l e rinı, genç 'k mümess.!le ini, Anp i ' 
köyleıinm gönd erdıği h ey e llcrı ve 
bundan ba ~k a birde Etılü ı kl eriııin 

hususi heyetini kabu l eım · ştir . 

Heyerm;z sokaklardan geçerken 
pencerelere yığılan birkaç bin kişi 

görülmedık bir heyecanla tezahürat 
yapmış ve sokakları çiçek yağmurun> 
tutmuştur. 

Antakya : 15 [Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor] - Hatay 
garajında çalışıın şoför Osman adın
daki bir Türk; Rum -Ortodoks ma
hallesinde sokakta öldürülmüştür _ 
Hükümet derhal bu mahallelerde araş
tırmalar ve usebecilerle, ittihadıvatani 
mensupları arasında tevki/at yapmış
tır, 

Halayda mütemadi ve co,kun 
tezahürata veslle olan 

orgenerallmlz Asım OündUz 

Bunun üzerine şöyle bir vaziyet 
husule gelmiştir. Hükumet dairesi 
içinde mahsur kalan jandarmalar ve 
bu hükumet kuvvetlerini muhasara 
eden usebeciler vardır. 

altında bulunan jandarmalara : 
- Ateş etmeyin 1 diye bağıımış. 
Onun bu sözlerinden büsbütün 

şımarnn ve cesaret alan usebeciler 
daha t• hdiıkar bir vaziyet a'mışlar

dır. Hükü.net dairesinde bulunanlar 
vaziyetin çok tehlikeli bir şekle gir
d i ğ n ve hayatlarina mal olacağını 
an l adık l aıı ıç · n nıh o y~t ateş açmağa 

mecbur kalmışlardır. 

Müteca v · zıer çocuk ve kadınları 
rl eri siirdiiklerinden at ı lan kurşunlar
d dn iki kadın ve bir çocuk yaralan 
mıştır. işin şaka götürmez bir mahi
yet aldığını gören mütecavizler sürat. 
le dağılmışlardır-

- Gerisi ikinci sahifrde -

Hatay telefonu 

Hat ikmal edilemediğin
den 

0
bugün konuşula
mıyacak 

Hamidiye 
İskenderiyede 

Mısırlılar bahriyelilerimizi 1 

her tarafta büyük teza
hüratla karşılıyorlar 

lskenderiye : 15 (Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiı iyor ) -
Hamidiye mektep gemimizin süvarisi 
bugün saraya giderek hususi defteri 
imzalamıştır. Kumandan dün akşam 
lran heyeti şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmuştur. 

lskenderiye halkı bahriyelilerimizi 
her tarafta coşkun tezahuratla harşı
Jamakta ve şiddetle alkışlamaktadır. 
Bütün Mısır gazeteleri Hamidiyeden 
bahsederek hararetli neşriyat )'ap
maktadır. 

lskenderiye : 15 ( A. A ) - Bu
rada bulunan Ha midiye gemisi k u · 
miındanı kral Faruk tarafıı d•n kabul 
edilmiştir. 

fran hükümdarları 

Türklerin dünyadaki bugünkü 
ehemmiyetini herkes biliyor 

Pari - Suar'ın bir makalesi 

Bir müddettenberl Fransız matbuabnda, Hatay mese
lesl münasebetlle TUrk - Fransız dostıuOu etrafında bir 
cereyan ba,ıamı,tır. 

Oazetelerln mühim bir kısmı TUrk doslluOunun, Hatay 
için feda adllemlyecek kadar deOerll olduOunu tebarüz 
ettlrmektedlrler. Bu cUmleden olmak Uzere Parlsln en 
bUyük ve ehemmlyetll bir gazetesi olan "Perl • Suar., son 
gelen nushasında 'unları yazmaktadır: 

"lskenderun sancağı hadiseleri 
en iyi bir şekilde halledildi. Fran 
sanın aldığı son vaziyet Türkiyeye 
pekala isbat etti ki, Fransa hiçbir 

zaman Türkiye ile ne harp etmek 
ve hatla ne c!e bozuşmak arzusun
d a değild ı r. Ve işte yeniden dost 
olmuş bulunuyoruz. 

Hatta bu doslluğu, takviye için 
yeniden bütün meselelerin halli 
gözden geçirilerek hiçbir pürüz 
bırakılmamak üzere halline girişi!e
cektir: Mesela , bir Türk - Fransız 

ka bir de Türk - Fransız - Suriye 
muahedesi ve erkanı harbiyeler an
laşması düşünülmektedir. 

Bundan daha iyi bir surette hare· 
ket edilemezdi, Belki de bu son 
günlerdeki "gerginlikler., aksülamel 
yaparak iyi münasebetlerin cereya• 
nını süratlaedirecektir. 

Türk iyenin düdyadaki, dünkü 
ve bilhassa bugünkü ehemmiyetini 
herkes biliyor. 

Herkes bunu pek ala biliyor. 
Ve herkes gibi Almanlar da bili-

dostluk muahedesi ve bundan baş- yor .. ,. 

Mısır kral ve har.eianına ! --------·-.. -----------·--------------..... 
1 

kıymetli bedi) eler 1 K J "' • 
gönderdiler 1 arataş p aJI 

Kahire : 5 (Radyo) - lran baş J t • d•ı• 
vekili Mahmut Canın riyaseti altında - anzım e 1 ıyor 
bulunan heyet Mısır kı alı birinci Fa-
ruk tarafından kabul edilmiştir, Baş-

vekil; krala şahenşahın en büyük ni
ş.ınını, prenses Fevziyeye en kıymetli 
hediyelerini ve veliahdın kıymetli el
mas nişan yüzüğünü, ve validei kralı 
ile kraliçeye ve diA-er prenseslere . uh
telif hediyeleri vermişlerdir. 

• 

Bu sene burada 
edilecek ve 

daha çok rahat 
eğlene bilinecek 

Karalaş plajının Adana kulübü ı 
tarafından isticar edildiğini ve bura· 
da lüzumlu tesisatın yapılmasına baı 
!andığını memnuniyetle haber aldık . 

rek muntazam yalak takımları, şez · 

lonk vesaire tedarik ettiği gibi tabi· 
dort yemeğide t~min olunacaktır. 

Günde iki otobüs plajın nakliye 
servisini yapacaktır . Bu parti mensupları ve bir kısım 

Aleviler yığın halinde hükumet da
iresi önüne gelerek , binayı taşa tut
muşlaıdır. Mütecavizler hükumet da
iresine gitmeden evvel, hamileri olan 
Milletler cemiyeti koır,itesi azalarını 

da beraber almayı unutmamışlardır. 

Mütecavizler, beraberlerine birçok 
kadın ve çocuk da almışlar ve bunun 
arkasında ilerlemeğe başlamışlardır. 

Mütecavizlerin başında bulunan 
beynelmilel komite reisi muhasara 

Bazi gazeteler buğünden itibaren 
Hatayla da telefonla muhabereye baş
lanacağını yazmış isede yaptığımız 
tahkikatta bir taraftan Ceyhandan di· 
jter taraftan Toprakkaleden kurulmak 
ta olan tesisat henuz ikmal edilemedi •· 
jti cihetle muhaberenin ancak ay so· 
sunda temin olunabileceği tahmin e· 
dilmektedir. 

Nevzad Oüven 

Hatayda hortlıyan 
papaslık 

Plajda bir gazino, lokanta, büfe, 
müteaddit soyunma ve duş yerle 
ri , helalar; 6,4 ve 'L şer kişilik müte 
addi! yatma yerleri, spor ve atlama 
yerleri yapılmaktadır. 

Tesisat hususi bir : inşat tarzında 

y•pılmakta olup gayet cazip bir man
zara göstermektedir. Bötün bu tesisa 
tın 2 temmuza kadar nihayet bulaca 
ğ"ını öğrendik. 

Karataş yolunun bozuk kısım
larının tamirine de başlanmış olduğun 
dan gidiş geliş gayet rahat olacaktır. 

PIAj idaresinin açılışı müteakip 
deniz partisi tertibi için şimdiden ha-

Türkkuşu tayyarecilerimizden 
bir dünya rekorunu kırdı birisi 

Planörle havada 14 saat 20 dakika 

Daha birçok beynelmllel muvattaklyetlere namzet olan TUrk kanatları 

ld Ankara : ~5. ( Hususi ) - Türkkuşu tale_belerinden Ati Yıldız yanında yine Türkkuşu muallimlerinden B. Sezai 
0 uğu halde ık k' · ı · k b" pı· - b" k 1 t 1 ·· .. k b" ı ı şı ı ır anore ınere sme nonu arargahınclaıı havalanarak 14 saat 20 dakika devam eden 
f~rkulçuş yapmak suretile 1937 senesinde bir Alman tııyyarecisinin tesis etmiş olduğu dünya rekorunu büyük bir 

r a kırmışt11 , 

ir haftalık nisbi bir sü· 
kündan sonra dün, Ha

laydan yine silAh sesleri 
işittik. Bir Türk, Arap mahallelerin
den birinde öldüril!dü . 

Hükumet bu cinayetten sonra 
usebeciler ve ittihadı vataniciler 
arasında tevkifat yapmış. Bunun ü· 
zerine, bu partilere mensup olan 
kalabalık bir grup yanlarında birçok 
d1;1 kadın ve çocuk olduğu halde 
hükümet dairesini basmış ve taşa 
t~tmuşlar. Vaziyetin hayatları için 
bır tehlike halıni aldığını gören 
mahsur jandarmalar ise mütecaviz
ler üzerine ateş açmış. iki kadın ve 
bır çocuk da yaralanmış. 

Fılhakike, Halayda bu çeşit ha· 
diselerin vukuunu işitmeğe alıştık . 
Fakat. bu yeni hadisatın hiç inanıl· 
mıyacak ve akla gelmiyecek bir ta
rafı var: 

Hükumet dairesini basan bu 
mütecavizlerin başında düny " nın 
sulh perisi , Mılletler Cemiyetinin 
Hatay seçimlerine nezaret için 
gönderdiği komisyon aza arından 
bazılarının ve reisinin bulunmasıdır. 

Bu ( Muhteremler ) i , bitaraf· 
!ık ve adalet rollerini unutarak kol· 
!arı ve paçaları sıvayıp mütecaviz 
bir güruhun başına geçiren duygu 
ve amilin ne olduğunu keşfetmek 
kadar kolay bir şey yoktur . 

Hatay davasında bir tarafta 
Türkler, dil'!er tarafta ise Araplarla 
karışık Hıristiyanlar var . Binaena· 
leyh, papaslık ruhu karşısında in· 
sanlık ve adalet duygularını sükOta 
mahkOm etmiş olan Milletler Cemi
yeti Komisyonu Azalarından bir kıs· 
mının Hıristiyanları mildafaa etme· 1 

leri kadar tabii bir şey yok tur . ' 

Kulüp idaresi plajda uzun müddet 
kalacak ailelerin is tirahatjarını düşüne 

Şimdiye kadar Halayda bir çok 
Türk kanı döküldü . Türklere karşı 
bir çok zulüm yapıldı . Bütün bu 
işler, Milletler Cemiyetinin muhte· 
rem mümessillerinin gezü önünde , 
burnunun dibinde cereyan etti. 

Niçin bir tek aza ses çıkarma· 

dı? Niçin [ Beynelmilel adalet mü· 
essesesi ] nin Vekilleri en küçük 
bir protesto jesti yapmadı ? 

Herbiri bir Türk vücudunu de
len kurşun seslerini, ocağı başına 

yıkılan Türk kadınının, atılan dayak· 
!arla vücudu kan içinde kalan Türk 
delikanlısının feryatlarını bütün bir 
gün işittikten sonra , bu seslerin 
kulaklarında kalan akislerini akşam, 
Garo ile beraber başbaşa vererek 
şampanya ve rakı kadehlerinin için· 
de boğan , bu komisyonun Genel 
Sekreteri değilmi idi ? 

Biz bu papas ruhunun Tilrk 
lüğe karşı hortlandığ ı nı daima ve 
bir çok davdlarda gördük , Bir kere 
de Halayda gördim .. Ne olacak . 

Yalnız madem ki, Hataydaki bu 
adAlet mümessilleri dahi Pierre 
L' Ermite'in yolunda yürüyor. Ve 
madam ki Halayda asayişi, Türk
lerin can ve mal emniyetini te
min edecek bir kuvvet yoktur. O 
halde, biz orada sükOn ve huzuru 
temin edecek ve her unsura ayni 
tartı da adAlet V" huzJr verecek bir 
kuvvet tanıyoruz. Bu kuvvet her 
zaman ve her yerde adAlet ve em
niyetin bekçisi olmuştur: 

TÜRK SÜNGOSU.. : i 

zırlıklarda bulunduıtunu da haber aldık 
Deniz partisi bir cumartesi günü öğ"le 
den sonra başlayııp pazar günü akşa
mına kadar devam edecektir. Davet· 
!ilerin eğlenceii vakit geçirmeleri için 
birçok müsabakalar ve sürprizler ha· 
zırlanmakta olup ayrıca caz takımıda 
temin olunacaktır. 

Yapılan bütün fedakarlıklara rağ 

men yemek ve servis ücretleri herke
sin kesesine elverişli olacak bir şekil 
de mutedil tarzda bulunacaktır. 

Adana kulübünün bu işe el koy
ması memleketimizde eyi bir tesir yap 
mıştır. herkes şimdiden Karataşta bir 
kaç hafta ğeçirmek için hazırlıklarda 
bulunmaktadır. 

Valasiyanın 

bombardımanı 

Frankist tayyareleri tara 
fından 90 bomba atıldı 

Barselona: 15 (Radyo)- Frank

kist tayyareler Valiinsiya üzerinde 

uçarak şebre 90 kadar bomba at· 

mışlardır. Altmışı mütecaviz~ bina 

harap olmuş, 30 kişi ıılmllş ve 20 ki 

şi yaralanmıştır. 

Barselona: 15 (Radyo) - Madrit 

hükumeti; kastelliyonun Frankocula· 

rın eline geçtiği haberini teyit etm~ 
mek tedir. 

Londra: 15 (Radyo) Frarıko 
tayyareleri, üçüncü defa olarak bir 

Fransız vapurunu bombalamıştır. va· 

purda yanğın çıkmıştır, 



Sahife 2 (İürksözü) 

Dünya üzerindedahabil-1 ş ~ h Ü ır h ©l b ~ ır o~ ır ö "ı 
mediği~iz kıtalar var ,,~~~~~--~~~~~1~~m·~~ı 

• 
5,000,000 kilomerte 
genişliğinde bir 

murabbaı 

daha arazı ye 
• 
ınsan 

Bildiğimiz 
esrarla 

..., 
ayagı basmamıştır 

kıtalar ortasında bile henüz 
dolu kısımlar mevcuttur 

Yazan 

·--------- - Sir Heıbert Vıkıns 

1 

1 

1 
1 

Dünyamız üzerinde henüz keş 
fedilmemiş beş milyon kare kilo
metre arazi .bulunduğunu hesop et 
miş bir kaç kaşifiz. 

Buna karşı Avrupanın meçhul 
hiç bir noktası yoktur. Bununla be 
raber şimali Rusyanın ~azı kısımları 
son zamanlara kadar iyice tahdid 'ı 
edilememişti. 

Hamamlarda tahta 
kurusu 

Bir kısım hamamlarda te 
mizliğe riayet edilmediği ve o· 
!urup soyunma yerlerinin tahta 
kurusiyle dolu olduğu ve buı a· 
ya gidtn müşterilerin üzerle· 
rinde binlerce bu pis ve müz'iç 
mahluku evlerine taşıdıkların 

dan şikayet edilmektedir. 

Esasen mevcudu dört tane 
olan şehrimizdeki hamamla. 

~ 
rın daima ve çok sıkı bir kont· 
rol altında bulundurulması la 
zımdır. 
~ 

1 Şehrimizin geçen bir 
aylık giren ve çıkanı 

Mayıs ayında 314,8 9 5 liralık mal girmiş 1 

ve 883,007 liralık mal çıkmıştır 

937 mayıs ayında ise 370, 728 liralık ma 
la karşı 823,634 liralık mal çıkmıştı 

Ticaret ve sanayi odasının ge 
çen mayıs 1938 ayında şehrimize 

giren ve çıkan maddelerin miktarını 
gösterir çizelgeyi aşağıya yazıyoruz: 

yında geçen senenin mayıs ayından 
55.833 liralık bir eksiklik vardır. 

Çıkan m '.ktar: Fakat, bütün sırlarını insanlara 
tevdi etmemiş bulunan kıtalar han 
gileridir? 

ilk önce, topoğrafi hartaları an
cak yirmi seneye kadar tamamla· 
nacak olan Genubi Ameıikası var· 
dır . 

Nihayet, iki kutup vardır ki her· 1 

halde iki bin senesinden evvel keş· İkinci 
f~dilemiyeceklerdir. Afrikanın bilin 1 

miyen hiçbir tarafı kalmamıştır. Ok. 

nevi ekmek Giren mıktan: 
338,856 lira kıymetinde 1 mil 

yon ~46 bin 271 kilo pamuk, 3,706 
lira kıym tinde 21,181 kilo iskarta 
pamuk, 8,421 lira kıymetinde 290 
hin 404 kilo pamuk çiğidi,16,455 lira 
kıymetinde 587,690 kilo çiğit küs 1 
besi,54,168 lira kıymttinde 159,320 \ 
kilo çiğit yağı, 4,230 iira kıymetinde ' 
138,244 kilo aıpa, 68 lira kıyme 
tinde l,2o3 ki'o buğday, 10,279 lira 
kıymetinde 98,749 kilo un, 81 lira 
kıymdinde 480 k;Jo ~usam, 280,916 
'lira kıymetin 'e 280,916 kiıo iplik, 
158,116 lira kıymetinde 121,628 
kilo bez, 2,391 lira kıyınetinJe 5 
bin 89 kilo yapağı, 5,320 li•a kıy 
metinde 1,400 kilo bağırr.ak ki 
883,007 kuruşluk mal çıkarılmıştır. 

Cenub Amerikası "Hinterlandı. 
(Terra incognita) bilgisine d?.ir nıük 

1 yanusun en küçük ad.lan dahi ma-
1 

1 
ııumumuzdur, Fakat kutuplar? ... 

• Bütün 75 inci arz derecesinin 

Bir kuruş indi. Yeni bir 
ekmek çıkarılacak 

1 

68, 199 lira kıymetinde 94, 721 
kilo ziraat alato, 10405 lira kıyme

tinde 42,645 kilo benzin, 13,370 

lira kıymetinde 441 ,500 kilo çimen• 
to, 3,477 lira kıymetinde 18,320 
kilo gaz, 22,464 lira kıymetinde 

ötesine grçmiş olanl~r bunun ııe de. 

AMAZON 
AllAzıs 1 

,ATAGOf'IYA 
"< 

GRO(NLAND ICET YCJK.ılRt 

5ı&ERYA •. "''" CC.""u/l KUTBU Şıf"l'A'" kı.trev 

teseb neticeler yalnız kaptan F auret 
tarafından istihsal edilmiş olanlardıı. 
Bu kıtada medeııiler için henüz ta 
mamiyle meçhul olan mı~akalar, 

memleketleı ve kavimler bulunduğu 
muhakkaktır. Yalnız bu kıta, dünya· 
nın bütün kaşiflerini kendisi ile mtş· 
gul edebilecek şeylere maliktir. 

Amerikan•n en c•nub notasiyle 
Patagoııya dahi kısmen malU.ndur. 
Bazı kabilelerin henüz hiçbir mede. 
ni insan yüzü görm~nıiş oldukları bu 
yerler hakkında ne düşünmeli.? Bu 
rıılar mükemmel birer keşif sahası 
değilmidir? 

Cenubi Amerikasmdan sonra zi
yaretlerine en çok esrar arzeden As 
yadır. Tibet dağları silsilesinin ve 
Gavrizankar dağlarının terelerine 
çıkmak maksadile tertip edilmiş o· 
lan seferler şimdiye kadar ancak 
sportif neticeler vermiştir. Bu dağ 

silsilelerinin gerisinde ve Türkistan 
hudutlarında öyle geniş topraklar 
vardır ki b"nlara dair olan maluma
tımız hiç te sarih değildir. Hiç biı 
hatta, hiç bir coğrafya rapo• u bun 
lar hakkında hizleri tenvir etmiş ad. 
dedemeyiz. 

işte görülüyor ki dünyamız üze· 
rindeki bir takım geniş sahalar hak· 
kında harta tamamile sakindir. Mah 
iyetleri maluın olmıyan bu gibi sa· 
baların sayısı onu bulmaktadır. 

mek olduğunu bilirler. 
Amudsen'e ve diğer bir çokla· 

rına rağmen, kutuplar - Şimal 
kutbu hemen kamilen tahdid edile. 
bilmiş olmakla beraber - henüz es 
rarla doludur, 

Şimal kutbu hakkında <la bari· 
tacılık ilmi, bir çok ııol..talar hskkın 
da, sükutu muhafaza etmektedir. 
Etnoloji ise bazı sernrıyedlerin acaik 
ve iptidai hayatını aydıl'llatmış de
ğildir. 

Cenub ise büsbütün meçhuldur. 
Kutub hudutlarının bazıları hakkın 
da emniyet peydah edilmek için en 
az 30 senelik çalışma ve araştırma. 
lara lüzum vardır. Demek oluyor ki 
dünya yüzünde "beyaz lekder. he 
nüz çoktur. 

Bu meçhulları keşfedecek in~an
ların ne sayısı ve ne de vasıflan ü
zerinde düşünülecek bir cihet yoktur 
Beşeriyet bu hususta daima cömert 
olmuştur. 

Fakat tayyareye, Telsiz telgrafa 
denil11tı gen•leriııe ve hJtta tele· 
vizyona rağmen dünyayı keşif husu 
sunda henüz malzememiz çok eksik· 
tir. Vakia bazı aletler vardır ki bun· 
ları yalnız kaşifler kullanır ve bun· 
dan dolayı bunlar çok palıılıdır. Bel 
ki de gecikm·kde olmamızın başlıca 
sebeblerini bun 1a aramak lazımdır. 

Gazozhanelere makine 
konacak 

Un fiatla ınd kite, Z·ül n ızarı dik 
kata alınarak belediye enciinıenince 

9.75 kuruştan satılan ikinci nevi ek. 
nıeğı.ı kilosun·ın 8,75 kuruştan satıl 

mas.na karar verilmiştir, 
Bırinci nevi ekmek eskıdeıı olJu 

gu gibi kilosu 10 kuıuştan satıla 
caktır. 

Ayrıca tamamı yerli huğJaydan 

rılmak üzere ikinci bir nevi ekmek 
yapılması için tetkikatla bulunulmak 
tadır. Bu ekmeğinde kilosunun 7 ku 
ruştaıı satılabilec•ği tahmin olunuyor. 

Sebzeci 
dükkanlarında 

Tablalar kaldırılarak 

yerlerine raf konulacak 

31,200 kilo hurdavat, 3;063 lira kıy 
metinde 2,974 kilo kahve, 2,490 
lira kıyıııttinde 4,698 kilo karıaviç~, 

1 2,832 lira kıymetinde 1,666 kilo 

kösele, 45, 305 !ıra kıymetinde 4,298 
kilo yeıli mensucat, 37,900 lira kıy 1 

metinde 7,444 kilo ecnebi mensu 
cat, 8,421 lira kıymetinde 11 ,698 
kilo m<ıkine parçası, 139 lira kıyme· 
tinde 1.127 kilo makine yağı, 

50,096 liıa kıymetinde 172,746 kilo 
şeker ve 46,734 lira kıymetinde ve· 
saire ki 314,890 lira kıymetinde mal 
girmiştir. 

Geçen 1937 yılı mayıs ayı için 
de ise 370,728 lira kıymetinde mal 
girmişti. 

Buna göre bu senenin mayıs a· 

Belediyece sebzeci dükkanlarında 1 

bulunan şim,Jiki tablalar kaldırılarak 1 

yerleriııe ınüşteı ilerin görebileceği 1 

bir şekilde raflar yaptırılacaktır. Bu· 
nun için Lir dükkanda nümune harır· 
lattırılacaktır. 

Haşarat ile mücadele 
devam ediyor 

Dörtyol, Ceyhan, Osmaniye, Ka 
dirli Vf' Kozanda yapılan tdkikler· 1 

de Helyotis (Y .ışil kurt) ve Püseron 

Dört gazozhane 

Sahipleri 
cezasile 

onar lira para 
cezalandırıldı 

Şehrimizde gazoz çıkarmakta 
olan Kayadelen, Ayran, Seyhan ve 
çukurova gazoz haneleri 'sahiplerinin ' 

1 belediye encümenince ittihaz olunan 
sıhhi ve fenni şeraite riayet elme 
dikleri görüldüğünden on2r lira ha· 
fif para caasile ceza 1andırılmıştlardir. 

(ZenkJ haşerelerine şimdilik ;tesa· 
düf edilememiştir. 

Adana merkez kazasının bazı 

1 

yerlerinde tesaı:ıüf edilen Püseron ve 
bağlara arız olan mildiyo hastalık 
laril.ı mücadeleye ehemmiyetli bir 1 

surrtte devam olunmaktadır 

şehrimizde sıcaklar 

Şehrimizde sıcaklar devam et
mektedir. Dün azami hararet göl· 
gel de 34 ve asgari 18 de rece idi. 

Geçen mayıs 937 de ise 823 
bin 634 liralık mal çıkarılmıştı. 

Buna göre busrne geçen sene 
nin mayıs ayından 59,373 lira fazla 
mal çıkarılmıştır. 

Bu çizelgeye göre 938 mayıs 
ayı içindeki idhala ta karşılık 568 
bin 112 liralık f.zla mal çıkarıl· 
mıştır. 

Diplomalı Futbol 
Hakemleri 

T. S. K. Futbol Federasyonu ta 
rafından 27. Kanunuevvel. 1937 pa
zertesi ğünü C. H. P. solonunda 

yapılan Futbol Hakemleri sınavında 
kazaıı ın Bay Rıza Salih Sar ay, 
Bay Bahaettin Veske, Bay Selami 
Aka! ile Aalil Akal'ın F'ufbol Ha
kemlik ehliyetnameleri T. S. K. Sey. 
han Bölgesi Başkanlığına gelmiş ve 
kendilerine de veıilmiştir. 

Futbol Federasyonunun Seyhan 
Bölgesi Başkanlığına gelen talimata 
göre bundan sonra bölgemizde ya. 
pılacak resmi, Lig va Kupa maçla 
rında ancak bu hakemlerin vazife 
alabilecekleri resmrn bildirilmiştir. 

Bu hakemlerimiz iki stne zarfın-

Belediyece cezalandırıldı 
ÇeHi k ekimi devam da yaptıkları hakemliklerde muvaf· 

ediyor fak olurl.ır ve bölgemiz d! tavsiyde 
Yeşilbursa pızm sahibi Ömer bulunursa kendilerine daimi ehliyet 

U 1 k 1 · ,.. d ı Ceyhan, Kozan, Kadı li ve bah name verilecek ve bununla Türki. ysa urt u peynır sattı 5 ın an on 
lir~, Abdullah oğlu Osman ve Osman çede çeltik ekimine devam olunmak ye'niıı her tarafında futbol Hakem· 1 

oğlu Nıınet buğday pazarında döküm 1 tadır. liği yapabileceklerinde tebliği rica e· 

h ,. d b .... J tt ki d 'kişer 1 1 dilmekte olduğunu memnuniyttle a ın e u5 ay sa ı arın an ı , • • . . 
Hasan 0ğ!u Halil ve Hasan oğlu Veli\ Kazalarda mahs ~ 1 vazıyetı haber aldık. Dıplomalı Hakemlerı 

1 

ıslak kömür sattıklarından beşrr lira 1 mize yeni ödtvlcr nde l:a~aıılar di-

hafıf para cezasiyle cezalandırılmış· Yapılan tetkikalta bu sene ka ı leriz · il 
!ardır. z1larımızda mahsul vaziyeti geçen . Çalıp kaçarken yakala ııdı 
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Hatayda yeniden 
karışıklıklar çıktı 

- Birinci sahifeden artan -

Hükumet dairesinin önü büy 
küçük binlerce taşla dolmuştur. 

Bu hadise üzerine vaziyet ye 
den gerginleşmiştir. 

* • 
* 

Hatayda bulunan askeri he 
tirııizle Fransız askeri heyeti arası 
müzakerelere başlandığını yazmışq 
dün gelen 14 haziran 938 ;tari~ 
"Yeni gün. gazeteside bu müzakel 
hakkmd" şu malumatı vermektecl 

".Şehrimizin sayın misafiri olj 
Orgeneral Ekselans Asım Günd 
ve maiyetindeki zevattan müteş-,~ 
Türk askeri heyeti ile General f4 
senjen cenaplarınırı riyasetindeki 
ransız askeri beydi a·asında d 
sabah müzekerata başlanmıştır. 

Memleketimiztn taı ihinde ilk d 
vuku bulmakta olan bu çok öned 
müzakerat erkek lisesinin sureti ~ 
susada hazırlanan konferans salj 
dak cereyan etmekte ve buraya 
yeller azasından başka hiçbir ki 
ııin girmesine müsaade edilmeme~ 
dir. • 

Müz<.kerata sabahleyin saat q 
başlanmış ve 11 e kadar devaın 
nıiştir. 

Sayın Türk heyeti ö{ıle yeme 
ikametlerine tahsis edılmiş bulu 
konakta hususi surette yemişler 
halkevimizi :erefltrdiıc. kten s 
tekrar koferarıs m;;halline avdet 
rek saat 16 da müzakerata deva 
Jemışlerdir. 

Müzakeratm bir hafta de~ 

etmesi mümkün olduğu öğrenil;J 
le heraber bu zaman mahdut de 
dir , 

Müzakerat yukarıda da iş8 
ettiğimiz gibi sıkı bir ketumiyet 
çinde devam etmekte olduğun 

mevzuu hekkında açık bir malü~ 
edinmek mümkün olamamıştır. 

Buna binaen neticede neşr 
mesi muhtemel bulunan resmi 
liği belemek İcab etmektedir. 

* * * 
Dün öğleden sonra saat 2,4t1 

Orgeneıal Ekselans Asım Giin 
ve maiyeti erkanı Halkevini ş~r 
dirmişlerdir. 

Halkevine giden yol baştan 
bayraklar, halılar ve çiçeklerle 
na tılmış Halkevi binası çiçe 
süslenmiş, merdivenlere halılar 
şenmişti: 

Halkın coşkun tezahüratı 
"Yaşa! varol,, sesleri arasında 
Partisi Başkanlık odasını şerefi 
ren Orgeneral Ekselans Asıııı 
dıiz, Kurmay Albay Feyzi Me 
Birinci Daiı e şefi orta e içi B. C 
Antakya baş konsolosu B. 
Tevfik Karasapan, lskenderun 
konsolosu B. Fethi Denli Halk 
tisi başkanı tarafından karşı!• 
sıra ile Halk Partisi Heyeti fı 
v ~ diğer kolları şefi ve azalar•· 
kenderun, Kırıkhan, B !ylan, ızı 
niye Şeyh köyü ve ilah, Halk' 
Heyet azaları bir guru;.ı Eti 
ve bir ç~ıke; mÜ'TI ·ssil Hey el 
metlerini bildirınişler. Org1 

Ekse1ans Asım Gündüz Je kt 
riııe teşekkür etmiş iltıfalta L' 
rak bilh .ssa lskenderun ve il' 
da kalarak, oradaki hataylıls• 
tıılarıııı rnramadığından dolsl 
teessürlerlerni bildirmiştir .• 

Tibette Prehistoryaya ait bazı 
köylerden eski metinler bahsetmek· 
tedir Şimdiye kadar Tibrt ağlarının 
bazı hududları ötesine geçmek ka
bil olmuştır. Zamanımıza bakılınca 
garip görünse bile hakikat şudur ki ! 

bu mıntakalarda bazı köylerin me
deni alemle şimdiye kadar hiçbir 
munasebeti olmamıştır. 

. Şehrimizdeki gazc..zhandere şise 
dinlendirme ve yıkama makineleri 
konulm"sı düşüniilmektedir. Bu :su· 
retle gayri sıhhi bir şekilde yıkanı 
lan ğazoz şişeleri daha temiz olarak 
yıkanacaktır. 

El arabaları yapıldı 
seneden liem daha iyi ve hemde Sabıkalılardan Malatyalı Ömer j 
fazladır. Malısul tamamen biçilmiş oğlu Osman , Yusuf oğlu Mehmet 1---------

ve harmanlar yapılmıştır. Aydın adında birisinin dükkanından \ 

Her yıl. bu meçhul mıntakalara 
doğru bir çok kaşifler hareket et
mektedirler. Ne yazık ki elimizde 1 
mevcud modern m•lzeme dahi bazı 

1 zirvelere bizi eriştirememektedirler. 
Himalaya sefer'n! iştirak eım·ş olan 
dostlarımdan doktor Valter merke. 
zi Tibeti tanıyabilmek için 1945 se
nesine kadar beklemek lazım geldi· 
ğini ban;ı söylemi~ti,. • 

ı 
ı 

Tetkik gezisinden 
döndüler 

Yapılan mücadele işlerini tetkik 
ve zirai durumlarla Çeltik ekilen 
yerleri görmek iç:n kazalara gitmiş 
olan Mücadele Baş Teknisyeri Sa· 
deddin ve Zıra.t Müdürü Nııri şeh
rimize dö:ıınüilerdir . 

Belediyenin ısmarlamış olduğu 

el ar .. baları yaptırılmış olduğundan 
eski ve açık arabaların bir kısmı or 
tadan kaldırılrrıştır. 

Bataklıklara mdzot 
dökülüyor 

Bataklıklara dökülmek üzere be 
lediyece sıtma mücadelesi emrine 
kafi ınil<tarda ınazot verilmiştir. 

Araba·J an diişerek 
yaralandı 

Palolu Mehmet oğlu Hamit adın 
da birisi Oymaklı köyünde Seyfınin 
Çıfliğinde su taşıınaktd olduğu ara· 1 
badan düşerek ağır surette yaralan· 
mış ve şehrimize getirilerek Mem
leket hastahanesine yalırılıuı~tır. 

içinde bir lira bu'unaıı çekmecesini 
çalıp kaçarken yakalanmış ve hak 
kında tutulan tah!<ikat evrakile Ad. 
!iyeye verilmiştir. 

Hayvanı çalan araı ıyor 
Kozanın Durmuşlu köyü katibi

nin otlatmak üzere köy ci,arına 

bırakmış olduğu hayvanı hüviyeli 
belli olmayan hir şahıs tarafından 
çalınmıştır. Hırsız aranmaktadır . 

Bağdatta tees~ 

Cemil Mürdüme 
telgraflar çekiliyo 

1 

Kudüs: 15 (Radyo)- Su'' 
vekiline yApılan suikast bilh9;. 

·ta büyük bir teessür ve infial 1 

1 mıştır. Kendi;ine birçok teeS' 
grafları gönderilmiştir 

f 
tı 
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AmErikada 4,300,QOO var • 
canı 

Amerikan ordusunun 
hazari kuvveti ise 

180,000 dir. 
Amerikan 
beri süküt ve 

eden 

haydutlarını beş seneden
harek1etsizliğe mecbur 
müthiş adam : 

Edgar J. Hoover 
Edgar J. Hoover, Amerikan po 

!isinin şefi olan bu zat Amerikanın 
en çok sevilen ve ayni zamanda adı 
etrafında en çok münakaşa yapılan 
polis memurudur. 

Beş senedenberi gangsterleri nis 
bi bir süküte ve hareketsizliğe mec
bur eden bu zattır. Fakat onun bü
yük çaptaki bu muvaffakiyetleri bu
gün kendi aleyhinde bir silah olarak 
kullanılıyor. Kendisi, Bilhassa Ame· : 
rikada diktatör bir polis tesis et. 1 

mekle itham olunuyor. J 

Hiç şüphe yok ki Edgar Hoover'in 
e:-ı büyük düşmanı Gangsterlerdir. j 
(G. Menlerin kralı) adıyla daha zi 
yade tanınmış olan polis şefi, azılı 

rum olarak salıvermişti. Bir mücri
mi bizzat tevkif etmek hakkı bile 
yoktu. Yalnız uzun, uzun raporlar 
yazıyordu. Fakat lıugün mesele ta
mamile değişmiştir. 

Hoover, G. Men teşkilatını Bir· 
leşik Amerika hükumetlerinin hep. 
sinin de polis teşkilatı .derecesine 
çıkarmağa muvaffak olmuş ve adam 
!arını en son model silahlarla techiz 
etmiştir. 

Birleşik Amerika hükumetlerin
den herhangi birisinin toprakları 

üzerinde bir iş için tedkikat yapmak 
istediği zaman o hükumetin mahalli 
polisinin haiz olduğu bütün salahi
yt.>t ve hakları haizdir. 

haydutlardan birisini yakaladığı za. i O. MEN TEŞKILATI ÇOCUK HIR· 
man her defasındada radyosunun düğ SIZLIGINI YILDA 300 DEN 
mesini çevirir, çevirmez şu çeşit söz. ' 15 E iNDiRMiŞTiR 

ler işitmektedir; 1 • Federal Bureau of Criminal in 
"Hoover deli mi oldu? acaba, 2vestigation • polis teşkilatı düş

patronu olan Som amca (Amerika 1 manlarının hücumlarına sükutla mu 
hükumeti) için mi? yoksa sadece kabele ettiği zannolunmasın. Bu hü· 
gazetelerin foto muhabirleri için 1 cumlara bilhassa teşkilatın statistik 
mi çalışıyor ? Hoover'in adamları 1 yurdu cevap vermektedir. 

her tevkifatta muazzam bir po ı G. Men polis teşkilatı çocuk ka· 
lis filmi oynamaktadır. Zırhlı oto çırma cürümlerile mücadeleye 1933 
mobiller, mitralyözler, gaz böliikle- 1 yılında başlamıştı. O zaman Lu nevi 
ri, motosikletler, itfaiye vesaire" .. Yal· cinayetlerin vasatisi se .. ede üçyüzü 
nız bir farkalı ki Holivutta tabanca ! buluyordu. G. Men bu adedi 1937 
ve mitralyözlerin kurşunları kuru sıkı de on beşe indirmeğe ve faillerin
dır. Hoover'in çevirdiği bu filimlerde den yüzde doksanını da tevkife mu-
kullanılan kurşunlar hakikidir.. vaffak olmuştur. 

B. M. Meclisinde 1 

Dün yeni ve mühim kanun 
layihaları kabul edildi 

Ankara: 15 (A. A.) - Kamu 
tayın bugünkü toplantısında kabul 
edilen kanunlar arasında noterlik 
kanun layihası ile kanunu medeninin 
88 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun layihası da bulun. 

makta idi. 
Bu sonuncu kanun hükmüne gö 

re erkek on yedi kadın on beş ya
şını ikmal etmedikçe evlenemez. 
Fevkalade ahvalde hakim oıı beş 
yaşını ikmal etmiş olan bir erkeğin 
veya on dört yaşını bitirmiş bir ka
dının evlenmesine müsaade edebôlir. 

C. H. partisi Ka
mutay gurubunda 

Ankara: 14 (A. A.) - C. H. 
Partisi Kamutay gurubu bugünkü 
toplantısında hazinece taksitle satı
lan gayri mckullerin borçları hak 
kında gurup go ııisyonu tarafından 
hazırlanan raporumza kere ve tas 

vib etmiştir. 

Romanya kralı 

lstanbula geldi ve gitti 

lstanbul 14 - Romanya kralı 
Karol, dün hususi yatı ile karadeniz
den limanımıza gelmiş; boğazdan 

geçerek Moda önünde biraz dolaş

tıktan sonra saat 18,30 da tekrar 

Karadenize çıkmıştır. Kral, eski ln
giliz kralı Edvard'ı lstanbula getiren 
Nahalin yatı ile gelmiştir. 

Bu seyahat kralın Karadenizde 
yaptığı bir gezintiyi. lstanbula kadar 
uzanmasından ibaret ve tamamıle 
hususi bir mahiyette olmuştur. 

Hiç şüphe yok ki polis şefi Ho Teşkilat kurululudanberi, Hoove 
ov~r ıeklama büyük ehemmiyet ver- ı rin adamları Adliyenin aradığı 
mektedir. onun için bir cinayet her ' 25,063 caniyi yakalamıştır. Bunlar. 

: İngilterenin Filistin komi
seri Londraya gidiyor 

şeyden evvel kendisinin ve adamla· dan 20,713 Ü parmak izi sayesinde 
rının fotoğraflarının gazetelerde bi tutulmuştur. Bu adamlardan yüzde 
rinci sahifeye girmesini temin ede- 94 ü Adliye tarafından mahkum 
cek bir vasıta iır • 1 edilmiş ve aralarından yedisi ölüm 

Gangsterler tarafından Hoovere ' cezasına 41 i de küreğe mahkum 
• 1 ' 
ılk ~efa, ç~~uk kaçakcısı ~.arry Bru· I olmuştur. Mah {Um olanlara verilen 
net ın tevkıfınd~n sonra ılanı harp , hapis cezasının mecmuu 43,733 se. 
edilmiştir. Brunet ve cürüm ortak neye varmaktadır , 
ları Nevyork'un göbeğinde bir yere On ( halk düşmanı ) G. Men me • . 
saklanmışlardı. Onlar bu yeri haki· murlarının kurşunile can Yermiştir. J 

ki bir silah deposu haline koymuş- Bu neticeler ilk bakışta çok ehem 1 

lardı. miyetli gibi görünmektedir . Fakat 1 
Hoover ve G. Menleri bu hay hakikatta bizzat G. Men teşkilatının 

dutları imha İçin on bin kişilik bir da itiraf ettiği gibi bu neticeler çok 1 
seyirci kitlesi önünde, mitralyöz, ehemmiyetsizdir . 

ve yangın çıkarıcı bomba, ve gaz . ~eden mi ? O halde iyi dinle 
ile onların saklandığı bu yere teca· yınız : 

Vüz etmeğe 'mecbur kalmışlardı. Amerika ordusunun hazari kuv-
Fakat :bu hadisden sonra Hoo. veli 180,000 kişidir. Buna mukabil 

Ver' in aleyhinde şiddetli bir tenkid Ameı idadaki caniler ordusunun mik-
baş gfütermi~ti. Koca bir şehrin or . tarı ( 4,300,000 ) e baliğ olmakta
tasında tehlikeli bir oyun oynadığı 1 dır. Bu ordu her yirmi dört sani. 
Ve büyük bir yangına bile sebebiyet I yede bir cinayet işlemektedir. Yine 
Verınesi'le az kalmış bulunduğu ve lıu canilerin her yıl yaptığı ziyanın b .. t .. 
• u un bunlara hiç de lüzum elmadı- mikt~rı ise on beş yirmi milyon do 
Rı ve bütün bunların Hoover'in rek !arı bulmaktadır . 
lam ihtirasından başka bir şey Görülüyor ki, G. Men tarafından 
olmadığı ileri sürüldü. Halta bu ten- her yıl yapılan beş, altı bin tevkifin 
k~dler karşısında onun istifa edece· denizden alınmış bir koğa su ma· 
ğı haberi bile bir yıldırım süratiie hiyetinde kalacağı aşikardır. 
~?laştı. Gangster mahafilinde büyük Mamafih Hoover Amerikada ci-

ır sevinç başlamıştı. Fakat bu se. nayeti azaltmak için daha başka 
vinç bir sabun köpüğü kadar bile tedbirler de almaktadır . Mesela 
Sürmedi. Ertesi gün onun tekrar İşe şimdiye kadar kimsenin düşünme-
~aşladığı görüldü. diği bir tedbir: Her şeyden evvel 

Fakat düşmanları harp sahasını cinayet meyillerini çocuğun ruhunda 1 
terketmenıişlerdi.. ve kafasında boğmaktır. Bunun için 

1 
Hoover polislık mesleğine bir ne muhtelif poli! teşkilatının nazareti 

tr olarak başladı. G. Men onu ca altında çocuklara mahsus müesse-
n'.ler harbine eli bomboş olarak hat · seler. IJu mü·sseselerin vazifesi ba. 
la silah taşımak hakkından bile mah zı çocukların kafasından polisin bir 

Londra : 15 (Radyo) - Filis 
tindeki fevkalade komiser; son ha 
diseler hakkında iıükı'.lmete izahat 
vermek ve yeniden lazım gelen tali· 
matı almak üzere bu hafta içinde bu 
raya gelecektir. 

Be :rlin; 15 (Radyo) -Südet par· 

tisinin beş kişiden mürekkep olan 
heyeti salı günü başvekil B. Hodza 
ile iki saat süren bir konuşma yap· 

mıştır. 

Selahiyettar mahafil bunu tek
zip etmemektedir. Yarın ikinci bir 
tebliğ neşredilmesi muhtemeldir. Ma 
mafıh müzakereler hakkında bu teb· 
!iğde de sarih malumat bulunacağı 

umul mamalıdır. 

Bir m.ıhkfımun hükmü 
tastik edildi 

Kudüs: 15 (Radyo) - Ha}fada 
tethiş hareketinden üç sene hapse 
mahkuıu Fevzi adındaki bir şahsın 
hükmü umum kumandanlık tarafın· 
dan tasdik edilmiştir. 

düşman olduğu fıkrini çıkarmak ve 
kanuna karşı hürmeti telkin etmek 
tir . 

Diğer taraftan Hoover bilhassa 
Gangsterin ( halk düşmanı ) adile 
anılmasına mani olmak ve onları 

( Fare ) adile çağırmak hususunda 
ısrar etmektedir. Ona göre bir ço 
cuk, belki bir gün ( halk düşmanı ) 
olmayı arzu edebilir. Fakat hiç bir 
zaman bir ( Fare ) olmayı ılüşün-

miye cektir . 

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

Japon harekatı 

Sarı nehrin taşmasınnan 
güç mevkie girdi 

Pekin : 14 ( A. A. ) - Japon 
menabiinden alınan haberlere göre 
Japon ordusunun ş angsev üzerine 
illri yürüyüşü Sarı nehir btndtlerinin 
Çinliler tarafınclan yıkılması ve bu 

Martha Egerti, J•net Makdonaldı unutturan, bütün musiki aletlerini 
bile şaşırtan bir ses 

Asri Sinemada 
Bu • .ı\.kşam 

Viyana,Peşte, Berliıı Operalarının Primadonnası, Latif - Tatlı - Muhrik 
ve emsalsız sesli ( ALMAN BÜLBÜLÜ ) 

( Erna Sack ) ı 
En Şen, En Şuh , En Güzel ve akıllar durdurnn 

( Nis çiçeği ) 
Büyük Viyana Operetinde görüp dinliyecek ve bütün kederleıinizi 

unutacaksınız ' 

yüzden feyzanlar olması neticesi Ayrıca : MEKTEPLiLER EGLENIYOR 

eurmuştur. En yenı dünya havadisleri 
Hongong : 14 (A. A.) - Japon ı-------------

tayyareleri; lngiliz hududundan otuz 
kilometre kadar içeı i girerek lon
gkong ismindeki Çin kasabasını 

bombardıman etmişlerdir. 

Tokyo: 15 (Radyo) - Bendle· 
rin yıkılması yüzünden husule gelen 
Sarın=hirin büyük tuğyanı neticesi 
olarak harekat güçlükle yapılabil 
mektedir. Mühendislerin ve anıele 
!erin bütün gayretlerine rağmen 

bendleriıı tamiri mümkün olama 
maktadır. Longhay cihetinde hare 
kat hemen durmuş gibidır. 

Kanton: 15 (Radyo) - Japon 
tayyareleri bugünd'e şehri ve bil 
hassa şimendüfer istasyonunda bom 
balar atmıştır. Birçok binalar yıkıl· 
mış ve hat bozulmuştur 

İtalyada şiddetli 
feyezlar oldu 

~---

Roma: 14 (A. A) - Şimali !tal. 
yaya yağan şiddetli yağmuı lar bü 
yük hasarı mucib olmuş, köprüler 

yıkılmış, geniş miktarda arazi su al. 

tınd.ı kalmıştır. 

Çekoslovakyada 

Fiyatlar: Balkon 25, Duhuliye 15 kuruş Localar 1 liradır 

DiKKAT: Sinema dahili müteaddit Vantilatörler ve alınan hususi teda 
bir ile son derece serin bir hale getirilmektedir. En iyi film 
!eri ucuz ve hiç rahatsız olmadan serin serin seyretmek için 
fırsattan istifade ediniz . 

Telefon 

9406 

Asri 250 

C.H.P.Seyhan llyönkurul başkanlığından 
1....:... Adananın Adasokağı mahallesinde yapılacak iki dersaneli ilk. 

okul binası inşaatı (4167) lira keşif bedeli ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 30-Haziran-938 perşembe günü saat (16) da C. H. 

Partisi binasında yapılacaktır. 

3- isteyenler keşifnamcyi ve sair evrakı görmek için Parti Başkan
:: lığına müracaat etmelidir. 
- 4- isteklilerin (312) lira ( 52 ) kuruş muvakkaz t"minat vermesi ve 
Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir . 

9382 9-12-16-21 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted"r. 

Henlay'inin murahhasiyle ----·-------
müzakerelere ~başlandı r 

Prağ : 15 ( Radyo) - Baş ve. 
kil Ho~za Südetlerin şefi Henlayi 
nin murahhasiyle müzakerelere baş 
lamıştır. Bu müzakereler şimdilik 
müsait bir hava içinde geçmektedir. 

Meksikalı asi general: 

Yine asker toplıyor 

Meksika : 15 ( Radyo ) - Asi 
general Sedillo bugün radyoda ver
diği bir nutukta, Meksika cumhur 

reisile mücadele 1e deva ııı için yeni
den 4 bin kişilik bir kuvvet tedariki- 1 

ne muvaffak olduğunu ilan etmiştir. 

Filistini taksim 
komitesinde 

Kudüs: 15 (Radyo)- Filistini tak 
sim komitt.>si; buğün öğleden önce 
toplanarak yah , di :cemiyetinin uınu . 
mi katibi Batir Sunıi dinlenmiştir. J 

Dörtyolda satış 
Kooperat,fi 

Zirai Kooperatiflerı bir
leşerek bu namda bir Ko
operatif teşkil edilecek 

Dörtyolda portakal satışının in· 
kişafını temin için orada mevcut 
b..ılunan altı zirai kredi Kooperati
finin birleşmesile bir ( Satış Koo· 
peratifi ) teşkil edılecektir . 

Yapılan tetkikatta Dörtyol mer· 
kezinde 2042 bahçe sahıbi ve 2139 
portakal bahçesi, Payasta 227 bah
çe sahibi ve 227 bahçe , Erz.inde 
288 bahçe sahibi ve o kadar babç 

yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
VİY ANA'nın meşhur baş döndü· 
rücü valslaril,. süslü V<"! baştanbaşa 

neşe ve zerafet şaheocd olan 

Aşk Manevraları 
Almanca sözlü 

Nefis ve çok güzel Alman Ope· ! 
retini görünüz Muhrik sesli tenör ı 

Herman Prevor 
' VE 1 

TEO LINGEN - IDA WÜST 
T~rafından temsil edilen bu çok 
güzel film zevkle seyredi lecek eser 

lerdendir. Sinema meraklılarına 
tavsiye ederiz 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
Filmlerin en fevkaladesi , emsal~iz 

Komik 

( F ernandel ) 
Tarafından harikulade bir tarzda 

yaratılan 

GôRJ..IŞITI. SÖYLEME!.. 
Şaheserler ~aheserini göreceksiniz 

9407 

ki buralarda 2557 adet bahçe sa

hibi ve 2564 adet bahçe bulun· 
ma:..tadır . 

işte kurulacak olan L u Koope 
ratife yalnız müstahsiller girebile 
cek Tüccar ve Komisyoncular ıse 
Kooperatife girebilmek şartlarını 
kanunen haiz olmadıklaıından bunun 
d ı ş ı n d a kalacaklardır . Şiın· 
dilik hazırlıkları yapılmakta olanı 
bu Kooperotif yakında ieşekkül 

edip işe başladıktan sonra sa!ı~ 
leri daha mükemmel bir surette 
yapılmış olacaktır , 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 

300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedelı de!rişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. :J 
2 - ilanlar içın idareye müra

,caat edilmelidir. 

Bürücekte kiralık 
Yayla Yurdu 
Çarşıya y1kın, kalabalık aileler 

için elverişli, üzümü, meyvesi, akar 
suyu mevcut, mutbak , hamam gibi 
her türlü teferrua!ı şamil büyük 
Yurt kiraya verilecektir. fstiyenlerin 
Cumhuriyet Halk Partisi kaleminde 
Hüsnü Yurtçu ile görüşmeleri. 

9403 12-15-22 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çaıı,mak Uzere b lr 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstlyenlerln idare 
hanemize müracaat etmeleri 

c 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 



Türksözü 16 Haziran t 

1 
BELEDİYE İLANLARI 1 Seyhan iskan Mlidürlüt:~~~/bed.ıi 

:..------------------------.- Yapılacak ev adedi Yeri Lira K. TÜRKSÖZÜ 

. 

1- T echiz tekfin için gerekli 1 7 ,000 adet muhtelif boyda meıar tah· 
tası ile 4320 metre kefenlik bez açık eksiltme suretile sabn almacakbr. 

2- Tahtanm muhammen bedeli 3322.50 lira bezin muhammen bedeli 

1296 lirad1r . 
3- Tahtanın muvakkat temirıab 249,18 lira ve bezin muvakkat te

minat. 97.20 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 4 üncü pazartesi günü saet on beşte Belediye 

Encümeninde yaptlacakbr. 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be 

lediye Encümenine müracaatları ilin olunur.9416 16-71-25-29 

1- Seyhan nehri kenanndaki bdediye yüzme havuzunu temizlettiril· 
mesi açık olarak eksiltmeye könulmuştur. 

2-Keşif bedeli 993,50 liradu. 
3- Muvakkat teminat. 74,50 liradır. 
4- lhalrsi Haziranın 21 inci perşembe günü saat onbeşte belediye 

dairesinde yapılacaktır, 
5- Şartnamesi Fen işleri müdürlüğündedir. lstiyenler oradan parasız 

alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlik 

te belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. 
4-8-12-16 9364 

1- Asfalt yollar için gerekli yirmi tor Arfalt ac;ık t~!iltn:e rnatile 
satın ahnacaktır. 

2- Kesif bedeli 2600 liradar. 
3- Muvakkat teminah 195 lirad1r. 
4- ihalesi Haziranın 27 ir ci pazartui günü saat on Le~ le Belediye 

Encümeninde yapılacakt.r. 
S- Ft-nni şarına'lı < si Brlt:di) c Ft n iş 1eri MüLüı '.üğüı de cir. fsteyt n!ı r 

oradan parasız alabilirler . 
6- 'I aliplerin iha!e günü n.uvakht teminat m. kLuzlarile birli t~ 

Belediye Er.cüm< nine n ıürc. cac.tları i an o'uı uı <;;~i7 8- 12- 16 - 21 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey maha\lesi Ordu Evi civarı Savatlı 

Bay Halil evi 11-30 9358 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KÖZA 

Kilo Fiati 
CiN.si En az En çı.>k 

Satılan miktar 

/C. s. A.. s. Kilo 

IGpımab 
... 

pamuk ==-=== - -
Piyasa parlatı • -
Piyasa temizi 

" -----iane 1 
iane 2 
t:ksprcs 
Klevlant 

YAPAÔI --:,--------------
8 ey az 1 1 
Siyah ------

ÇlôlT 
ı--.Ekr.-osp-re-s -- - - 1 1 

iane ---

1---" ----~-~-.;...6=_ -==ı== 1---
Butday Kıhns 

Yerli 
Men tane 

Kut yemi 
keten tohumu 
Mercimek 
Suum 

~ ... U BU BAT 

3 ~ / _ 3.SO _---- -------

.:,5,; 3 ------

t - -
UN 

- - ---1 1 !?ört yıld12 Salı'h 
UÇ ., " 

~ ~ ı-~ört yıldız Dotruluk 
a uç " ,. ·- -;t Simit .. 
e.ı _ l>ört yddız Cumhuriyet 

~ ' üç " ,. Simit 
" 

Liverpol T elıraflan 
15 I 6 I 1938 

s-.. ,._ 

Kambiyo ve Para 
it Bankasmdi n alınmışbr. 

~=muz vadeli 1 ! l ~~ ,-__ L=R-....;.a;.:....iş_m_ark ______ ,_ı_\ 96 
.-1--T------

4 62 
Frank ( Franaz ) -28- 33 

ı-~·-_Cf...-_ri_n-.:,.:....' -------- Sterlin ( infiliz) 6'J:l- 00 
Hint hazır 3 98 o -:--T" • •-::~------- ı- olar < Amerika ) 79 21 
Nevzork 8 25 Frank ( isviçre ) 

il 

1 

14 Kozan: Merkezi laza 729 20 
118 • : imam oğlu .. .. 
35 ,. : fhsanülhamit .. .. 
24 ,, : Ayvah .. • 
19 ,, : Pekmezci .. .. 

210 
1 Saimbeyli : Merkezi kaza 687 71 

10 • : Höketçe ,, ,. 
14 ,. : Doğanb<yli ,, ,. 
S • : Şar ,. .. 

1- Yukarıda köy üzerine mahal ve beherinin muhammen keşif be 
delleri gösterilditi üzere Vilayetin Kozan kazasında 210 ve Saimbeyli 
kazasmda 30 ki ceman 240 tip 8 den tek kargir göçmen evi yaptmla
caktır . 

2- Yapılacak evlerin kerestesi iskan dairesince verilmek ve diğer 
biitün malzeme ve işçili müteahhidine ait olmak üzere ve anahtar teslimi 
şartile toptan kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . • 

3 - ihale 938 senesi Temmuzunun 4 üncü pazartesi günü saat 15 de 
Vilayet konağında toplanacak lskin Komisyonu tarafmdan yapılacakbr. 

4- 240 evin toptan inşasına kapah zarf U'lulile talip çıkmadığı veya 
talibin teklif ettiği bedel haddi layıkında görülmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine gurup, gurup olarak Ç1kacak taliplerine yine ayni günde pa· 
zarhk suretile ihale edilecektir. 

5- Bu işe ait plan ve mukavele ve şartname vesair evrak ve keşfi 
Vilayet lskin Müdürlüğünde Kozan ve Saimbeyli kazalannda görülebilir. 

6- isteklilerin muvakkat teminatlarım ihaleden tvvel Malsandığma 
yahrmaları ve ihale saabnda komisyona müracaatlan ilin olunur. 

9415 16- 21 - 25 

Her mevsim ve nıuhite gfire 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Ntzih Çay 

Adana 

!arının muvaffakıyet sırn lıundadır 

cı J.rn;ırı: •c•tll .~tı . rı!ct i <i Ycz!ık Ça in 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaıını kar,ııar 

c. 

GOLEMAN " Liiks la n1 ı ıl.i ı g !.: ~yi gü11 Hize ç~virir . On iki saatta 

Sekiz kuruş1uk gaz yakar. 

SATIŞ YERi: Hükıi ·net caJJesinde Ömer Başeğmez 
Telgraf adresi : BAŞEGMEZ Telefon No: 168 Ticarethanesi 

1 

9170 44 

.-------------------------------~' 

Yumurtalık dalyanı' Seyhan Vakıflar rv üdiir-
1 lüğünden: 

jMatbaacıiıkl Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab iılerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yapbrabil irsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınlZI Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

j 1 LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli 
bir kapak bölg 
cak Türbözünd 
pıbr. 

Resmi eura 
veller, defterler, 
karneler, kiğıt, 

kartvizit ve bil 
tab iıleriniı, e 

bir zamanda en 
bir şekilde en 
rufatla Türksözün 
pıhr. 

ıı •Türksözü,.nd 

ka her boyda 
mecmua, tabed 

---·-------------------------------------....., 

; ı Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numarah 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak il Kaleviyet : ( 100 sın3 suya sarfolun•11 

mikdaıı ) 
Renk : Renksiz 1 Mecmu ~ertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku K< kusuz Uzvi mııddeler için sarfolunarı müvellid 

litrede O. 

Tadı Latif Siilf al ( SO 4 ) ,, 

Teamül : Mutedil Klor ( CI ) ,, 
Nitrat ( No 3 ) ,, 
Nitril ( No 2 ) .. 
Amonyak ( NH 3 ) ,, 

ennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yerinden 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli ~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi ev'-• 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el.leğmeden hususi Kimyager 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin eltği Sıhhiye M~m:ıru huzurları 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan soor' 
rmakta ve ağızlan Sılıh:ıt Memuru tarafm Jın mühürlenerrk 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
1 Haziran 938 tarihinden itiba

ren üç sene müddetle tuttutum Yu 
murtalık Dalyanmda hiç bir ortağım 

Mestan zade mahallesi Mesçidi· Kayadel~n Gazozları da K ayadelen Suları gibi berrak , 
nin bir yılhk ican 20 lirada isteklis is, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlarmı tercih ediniz · 

bulunmadığım ilan eylerim. 
Adanada Bizim Lokanta 

sahibi 
ÔMER SELÇUK 

491-ıl 2-3 

üzerindedir. 17/61938 gününde ihale '---9_3_75 ____________________ __ 

edilmek üzere 10 gün için artırma· 

ya çıkanlmışbr. lcarım fazlaya tut
mak istiyenler Vakıflar ldarrsine 
müracaatlorı .9383 9-12-16 Adana Türklözü 

• 


