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.. TUrkıye öyıe bir Halayın haı·z mevki lfgal etmek-
tedir ki, ne Fransa 

lngiliz kralı ve krali Salha Gökçen dünaBal- Bomb~ de~il.k~s~ 
çesinin Paris ziyareti I: • k tane fışengı ımış. 

ve ne de lnglltere, ld v b ı 
TUrklye ile araların- 0 ugu eyn e • 
da mevcut dostane 

;e~na::::~:· ~:.~: milel ehemmiyet 
memektedlrler. ,, 

Fransızlar karşılama mas 
rafı olarak 30 milyon 

harcıyacaklar 
, ______________ , 

Belgradda çıkan ( pravda ) 
gazetesinin mühim bir makalesi 

Yugoslav gazetelerinin Hatay davamızın geçirdi!ji safhaları dikkatle 
takip ettikleri görülmektedir. Bu meseleyi devamlı bir dikkalle takip e
den gezele " Pravda ,, gazetesidir. Yugoslav gazeteleri arasında Hatay 
meselesi hakkında, şimdiye kadar, makale neşreden yalnız bu gazetedir. 

" Pravda , , gazetesinin "Dr. M.,, imzası ve •' sancak meselesi· 
nin haiz bulundu!ju beynelmilel mahiyet,. serlevhası altında neşretti!ji 
bir makaleye göre : 

lskendeıun Sancağında zuhura 
gelen hadiseler o kadar şiddet pey· 

da etmektedir ki, vaziyet ciddi te
lakkı olunabilir. Bu ciddiyet, bir 
çarpışmanın vukua gelmesi ihıimalin
de melhuz dc:ğıldir. Çünkü, bir çar
pışma vukuu tamamen ibtim"l hari
cindedir. 

28 Haziranda lngiliz Kral ve Kra. 
!içesi Parisi ziyart t edecek. Fransız. 
lar bu ziyarete fevkalade b!r ehem
miyet veımrktedir.Bilhtssa Musrnlini 
ye Almanyada ve Hitlere ftalyzda 
yapılan muazum ltz&hüra:tan sonra 
Fransızlar hiç bir suı elJe bu ıki rakip 
milletırn geıi kalmak isttmcm<kte, 

' ve lngili>. hüki:mdarl.rına yapacak
ları kaışılzma liıırninin ş<~•;sı ile 
Fransız - lngiliz dostluğunun de
rinliğini dünyaya isbat etmek niye
tindedirler . 

Fransız meclisi , lngiliz Kral ve 
/ Kraliçesini kabul masrafı olarak bun-

dan evvel 8 milyon franklık bir kre-
1 di kabul etmişti.Son ğelen Fransız ıra-

' 

zetelerinin verdiği habere göre mec
lis , hükumete yeniden yırmi dört 
milyonluk bir kredi daha açmıştır . 
Evvelki ve sonraki kabul edilen bu 
kıcJı Türk parasile takrıben bır mıl· 

yon yüz bin liraya lıolığ oluyor . 

37 senesi tahsi latında 

-
28 milyon lira fazla 

ıtn turnesıne çı tı 

Ydköyde 
meb:larımız 

başvekil, 
tarafından 

-

vekiller ve 
yolcu edildi 

Degerll taı.<yareclmlz Başvekll ve Dah iliye vekllimlzle beraberı 

Suriye başveki-
line suikast 
yapılmamış 

Paris : 16 (Radyo) - Suriye le· 
kelAde komiserliği Suriye başvekili 
Cemil Merdüme Beruta gitmek üzere 
bulunduğu bir sırada otomobiline bom 
ba atıldığı ve otomobilin hasara uğ
radığı hakkında gazetelerde çıkan 
haberleri kat'i surette tekzip etmek

tedir. 
Hadise Suriye başvekilinin oto

mobili caddeden geçerken atılan bir 
kestane fişenginin patlamasından ile
ri gelmiştir. Bu fişengi atanlar ehem
miyetle aranmaktadır, 

İr an Başveklli 
Hamidiyeyi 
ziyaret etti 

Bu meselede •lfıkadar devletler, 
Türkiy~. Frnnsa ve lngiltere bir çar
pışmaya meydan verecek kadar so· 
A'uk kanlılıklarını kaybedemezler. 
bundan başka bu devleller lskende· 
tun meselesini, geniş bir hareketi i· 
cap ettirecek mühim addetnoekte 
değildirler. Yalnız, zaten bulanık bir 
halde bulunan Yakın şark havasını 
daha ziyade karıştıracak ve büyük 
devletler için bir gaile teşkil eden 
F'iJistin meselesinin tesviyesini güçleş
tirecek olan dahili kargaşıklardan 
korkulmaktadır. 

!erini Akdenize isal edeeek borular 
Fransa mar.dası altında bulunan bu 
topraklardan geçmektedirler. Ayni 
sebep dolayısiyle Fransa dahi Suri
yeye karşı mevcut alakasını azalıa

ımz. Çünkü bu petroller lngiltereye 
•il olmakla lıerabcr Fransaya dahi 
hiımet etmektedirler. Suriye mesele. 
si ve Fıansa ve lngilterenin Yakın 
Ş"rk meselclerınde müşterek hareket 
eımelerini icap ettiı en sebep bunda 
mündemiçtir. Bütün bu meselede 
H•tay meselesi hayali bir ehemmiye· 
ti haizdir, Bunun için bugünlerde tes
viyesine çalışılan bu mesele mahalli 
mahiyeti haiz bir ekalliyetler mesele
si halinden çıkmakla ve dünya poli
tikası çerçivesine girmektedir. 

Ankara 16 [Telefonla]- Geçen 
yılın başında 1937 bütcemiz 231 mil· 
yon lira olarak tahmin ve tesbit edil. 
mişti. Halbuki alınan son neticelerden 
anlaşıldığına göre tahsiıat miktarı, 

teberrüler hariç olmak üzere 259 mil
yon 285,441 liraya baliğ olmuştur. 

K k Şükrü Kaya Reisicumhur başka 
Ankara: 16 (Te_lefonl~)- ıymet- ti~ı ve baş yave;i, mebuslar, lstanbu 

lskenderiye : 16 (Radyo) -Türk 
kolonisi tarafından limanımızda bulu
nan Hamidiye mektep gemisi komu
tanı ve zabitanı şerefine bir süva• 
re verilmiş ve bu süvarede Türk ko· 
lonisine ve Mısır yüksek ailelerincı 
mensup birçok zevat hazır bulunmuş

lardır. Hatay meselesi şiddN peyda et· 
miş olmasına rağmen Türkiye, Fran. 
sa ve fngiltere menfaatlerine uygun 
olarak halledilecektir. 

Türklerin halay diye adladıkları 
lakenderun :::>anccıK• ~uı.du u1uauc:;;u .... ,,, 

ahkamınca Fransanın mandası altında 
bulunan Suriyeye aittir. Hatay seke· 
nesinin büyük bir kısmını Türkler 
teşkil etmektedir. Bnnun için mesele 
ek alliyeller meselesi çerçivesi içinde 
İnkişaf etmektedir. 

Bu mesele 1937 senesine kadar 
Pek seyrek ve arazi mevzuu çerçive. 

2000 köy su altında 
100,000 den fazla Çinli halk 

meskensiz kaldı 
•i içinde ileri sürülmekte idi. Tür~
lcr için muhtelif haklar tanınması ıs
ltniyor ve bunların ekserisi kabul o
!ınuyordu. 337 senesinden sonra 
~esele başka bir zaviyeden ileri sü
~ lmeğe başlandı. 1937 senesinde Pa 
tine Suriyeye geniş bir muhtariyet 
~ahşeden bir muahede akdolundu. 
~Ürkler bu muahede ile yalnız Su
ıjYede değil, Sancakda dahil ve bil
~assa o havalide yaşayan Türk a· 
lalliyeti bakımından yeni bir vaziyet 
~asıl olduğu kanaatindedirler' Türk-

Japon askerleri Çinlilerin mukaveme
tine dayanamıyarak geri çekiliyorlar 

ı,, Türk akalliyetler meselesinin, ye-
li hadis olan vaziyet icabatına göre 
\allcdilmesini talep ~ttiler. Fransa 
hu meselenin anlaşma yoliyle halle-

t11 dilmesini istiyordu .• 
. Makalede bundan sonra Hatay 
'ntihabatı tarihceei hakkında doğru 
'lakhat veriliyor ve deniliyor ki: 

Halbuki Hatay meselesi, ekalli
)ctıer meselesine taallük eden mev
lit bir mesele değildir. Büyük Avru
~a politikası bu havali ile geniş bir 
1\Jtctte alakadardır, Gerek Fransa ve 
~etek lngilterenin bu havalide büyük 

~ ~addi, şiyasi ve askeri menfaatleri 
~ 

1 
ardır ve bu menfaatleri terketmek 

il'~ '~rinde d"ğildirler. Yakın Şarkın kay
lı" naşınağa başladığı ve yeni amiller 

jtıhur ettiği zamandanberi Fransa ve 
fı~ n2iltere gerek Yakın Şark devletleri 

~c ırerek milletleri arasında otorite
,! ~'İni idame ettirmek istemektedirler. 
~ .•tay meselesinde muhakkak olan bir 
~~ Cıhet varsa, o da Fransanın intihabat 

•crbestisini ihlal etm~miye nhdelmiş 
~I_ınasıdır. Fransa böyle bir halin 
\Jrkıer tarafından kendi aleyhlerine 

i.~tuı bir hareket olarak telakki e-
~ ~ınesinden kormaktadır. Türkiye 

~tınden güne kuvvet ve azemet pey• 
da eden bir devlettir. Bundan maa
i a _Türkiye öyle bir coğnfi mevki 
J2al etmektedir ki, ne Fransa ve ne 
ııı: lngiltere Türkiye ile ara~arın~~ 
Y Veuı dostane münasebetlerı katı
cıı bozmak iitememektedirler, 

tıı lngiliz menaliine gelince bunlar 
Uayyen ve kat'idirler. Musul petrol-

Tokyo : 16 (Radyo) - D_omeo 
ajansı bildiriyor: Zngoay demıryolu 
istikametinde Japon taarruzunu dur
durmak üzere Çinliler tarafından yı
kılan bendlerden taşan sarı su nehri 
2QOO Çin köyünü sular altında bırak
mıştır. 

Hankov : 16 (Radyo) - Çinin 
şimalinde Çin-Şov cephesinde hrrp 

etmekte olan Japon askerleri gördük
leri şiddetli mukavemet karşısında 
demiryolu kenarına çekilmektedirler. 

Pekin-Hankov demiryolu üzerinde 
ve Şansinin cenubi garbisinde bulu-

nan Japon kıtaatı ğeri çekilmette 
devam ediyor, 

Hankov : 16 (Radyo) - Çinli'tr 
çete hiil;nde Japon kanrgahlarıa 
ani baskınlar yapmakta devam et

yorlar. Kuvvetli bir .. Çin müfreııi 
Çanki garnizonuna. hucurr. eder~k ç 
tayyare ile otuz bır tangı tahrıp '" 

mişlerdir. 
Tokyo : 16 (Radyo) - Sarı ıh

rin taşmasından yü~ binden fazla n

li mel'cesiz kalmıştır. Japon kıttı 
bunlara yiyecek vermekte can ve al
larını kurtarmağa çalışmaktadır. 

-------

Ovalarımızda 
faaliyet 

Amele fiatlarında düşüklük yo 

Valansiya : 16 ( Radyo )-Fran- 1 
kist tayyareleri,dün li".1~n?a bulunan 
iki lngiliz ticaret gemısını bo ·bala
mışlardır • Nüfusça zayiat olmamış 
ise de bunlardan Gaston gemisi yan-

1
. 

maktadır. 1 
Kastello : 16 ( Radyo ) - Ya· ıl 

pılan tekziplere rağmen Frankist 
kuvvetleri bütün şehri işgal etmiş 
bulunmaktadır . Bu suretle Cumhu- \ 
riyetçilerin son mukavemet merkez- \ 
!eri de milliyetperverler tarafından \ 
ele geçirilmiştir . 

1 
Londra : 16 ( Radyo )- Valan- ı 

siya limanındaki iki lngiliz gemisinin 

Fı ankist tayyar eleı i tarafındarrm
bardman edilmesi burada büybir 
hiddet ve infial uyandırmıştır.tün 
gazeteler Frankoculara karşteş 
püskürmekte ve hüküınetin ; bu
na karşı şiddetli tedbirler ,sını 

istemektedir . 
Bu mesele hakkında yarvam 

Kamarasında şiddetli münalar 
olacağı tahmin edilmektedir 

Kastello : 16 ( Radyo )'anko 
kuvvetleri Valansiyaya doğ~rile
mektedir • Buraya 60 mil ,fede 
buiunan bir kasana da işgalmiş
tir • 

li tayyarecirriz Sabıha Gokçen Balkan I k tanı emniyet direktörü ~ve daha 
turunu yapmak üzere bugün sabahle bfr~~k ;evat tarafından hararetle 1 
yin saat 7,20 de Yeşilköy tayyare '\ u~urlanmıştır. Sabiha gökçen l~mir •ı 
meydanından havalanmıştır. yolile selaniğe ve oradan_ d_a Atıneya 

Sahôha Gök en tav are meY,danın vitlecek ve Alinadan Sela nık-Sofva 
,..,u."' u~~ ... ~..., • .ıl\.uŞı.u /"\la.~, ıv ı~ıı.:rı oa ouıa aonecek1ır. 1 

~Kastello 
cuların 

·şehri F ranko -
eline geçti 

Valansiyada yeniden iki İngiliz gemisi bombalandı 

Bu hadise Londrada büyük infial uyan
dırdı, şiddetli tedbir alınması isteniyor 

Hububat mahsulü çalışmalarının 
üçüncü haftasına giriyoruz. Geçen şu 
son iki haftanın çiftçilik bakımından 

Profesör Af et 
Cenevrede biiyük bir me 

rasimde değerli bir 
nutuk verdi 

Profesör Bayan Afet 

birbirinden farkı yok gibidir. pazara 
dökülen arpa, buğday, yulaf gibi 
ftububat mahsulü fiatlarında esaslı 

bir değişiklik olmamakla beraber 
hitirdiğimiz haftada bu mallar üzeri
ne yapılan alış veriş evvelki haftaya 
nazaran daha düşkünce ve daha iş
lahsızcadır. Bir taraftan mahsulün 
değersiz satışı, bir taraftan amele 
haftalıklarının çok yüksel. ve yıkıcı 
bir hal alması karşısında çiftçi müş· 
külat içindedir. 

Ektiği pamuğu meydana getir
mek hususunda her çarere baş vu· 
ran çiftçi, hububatın bu masraf ve kül
feti karşılayamadığını görünce açık 
pamuk satışlarına da başlanmıştır. 

Ara sıra işittiklerimize göre yeni 
mahsul klevlıınd pamuğu, kilosu 25 
kuruştan satılmak!; d ır. 2,5 kuruşa 

arpa 3 - 3,5 kuruşa bugday satarak 
aldığı parayı pamuk amelesine yatı
ran ve bunun da killi gelmediğim 
giırerek henüz çiçek bile olmayan 
pamuğu şimdiden satmak mecburi
yetinde kalan Çukurova çiftçisinin 
- yarın toplama masrafını da üzerine 
koyaısak-bu pamuğu kaça mal ede. 
ceği kolayca tahmin edilebılir. 

lskenderiye : 16 (Radyo) - Bu
rada bulunmakta olan lran Başvekili 
Mahmut Can ve maiyeti erkanı dün 
u 'd'u~ m~ld~n ıremisini zivaret 
l.\:,.~ \:v--a..oU:fVt°kt'l'T '-VP G.lUUlOr'ıı. :,QlClllC 

se!amlanmıştır. 

Evlenme çağı kanur.u 
kabul edildi 

Ankara; 16 (Telefonla)- Meclisin 
dünkü toplantısında medeni kanun 
daki evlenme çağını tadil eden kanun 
projesi müzakere ve kabul :edildi, Bu 
yeni kanuna göre evlenme çağı kızlar 
için 15, erkekler için 17 olarak tcsbit 
olunmustur. 

Harf inkılabımızın 
onuncu yıl dönümü 

Bir Bibilografya 
neşredilecek 

Ankara: 16 (Radyo) - Kültür 

1..ıakanlığından tebliğ olunmuştur: 
Harf inkıliibımızın onunlu yıl 

dönümü rnünasebetile yeni harflerle 

çıkarılmış olan eserlerin bir bibilog. 

rafyasının neşredilmesi mukarrerdir. 
Bu eserin noksansız olarak intişarını 

temin için müelliflerimizin lstanbul
da bulunan basma eserler derleme 

direktöı lüğüne bizzat veya yazı ile 

müracaat ederek malumat vermeleri 
rica olunur. 

Kral Güstav 
Doğumunun 80 inci yıl 

dönümü merasimle 
kutlandı 

lstokholm: 16 (Radyo)- kral 
Güstavaın dogumunun 80 inci 
yıl dönümü münasebetile sarayda 
büyük bir merasim yapılmış ve da. 

Ankara: 16 (Telefonla)- Cenevre 
üniversitesinde yapılan biiyük bir me 
rasim esn•sında ilk söz profesör ba
yan Afete verilmiş ve değerli profe
sörümüz Türkiye hakkında hazır bulu 
nanların alkışlarla karşılad ığı bir kon 

ferans vermiştir. 

Amele haftalıkları, ot için 5 lira
dan patoz için 8 liradan verilmiştir. 
Binaenaleyh geçen haftadan hiçbirfark 
yoktur. önümüzdeki haftanın da kaç
tan verileceği belli olmasa bile yine 
bu fiatları muhafaza edeceği kestiri
lebilir. 

Bu sene gerek hububat mahsulü 
ve gerekse pamuk vaziyeti çok iyi 
ve sevindirecek haldedir. Yeter ki 
beyaz altın denilen pamuğumuz para 
etsin ve müşteri bulsun!. .. 

ı 
vetli olarak buraya gelmiş olan Hol. 
landa kraliçesi, lsveç ve Norveç 

kralları ile birçok prens ve rprenses 
/er tebrikatta bulunmuşlardır, Güstav 

dünyada mevcut hükümdarların en 

yaşlısı bulunmaktadır. 
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17 Haziran 1938 

FRANSADA BiR 
SAAT T AMiRCiSi 

Tokat yeme sayesinde zengin oldu fran 

( Türksözü) 

heyeti Mı~ hükumeti 

F'ransada Gonfl Bufig d-!nilen 
yer de şimdı en çok dilde dolaşan 
ad. Pa·purdur. Panpur adını taşıyan 
adam, bu küçük şehi de bulu. 
nan villalaı ın en cazip görünen· 
!erinden birinde oturmaktadır ve ha· 
li vakti yerinde, itibar gören bir a· 
damdır. Servete sahip olma.~ı, hay· 
li kendine mahsus bir şekildedir. 

Parisin bütün mahallelerini dolaştı, 
hatta mülhakata kadar da uzandı. 
Tokat yemekle her zaman fazlaca 
tazminat elde edememekle bera!:ıer 

·İskenderiyeden Kahireye 
döndü 

Kahire: 16 (Radyo)- Bir kaç 
gündenberi lskenderiyede bulunmak I 
ta olan lran başvekilinin riyasetin· 
deki heyet oradaki resmi ziyaretle 
rini bitirmiş ve sahra yolile cizeye 1 
gelmiş burada yapılan at oyunlarını 
ve yarışlarını seyir ettikden sonra 1 
Kahire istasyonuna muvaselat etmış / 
lerdir. Heyet; ista<yonda büyük te· 
zahürat ve merasimle karşılanmış ve 
buradan ikametlerine tahsis edilmiş 1 

olan Zafran sarayına gelmişlerdir. ı 

Tahran bir sefarethane 
tE edecektir 

Kahi 16 (Radyo) - Mısır 
hükumetlısır · lran hükumetleri 
arasmdado•tluğun daha ziyade 
tr.kviyes' Tahranda bir sefaretha 
ne tesis eğe karar vermiştir. 

Panpur, Pariste saatçiydi ve sa
at tamiri suretile ekmt-k parasını 
güçile çıkarıyordu: adeta fakirane 
yaşıyordu : 

Kendisi öyle kolay kolay heye· 
cana getirilemezdi, söylenilen söz· 
lerdm çarçabuk alınmazdı. 

Güzel ha~alı bir günde bir ga· 
zinoda otur muş, iskambil oyunu. 
yordu. Kaybediyordu. Bir aralık oy 
nıyanlardan birine, şöyle diyecek 
oldu: 

- Siz, şeytan gibi oynuyorsu 
nuz, hani ya yok mu yal 

Fakat, sen misin söyliyenl Böy · 
le der demez, yanağında bir tokat 
şakladı. Heyecana gelen muhatabı 
oyuncu, kendini zaptedememiş, 
Mösyö Panpurun yanağına şiddetli 
bir tokat aşketmişti. Panpur, bu 
karşılıktan bir parça şaşaladı, lakin 
sükunetini bozmadı, yavaş yavaş 
gazinodan çıkmak üzere ayağa 
kalktı. 

Orada hazır bulunan bazı kim· 
seler, kendisini böyle hiç mukabe. 
lesiz kalkıp gitmeğe bırakmadılar 
yolunu kestiler ve derhal mahkeme 
ye müracaat etmesi için zorladılar. 

Bunun üzerine Parıpur, zoraki bir 
istida verdi ve tokat atandan taz 
rninat istedi. Mahkeme de 3,000 
frank tazminata hükmetti. 

Parayı eline alan Panrur, diişün 
ceye daldı; bu suretle para kazan· 
rnanın saat tamirile para kazanmak· 
tan daha kolay ve daha karlı oldu· 
ğunu zihninden geçirdi. Boyun a to· 
katı emeği muvafık gördü. Karşıs•n 
dakileri tahrik etmeğe gayret ede 
rck, bir ay içerisinde tokat ye· 
rnek suretile 3 kere tazminat aldı. 

Bundan sonra faaliyetini Parisin 
bir mahallcsile tahdin edecek yerde 

ne alırsa kar saydı. Bir defas nda 
adamakıllı bir t~hlike de atlattı. 
Tramvayda biıisine çattı, çat•ığını 
kızdırdı, o kadar şiddetli bir tokat 
yedi ki sendeliyerek tramvaydan 
diiştü; bareket versin tramvay ara· 
bası o aralık durmuştu! 

Bu tehlikeli tokattan uğradığı 
kazada omun kemiği incidi, bu se 
beple de bu seferki tazminat miktarı 
5,000 franga çıktı! 

1 

Heyet şerefine bu gece Nıl neh 
ri üzerinde bir yatta büyük bir zi 
yafet verilecektir. 

Daha fazla tazminat almadı da 
olmadı değil; tokat yüzünden bir 
defasında da · en fazia olmak öze. 
re · 10,000 frangı cebine indirdi. 
Ancak o seferinde canı hayli acıdı. 
Çene kemigi ağırca zedelendiğinden, 
3 ay müddetle hastanede yattı. Bu 
nunla beraber, tedavi masrafını ö

dedikten sonra da, gene karlı çıktı· 
ğını görerek, memnun oldu 1 

İngiliz iç istikrazı 
1 

Hülasa, Mösyö Panpur, topye 
ku~ o kadar kazandı, ki Gonfl Bu 
fig denilen yerde güzel bir villii se 
çerek, stın alıp yerleşti. Hatta, bu 
villayı satınaldıktan sonra da, elin
de kulliyeı lıce para kaldı, onu da 
maişetini temin hususunda işletmeğe 
yatırarak yangelüp safa sürmeğe 
başladı 1 

Tokat yiyen adam, tokat re· 
mekle kazanmaktan artık vazgeçti 
mi ? Şimdiki halde villasında din
leniyor, lakin paralar suyunu çeker 
de, yeni baştan ticaret maksadile 
dnlasmaÖ';ı rılrm.:a~ı muht,.mAI 1 R':I. 
husus dinlemekle tokat yemeğe ta· 
hammülü artacağına göre! 

Ancak, Panpur şimdi civarda o 
kadar tanınmıştır, ki boş bulunup 
ona tokat atarak tazminat ödemek 
zorunda kalmamak için, hemen her
kes i~t:yatlı, temkinli davranacaktır. 
Buna rağmen, başka bir tarafa se· 
yahat edip te tanınmadığı bir yer
de tokat parası toplamağa teşebbüs 
etmesi de ihimal dahilinde 1 Bir ke· 
re elalem maskarası, soytarı olmayı 
göze aldudıkt~n sonra mesele yok 
artık? ..... 

Bir günde satıldı 

Londra: 16 (Radyo) - 80 mil· 
yon liralık milli müdafaa İstikrazı 
dün sabah satışa çıkarılmış ve ak. 
şam üzeri bunlar tamamen satılmış 
tır. Bu suretle istikraz tahvilleri sa· 
tı~ı piyasada kapanmıştır. 

Alman hükumeti 

Avusturyanın borçlarını 
tanımıyor 

Berlin: 16 (Radyo) - Alman 
•1 ~· 1 r"! 1 •• 

rici iktisadiyatı hakkında söylediği 
bir nutukta ezcümle Almanyanın 

Avusturyanın borçlarını tanıyama 

yacağını söylemiş tir. 

münzevisi verebilirdi. Hakikaten de 
öyle oldu. 

Eskimoların adetlerine, ahlakla· 
rın·. aş irat teşkilatına, tagaddi tarz· 
!arına dair ihtiyarın verdiği malu 
matı başka bir yerde bulmanın im· 
kanı yoktu. 

Bize bilhassa: 

Kutupta beş yıldır 
yalnız yaşıyan papaz 

- Eskimoların yağlı kıyafefetle. 
rine bakmayınız. dedi. Bu yağlı kı· 
yahtlerin altında saklı olan temiz 
ve alicenap ruhu bilhassı size an· 
!atmak isterim .. 

Hakikaten rahik Bazin'in bu 

l>ari Suar gazetesinde okumuştur 
Grahanı Rovley adlı bir asarıatika 
llıütehassısile Reynold Bray adın· 
daki kuş mütahassı bundan~il<i se
ne evvel şimal kutbunda ilmi taha· 
'riyat yapmak üzere yola çıkmışlar· 
dı. 

yorduk. Kızağımız riizgarın şiddetin· 
den müt ·madiyen sarsılıyor, hazan 
ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Öyle 
tehlikeli bi: vaziyetete girdik ki. ar
kadaşımla birlikte hayatımızdan bi 

le ümidi kesmiş bulunuyordun 

noktai nazarı az zamanda sübut bul 
du . 

Çü. kü arkadaşımla beraber kı 
zaktaki köpeklcrimizden hangisini 
öldürectğimizi ve diğerlerine yem 
olarak vereceğimizidüşüniirken buz· 
larınaraoından ansmn küçük bir es 
kimo çocuğu göründü. 

Bu vl! şimdiye kadar Iraktaki 
sefir tar~an yapılmakta idi. 

Hitlerliyanaya gidiyor 
Viya 16 (Radyo) - Devlet 

reisi Hibn cuma günü (bugün) 
buraya pıesi bekleniyor. 

Ruzelt kabinesi
nin ıiricik kadın 

nazırı 

Roos:lt kabinesinin yegane ka 
dm nazı bayan F ranses Perkins 
Pariste ulunmaktadır. Alelade gi· 
yinen, el ıleki çantası ve başındaki 
şapkasiy Parisli bir madamı hatır
latan Pe~' ns, bugünkü Amerikanın 
hayat daıarmı teşkil eden (amele 
ve patro) meselesinde muvaffak 
olmuş mhim bir simad r. 

Rooırelt ilk dda Nevyork va· 
li:ıi oldu~ zaman bayan P.,rkins'i 
derhal tışkilatırıa memur etmişti. 
En mühin iktisadi mesdelerde, ve 
büyük aır.ele grevlerinde Roosevel· 
tin sağ kolu olan bayan Perkinsdi. 
Bir Fransız muharririnin sualine 
Karşı~ 

- Memleketimin iktisadi vazi 
yeti mükemmeldir. Bundan dolayı· 
dırdır ki dünya meselelerinden me· 
sul olduğumuzu söylemek lazımdır. 

Demiş ve gülerek ilave etmiştir. 
- Fakat Faansızlara nasihat 

vermek kalıil midir? Onların kendi 
meselelerini kendi kendilerine hal· 
!edeceklerinden tamamen eminim. 

F'ranses Perkins, beş yıldanberi 
kırk milyon amelenin nazırlığını ya· 
pan, şen, sevimli, bir şimalliden zi
yade cenupluyu andıran, güzel sesli 
imanı bütün, yorulmak bilnıeden 
gece gündiiz çalışmasına rağmen 

kuvvetine hiçbir an halel gelmiyen 
nadir Lulunur kadınlardandır .. 

Perkins, Kollej tahsilini Mont· 
Holiokda yaptıklar; sonra Şikago 
ve Kolonıbia Üniversitelerinde ik
tisad tahsilini bitirdi. Onun küçük 
yaştanberi bütün arzusu amele yı. 
ğmlariyle yakından alakadar olmak 
onların dertleriyle başLaşa yaşa· 
maktı. 

Filhakika böyle oldu. 

lık defadıa ki Perkins, Nevyork 
ameleler;nin yaptıkları i~, in .a ettik
leri mamulatı ve saati mesai keyfi· 

Sahife 3 

--------------------~·~------------------
Maı ıha Egerti, Jrnet Makdonaldı unutturan, bütün musiki alt"tlerini 

bile şaşırtan bir ses 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Viyana.Peşte, Berlin Operalarının Primadonnası.' Latif -::- Tatlı - Muhrik 
ve emsalsız sesli ( ALMAN BÜLBÜLU ) 

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

( Nis çiçeği ) 
Bü,ük Viyana Operetinde görüp dinliyecek ve l:ütün kederlerinizi 

unutacaksınız 

Ayrıca 

En 
MEKTEPLiLER EGLEN!YOR 

yenı dünya havadisleri 

Fiyatlar: Balkon 25, Duhuliye 15 kuruş Localar 1 liradır 

DiKKAT : Sinema dahili müteaddit Vantilatörler ve alman hususi ted a 
bir ile son derece serin bir hale getirilmektedir . En iyi film· 
leri ucuz ve hiç rahatsız olmadan serin serin seyretmek için 
fırsattan istifade ediniz . 

Asri 250 Telefon 

9406 
--------~~-----~--~~-----------------

·Adana Elektrik 
Şirketinden : 

Sayın müşterilerimize öğütler : 

1 . ) Tasarruf düşüncesile elektrik tesisatınızda ' endiliğinizden tamir 
ve ilave işleri yapmayınız. Çünkü, bu size can bahasına mal olabilir. 

2 . ) Elektrik tesisatı tamir ve ilavelerini ehliyet vesika>ı bulunan 
kimselere yaptırıp Elektrik Şirketine gönderiniz. 

3 . ) Biliniz ki ışık sıcaklık ve işleiici kuvvet veren elektrik cereyanı, 
doğru kullanılmadığı takdirde tehlikeli olabilir. Onun için tesisatınızı va· 
kit vakit gözden geçirtip göreceginiz düzensizlik ve bozuklukları berta· 
raf ettiriniz. Kendi tesisatınızdan gene kendinizin mesut olacağınızı unut· 
mamalısımz. 9410 15- 17 - 19 

:""' .... ...,...,~~~-----~~~ --- , 
nızmeıçı aranıyor ! 

Evde çalışınak Uzere bir 
kadın aşçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstıyenlerln idare 
hanemize müracaat etmeleri 

c 

Seyretmeğe başladığınız dakikadan 
itibaren sizi kahkaha tufanına 

tutacak emsalsız bir film 

yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
Yeni ve büyiik komedi Artisti 

( F ernandel ) 
in zevkine , Ne~esine , Güzeİliğine 
doyamıyacağıııız fevkalade komik 
iahnelerle dolu mükemmel filmi 

( Gör!. İşit!. Söyleme!. ) 
En son ve yeni eoeriııi görünüz 

Bu fılm bütün kederlerinizi , can 
sıkıntınızı giderecek size yeni loir 
zevk ve neşe getirecek tir. Muh"k· 

kak görünüz pek memnun 
kalacaksınız 

Teşekkür 
Uzun zamandanberi çekmekte ol· 

duğum göz hastalı~nıı çok kısa bir 
zamanda tedavi ederek beni hayata 
kavuşturan Adanamızın çok cleğerli 
göz mütehassısı D..ıktor Ali Nıim 
Ôzengöre borçlu bulunduğu n say· 
gı ve minnettarlığımın sayın gaze· 
tenizle iblağını rica ederim . 

Mersinde kahveci 
Mehmet oğlu 

9420 HALiL KOZAN 

Defterdarlıkdan : 
Oyun aletleri resmi kanunu mu

cibince kahve, gazino ve emsali 
oyun ve eğlence mahallerinde bulu . 
nan bilardo, tavla, dama ve satranç 
aletleri rüsumunun Haziran ayı 
içinde Malsandığına tediye edilerek 
mukabilinde alınacak levhaların o
yun aletlerine çivilenmesi, 1 tem 
muz 938 den itibaren yapılacak 
yokla •ıada levhasız görülen oyun 
aletlerinin her birinrlt:n ikişer kat 
resim alınacağı ilan olunur. 

9421 
Bu iki lngiliz aliminin iki yıl sü 

ten seyahatleri için::!,, rast'adıkları 
<n ıniıhim Hdisc vr anlattıkları şu· 
Vak'adır: 

Bu "rada karşımıza beyaz sa
kallı, beyaz bıyıklı, üstü bvşı eski
nıo kıyafetli bir adam çıkıverdı. Bu 
adam, beyaz renkliydi ve bizdena 

ve biıdenJi. Bulunduğumuz yer, pos 
ta merkezind~n 500 kilo ııetre uzak 
ta idi. 

Bize güldü. 
Beni elimden"tutarak ve arkada. 

şıma a işaret ederek ilerledı. 
yetleriyle alakadar olacak lıir mües PEK YAKINDA: Yumurtalık dalyanı 
sesenin yaratıcısı oldu .

1 

FERNAND GRAVEY 
Bilhassa 1911 yılında, bir elbi· ( Ebedi Senfoni ) / 

1 
-· Kutubl..r ın münteha nokta 

arında büyük bir müşkülatla ileri 

~ası ile yapılacak mukavele esasları 
b • . Var ır, Deniz ticaret müdürlüğü 

U ışe ait münakasayı yakında biti 
''Cektir. 938 yılında memleketimi 

~~ 2000_0 g~?~enin_l nakli mubra 
k · Nakıl ışının bır buçuk ay ger 
alınası ve iskan mahallelerinde kafi 

ltıikt d 1 .. .. d b ar a ev yapı amaması yuzun en 
d~ Yıl ancak 810 bin göçmen nakle 
ılebilccektir. 

bu Bükr~ş elçimiz Hamdullah Suphi 
ı\ıı ay çındc Ramanyadan gelerek 

karaya gidecek ve hüku 
tnetıe Romanyadan yapılacak göç ir 
tnen nakliyatı hakkında görüşecekti 

Göı düğümüz adam radyosuz, 
havadissiz. medeni dünya ile hiçbir 
ilişiği olmadan burada nasıl yaşıya· 
biliyordu ı. 

Kıtağımızm üstüneden kendisini 
selamladık. 

O da bizi nazikane bir surette 
selamladı. · 

Kimsiniz? 
Eskimo kıyafetindeki meçhul 

adam gülümsedi: 
Bendeki rahip Bazin'im 1 5 yıl

d ın'>eri b ıra h oturuyorum. H,. 
şeyden ve herkesten uzağım ! 

Kendisini mal bulmuş mağribi 
gi"ıi kucakladık. Çünkü bize, kutba 
dair enözlü malumatı bu kutuplar 

Bu küçük çocuğu ta ki b ettik. 

Rahip Bazin çocuğa ve bize 
memnuniyetle bakıyordu. Biraz son 
ra iki eskimo kulubesile karşılaştık . 

Orada hem hayvanlarımıw, hem de 
kendimize bol bol fok balığı bul
duk. 

Sonradan öğrendik ki, bu kulü 
hedeki eskimoların olup olacak yi · 
yeceklrri bundan ibaretmiş .. 

Bu yiyeceklerini de lıiz misa 
firlerine harcamış oluyorlardı! 

Bazin'ın yanına g ldiğimiz za 
man onu ufuklara derin derin bakar 
ken gördük. 

Artık dönmek ıam;;nı gelmiş 

Biribirimizle kacaklaşırkcn dünyanın 
bu enmetin münzevisi önünde hür 1 
metle iğildik. 

se fabrikasında vukua gelen yangın· 1 fçli lıir aşk ve müzik fılmind~ 1 
da, 46 genç kızın lıağıra çağıra göz 9423 ı 
!erinin önünde alevler için 'e yan· :.... __________ , __ _ 

ması bayan Perkin'e çok tesir etti. 
Artık o, politika denizine atılmış 

tı. 

ilk defa Nevyork sanayi oJasma 
aza seçildi. Buradaki mesaisiyle bü
tün iktisadcı'arın hürmet ve muhab. 
betini celbetıi. 

Sonra, yukarıda da söylediğimiz 
gibi. Rooseveltin valiliği zn·nanındaki 
tensibiyle amele teşkilatın tanzimine 
memur edildi. 

Roosevelt cumhurreisi olur olmaz 
derlıal Bayan F ranses Perkins'i iş 
nazırı olarak kab nesine aldı. 

Bayan Perkins, yalnız kendi mem· I 
lekeli iktisadiyatında değil, Jünya 

iktisadiyatında da salahiyettardır. 
Bu kadın nazırın patronlarla yaptı 

ğı son miicadeleyi lıatırlıyak kendisi· 
nin kuvvetıneldair bir fikir verilebilir. 

Bayan Perkins evlidir. Çüzel bir 
kızı da vardır. Hayatı daima sade 
geçer, vazife dolayısiyle memleketin 
bir ucun lan diğer ucuna koşar, vak' 
aları bizzat müşahede etmegi sever 
en çelin meseleler ve grevler önün· 
d~ kat'iyyen asabiyete kapılmaz .. 

Fıanses Perkins lsviçreye gide
rek Cemiyeti Akvamda beynelmilel 
İş Kongresinde memleketini temsil 
edecektir. 

l Haziran 938 tarihinden itiba. 
rtnüç sene müddetle luttuğ·1m Yu. 
murtalık Dalyanında hiç bir ortağım 
bulunmadığını ilan eylerim. 

Adanada Bizim Lokanta 
sahibi 

ÖMER SELÇUK 

4914 2-3 

Zayi şahadetname 
Osmaniye Rüşdiye>inden 329 

senesi sonunda alınış olduğum şa· 
lıadetnameyi zayi ettim . Yenisini 
alac1ğımdan eskisinin hükmü kal· 
madığını ilan ederim. . 

9419 
Bahçede Ahmet oğlu 
DURDU AKMAN 



~ahıfe: 4 Türk sözü 17 Haziran 19!8 

Adana Botsası Muameleleri 
1-'AMUK ve KOZA 

Seyhan Vilanden : 
A- Kozan Husure!ine ait cins ve mevkilerile muhammen bedel· 

leri ve teminat miktcaşaiıda yazılı akarlarla taşocaklarınm ve sazo· 
tunun 1161938 den 339 gününe kadar bir senelik kiralarının açık ar. 
tırması 29/ 6/ 938 Çaba gününe kadar uzatılmıştır. 

, 
( •• •• •• 

TURKSOZU Kilo 
CfN~I En az 

IC. s. 
Kapımalı pamuk =-=-==--
Piyasa pnrlağ. -

" 25 
Pıyasa lemiı.i -

" 22 
iane 1 

iane 2 
f.kspres 
KJevlant 

Fi ati 

En çok Satılan miktar 
A. s. Kilo 

-26 

-

B- Ş.utnameleri ısi Muhasebrde görülebilir. 
C- Açık artırma Haziranının 29 uncu çarşamba günü saat ( 10,30) 

da Viıa yet Daimi Eıeninde yapılacaktır . 
E- istekli olanlaruvakkat teminat makbuzlarile birlikte Daimi En. 

cümene müracaatları 

9422 Muvakkat 

Muhammen bedeli teminat tutarı 
K. 

1 
L. K. Cinsi Mevkii No. Lira 

3 Dükkan Eskiçarşı 59 25 r 
YAPACI 

-ıfe~ya~z------- ---,--------.-------~ 
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" 
63 25 

" 3 • 67/9 25 
" 

ÇICIT 1 
2 • Irmak caddesi 5 25 

10 Han yeri Pazaryeri civarı 75 

280 Sazotu Tılan arazisinde 21 
82 Taşocakl Kozan sının içinde 6 15 
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!-1 U BU BAT 
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DeJıce )ok tor 
Kuş yemi 
Keten tohumu ---ı------;----------1 

~M:;;-e:--:-r~ci-m~ek;::..::..:..:..:.=.. _ _ __ -----------'-·------- Mahar Cemil Esen 
Susam ·--ı-----t. ______ _ 

ı-------------1-----l... 
UN 

1 
ı Dört yıldız Salih 

.. _ l_üç .. " 
~ .§ D ört yı ldız Doğrulıık 
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o~ . imı ! 

~ B. l >ürt yı ldız Cu~huriyet 1---
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Simit .. 
Livt!rpol Telgraflan 

16 I 6 I 1938 

·-------~~a::.:".:.::tım l'ı:r." 

Kambiyo ve Para 
iş Rankasandan alınmışbr. 

Hazır ı 4 , 6l -Lıret ı 
Temmuz vadeli - 4 - · 5 4 --:R:-a-yi=-şm-ar-=-k----- --5-j 05 

ı. Teşıin ,, ; 4 551 ~·rank ( Fransız ) l--34-ı · 92 
Hint haı.ır ,3-- Sterlin ( ingiliz ) ı-623 _OO 

~-=---------- - - ı~ üolar ( Amerika ) _16 _/ 52 
Nevyork 8 26 L" r rank ( isviçre ) 1 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu . 
•• 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

45 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

Her mevsım ve muhite gi)re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa N~zih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için ~azırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaılar 
hususı kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,ur. Bir fincan çay gUnUn bunalhcı aıcaıını k•r•ılar 

~--..... ----........ ...,.._..~~•~a~~...,,~·~,-..--....... ==-...... ._ ... ..;C~.~....J 
~ 

Sinir Had:ahkları Mütehassısı 
Reşadbey mhaHesi Ordu E.i civara Savatlı 

Ba Halil evi 12-30 9358 

.- Matbaa, lüccar ve Fabrikatörlere -
Her cins gızete, ratı,aa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 

İer için kırtasiye levaznı en ucuz ve 'n iyi cinslerden olmak üzere her 

zaman stok halinde revcuttur. 
Fotoğrafçılar ve anatörler için makine, cam, kağıt, film, paspartu ve 

ilaçlar h !r y !r J !a uc~dur. 
28 Şa\'ner fılmler 30 kurcş, Hypo- sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül. 

fit 40 Istanta, LeonarJ ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

ıı-ıı 9311 
Sedad Sahir Sevmen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

ı--
Devlet Demiryolları İşletme Umum M~idürlüğünden: 

1- Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere mü· 
sabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır . 

A ) Müsabakaya iştirak ede1)ilmek için Orta Tahsili bitirmiş olmak; 
B ) Türk olmak; 
C ) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan ( dahil ) yukarı olmamak; 
D ) Asgari bir sene için askerlikten_ maaf olmak ; 
E ) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal 

ve serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2- Müsahakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir . Ecnebi 

lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 cıımıutesi günü saat 14 <le Hay· 

darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, iz· 
' mir ve Erzurum İşletme Merkezlerinde yapılacaktır. 

4 ·- En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe kadardır. 
5- Talipl~r işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazia malumat almak isti· 

yenler işletme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler . 

9417 

Adana İnhisarlar Baş ınü
dürlüğüuden: 

Adana inhisarlar Baş mü~ürlü. 
ğünün eski ve yeni istasyonlar, an 
barlar, idarehane ve gazhane; imla 
hane ve barut d<-posu arasında se\ k 
ve nakledilecn1 olan ve (5) milyon 

17-22-28 

Yitik şahadetname 
Adana 29 Teşrinievvel lıkoku· 

lundan 935 tarihinde almış olduğum 
şahadetnameyi kaybdtim . Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim . 

Ağmf"hmet mahallesinde 

kilo tahmin edilen bal"a halinde yap 9418 

Murlaza oğlu 

iSHAK ONMEN 

rak tütün, sandık içerisinde mamul ~-------··--ııır 
tütün, müskirat, barut ve p1tlıyıcı 1 ÇOCUK HASTALI , LA 1 
maddeler ve çuvallı tuzlar ve bilcüm- MÜTEHASSISI 
le eşvanın nakli işleri tarihi ihaleden 
31-Mayıs-939 tarihine kadar açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 
Eksiltme 27- Haziran-938 ta· 

rihine raslayan Pazaıtesi günü saat 
16 da inhisarlar Baş müdürlü1-ü bina 

5 1 Kabul ••atları : Her gUn 1 
sıo<l.a komisyon huzurunda yapılacak 
tır. ı 15-18 

Şartnameyi görmt:k ve fazfi'tef ! -
silit almak ·isti yenler sabş şul>esine j me parası olan (91) lirayı makbuz 
müracaat etmelidirler. 1 mukabilinde Baş müdüriyet Hznrsi· 

Eksiltmeye iftirak etmek istiyer- ne yatmmalıdırlar. 11 - 14 - 17 

ler ihaleden evvel yüıde 7,5 güven· 9390 

!Matbaacılık! 1 Gazetecilik j 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:ıtirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane

ıinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kitıt, ıarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfiı 
bir şekilde en zarif hu 
ruf atla Türkıözünde ya· 
pıhr. 

Türksözü matbaa
sı •Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

=----·----------------y· ·-,,--------~----..---._. ______________ _., 

-

, 
~~ ·TOllKiYE iŞ BA.NK.ASI 

1 Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

: Renksiz 
: Kokusuz 

: Latif 
: Mutedil 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( 100 sın3 suya sarfolunan N· 10 

mikdan ) 0.2 sll'I' 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuf1 

litrede 0.40 mf"· 
Sülfat ( SO 4 ) ,. 0.0033 f'' 
Klor ( CI ) .. 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) ., 0.0040 
Nitrit ( No 2 ) ,. Yok 
Amonyak ( NH 3 ) ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederrk kaynadığı yerinden itibarefl 
is ta >yo.1a ka J u içi kalay:ı kalvaniz i borul ula içi mermer döşeli bellub' 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün fiziki ve Kimyevi evsafını 111" 
haf aza ederek ve hiç bir suretle eld eğmeden hususi Kimyagerimize 'il 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında d,. 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldaJ 
rmakta ve ağızları Sıhh:ıt Memuru tarafın fan mühürlenerek şehrimis' 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, pe 

s, temizdir. Dıi nı !<t/ılı l ıı 8HJfl.1•111 tercih ediniz. 18 
9375 

l Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası / 

d 


