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Hataydaki Milletler Cemiyeti komisyonu Türklü
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ğün başına beli kesildi! 
Türk- Fransız askeri heyetlerinin 
müzakereleri, der'in bir samimiyet 

içinde cereyan ediyor. 
Orgeneral Asım Gündüz; Fransız heyetine ve Antakya 

Türk ileri :·gelenlerine birer ziyafet verdi 

ak· 

1 

tı Antakya : 18 (Anadolu ajansının 
Usl muhabiri bildiriyor) - Orge

taJ Asım Gündüzün başkanlığında
askerl heyetimizle, Feneral Hintz-
'· 1n başkanlığındaki Gransız askeri 

/eti arasındaki müzakereler devam 
llıtktedir. 

,1 fier gün, öğleden evvel ve sonra 

1 
llıak üzere iki toplantı yapılmakta 
~ lııüzakereler büyük bir vekar ve 
'· n bir samimiyet içinde cereyan 
"ltktedir. 

ı lieyetler, boş zamanlarda Antak
~n tarihi yerlerini ziyaretle meşgul 
""-ktadır. 

inde su istilası 

fok feci bir hıll aldı 
~~onlar geri çekildi 

Yarım milyon 
insan açıkta 

ı,:okyo: 18 (Radyo) - Hariciye 
'~d 1 beyanatın la Çin hükumeti nez· 
ı,1 e bulunan iki Alman müsteşarı
n oradan aldırılması hususunda Ja
Ytan.ın teşebbüsatta bulunacağını 
enııştir 
l"ok . 

'kıtııı YO: 18 (Radyo) - Bendlerin 
. asından hasıl olan Sarı nehrin 

lııı ısti\ası büyük bir felaket halini 
ışıır 30 000 ;li · 0, metre murabbaı a-

•ıı; ~u altında ve 500,000 kişiden 
•tiy ııısan açıkla kalmıştır. bunların 
baı ttı çok fecidir. Halk dij!'er ka-
L~ra kaçmaktadır. 
'laıık 

tın; ov: 18 (Radyo) - Longhay 
tn )Y0 1u civarını sular istila ettij!'iq
ah 

3
Ponlar buradaki kuvvetlerini 

e kleriJere çekmek mecburiyetin
Ctek nıışJardır, Ç·nliler bunların yü. 
Ct•be~eç".'•.lerine ve mühimmatlarını 
t kend·goturmelerine mani olmakta 
~kted· ılerıne hayli zayiat verdir· 

ırler 

~b1;i.Jnkov.: 18 (A. A.J - Resmi bir 
•t e'ı8ınJı~cı in Siyensiyankoyu istir-

1 lerını bildirmektedir. 

Antakyadan bir görUnU• 

Orgeneral Asım Gündüz dün 
Fransız heyeti şerefine bir yemek 
ve bu akşam da Türk ileri gelenleri
ne seksen kişilik bir çay ziyafeti ver
miştir. Bu ziyafette diğer ceır.aatlar

dan da davetliler :hazır bulunmuştur. 
Antakya : 18 (Hususi ) - Baş

tercüman Jozefin Berut matbuat dai
resine tayin edildiği haber verilmek
tedir. 

Bu haber Halayda Fransız istih
barat dairelerinin lağvedileceğine dair 
kııvvetli bir şayianın çıkmasına yol 
açmıştır. 

Antakya : 18 (Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Ordu 

ve Kuseyr nahiyelerinde intihabat 
başlamıştır. 

Hükumet şiddet ve cebtin önüne 
geçmek için şiddetli tedbirler almağa 
karar vermiş ve bu cümleden olmak 
üzere azğın tahrikatına devam eden 
bir muhtarı da tevkif etmiştir. 

Bu tedbirlerin Türk cemaatı üze
rinde iyi bir intiba ve tesirler bırak
tıj!'ını gören Büro r~isi, asayış yok
tur, diye intihap bürosunu kapamıştır. 

Milletler cemiyeti komisyonun11n 
Türk ekseriyetine balta vurmak için 
elinden gelen her şeyi yapmağa ver· 
diğine hükmetmemenin imkanı yok. 
tur. 

Alman yada Yahudi düşmanlığı 
son günlerde büsbütün şiddetlendi 

İkibin Yahudi tevkif ve Berlindeki 
tahrip edildi Yahudi mağazaları 

, erlin: 18 (Havas ajansı bildiri· 
yor)- Almanyada yeni bir Yahudi 
düşmanlıgı dalgası her tarafı kasıp 

kavurmaktadır. Bu :yeni cereyan bil
hassa polis ıarafırdan Yahudi mah11le 
lerinr. yapılan baskı ı .lar ve Yahudilere 
karşı alınan çok şiddetli tedbirlerle 
temayüz etmektedir. 

Ecnebi tabiyesinde olup da Al
manyada bulunan YahJdilerin de Al
man Yahudileıi gibi mallarını hükume
te bildırmeled 1.akkındııki karar üze
rine bu yahudiler hükumetlerine müra 
caat ederek himayelerini istemişlerdir. 
Hükumetler bilhassa büyLk Britanya 
ve Amerika hükumetleri Almanya nez 
dinde teşebüslerde bulunmuş ve izahat 
istemiş ise de henuz bir cevap alama
mışlardır. 

Diğer tarnltan Yahudiler aleyhin 
de şiddetli nümayişlerde yapılmakta 
dır. Şehrin şimal ve şark mahallelerin 
de çok şiddetli nümayişler yapılmış 
ve Yahudi mağazalarının hesapları 
kırılmıştır. 6 Yahudi yaralanarak has
tahaneye nakil olunmuştur. 

Bundan başka iki bin Yahudi tev 
kil edilmiştir. 

Berlin: 18 (Radyo)- 17 Aj!'ıstos 

938 tarihinden itibaren Avusturyada-

da mecburt askerlik hizmeti tatbik 
edilecektir, 

Neşredilen bir a,keri emirde bü
tün almanyada mecbnri askerlik hiz
meti iki srne olaliık ıahdit edilmiştir. 

Berlin: 18 (Radyo)- Neşredılen bir 
emirde hiçbir n•Zİ Almanın Yahudi 
mağazalarından alış veriş etmemeleri 
ve bu mağazaların Nazilerce tanılabil 
mesi için Üzerlerine işaret konulması 

bildirilmiştir. 

Yine bu emre göre Yahudiler at 
yarışlarına giremiyecek ve doğacak 

çocukları Alman tabiiyetini alamıyacak
lır. 

Berlin: 18 (Radyo)- Polis burada 
1500 Yahudiyi tevkif etmiştir. Bunla 
rın tevkif edilm•,Jerin in sebebi belli 
değildir. Almanyanın Bre lav, Mağde
burj!' ve bazi şehirlerinde de tevki 
fat yapılmıştır. 

Japonlar tekzip ediyor 

Şanghay: 18 (Radyo) - Japon 

bahriye mahafili; Yanğ ·Çenk· Yang 

nehrinin ticaret gemilerine kapan 

dığına dair olan haberi tekzip etmek 

tedir. 

Prof es Öt Bayan Af etin Cenevre Ta
rih Cemiyetinde yeni bir Konferansı 

Avrupa)a medeniyet Orta Asyadan gelmiştir . 
Bu muhaceret olmasaydı,Avrupa bugün karanlık 

bir cehalet içinde bulunacaktı. 
• •• •• ........ ,, ............................................ il • •• •• •• •• •• • 

Profesör Plttard 

Cenevre : 18 ( Anaclo'ıı Ajan
sının hususi muh•biri bildiriyor ) -

Prolcsıır Bayan Alet dün gece Tarih 
Cemiyetinde Türkiyede Arkeoloji 
arnşlırmalaıı etrafında çok alaka 
uyandıran b;r konferans vcrmişlir . 
Konferans salonu hıncahınç dolu idi. 
Bilhassa kalabalık bir Profesör küt-

lesi vardı. Araştırmalara ait projek
siyon büyük bir aliik ıı ve zevkle 

seyredildi, Profesör Afet, hafriyattan 
elde edilen neticeleri ve ehemmiyeti 
tebarüz ettirdikten sonra kürsüyü 
terketti ve uzun, uzun alkışlandı. 

Bundan sonra kürsüye gelen Pro
fesör Piıtard , Türkiyedeki hafriyatı 
bizzat gördüğünü ve Bayan Afetin 
bu işlerle ne kadar ehemmiyetle meş· 
gul olduj!'unu ve bugünkü medeniyetin 

Avrupaya Orta Asyadan geldij!'ini ve 
ej!'er bu muhaceret olmasaydı Av· 
rupanın bugün nasıl karanlık bir ce
halet içinde kalacağını söylemiştir. 

Konferanstan sonra Bayan Pit -
lard, Profesör Alet şerefine evinde 
bir çay ziyati vermiş ve bu ziya• 
!ette bir çok mühim şahıslar da ha-
2ır bulunmuştur . Ziyafet esnasında 

' herkes muvalfakiyetinden dolayı Bayan 
1 Afeti tebrik etmiştir . 

Kozanda bir anne 1 Avusturya kanun
üç çocuk doğurdu ları kaldırılacak 

Almauyada cari Hiyaneti 
Vataniye kanunıı Avus

Japon imparatoru 

Mussolini ve Civaniye 
nişanlar verdi 

Tokyo: 18 (Radyo) - İmparator 
ltalyan Başvekili Mussolini ile damadı 
ve hariciye nazırı Kont Civanniye ni· 
şanlar vermiştir. 

lıalya kralı da buna mukabil Ja
pon yüksek rütbeli zevata nişanlar 

vermiştir Bunların içerisinde Baş

vekil ile eski hariciye nazırı da 
bulunmaktadır. 

Sabiha Gökçen 
Belgradda 

Tayyare meydanında çok 
büyük bir tezahüratla 

karşılandı 

Belgrad : 18 ( A. A. )-.:ıabah 
9,40 da Sofyadan hareket etmiş 

olan Sabiha Gökçen 10,30 da Bel

grada gelmiş ve tayyare meyda

nını.la Başvekil adına teşrifat Mü· 
düıü ile General 1 ankoviç ve Hava 

kuvvetleri yüksek subayları , Hava 

kurumları mensupları , Türkiye El· 

çisi, Y ı.nan ve Romen Elçileri ta

rafından karşılanmıştır. Saat 10 da 

buradan hareket etmiş olan Yu

goslav Avcı tayyareleri de Sabiha 

İngiltere hükumeti Bundan evvel üç defa 
ikişer çocuk dünyaya 

getirmişti turyada aa tatbik edilecek Franko hükumetini emri 

Kozan : 18 (Hususi muhabirimiz
den) - Kasabamızın Şevkiye mahal
lesinde oturan Hüseyin Sarıoğ-lanın 
karısı Huriye bir karında üç çocuk 
doğurmuştur. 

Bu kadın bundan evvel de üç de
fa doğurmuş ve her defasında ikişer 
çocuk dünyaya getirmiştir: 

Beşi erkek ve dördü kız olan bu 
yavrular sıhhaltadırlar. Belediyece a
na ve babalarına elden geldiği kadar 
yardım edilmektedir. 

Kozan çiftçisine 
Ziraat bankasının 

yardımı 

Kozan : 18 (Hu•usl muhabirimiz-
den) - Ziraat bankası tarafından ka
zamız çiftçilerine bu sene yirmi iki 
bin küsur lira yardımda bulunulmuş
tur. Bu hususta bankanın kasabamız 
ajanı Bay Mustafanın biıyük yardım
ları dokunmuştur. Bu yardım geçen 
senenin hemen iki misli derecesinde 
dır. 

Mahsul vaziyeti çok iyidir .Bu yüzden 
sevinç içinde lıulunan köylünün borç 
!arını vaktinde bankaya ödeyecekle
rine şüphe yoktur. 

• asabamızda yapılmaj!'a başlana
cağını t:vvelce bildirdiğ'im Paı ti bina
sının inşaaıına başlanmıştır. inşaat 
sür'alle yapılmakla olduğundan çok 
yakında ikmal edilmiş olacaktır. 

Fransız meclisi 

Mühim bir kanun layıha
sını kabul ederek dağıldı 

Paris: 18 (Radyo) - Mebusan 

meclisi; ,harp zamanında alınacak 
askeri tedbialere dair olan anun 

layihasını ayanın tebdil ettiği şekilde 
tasdik ederek dağılmıştır. 

Berlin : 18 ( Radyo ) - Havds 

ajansı bildiriyor . Adliye Nazırı hu· 

kuk kongransıııda söz alarak, dini 

esaslara dayanan ve Alman huku· 

kuna uymayan eski Avusturya ka

nunlarının tadil edileceğini , Nasyo· 

nal - Sosyalist kanunları kabul 

edilinceye kadar Avusturya Ceza 
kanunlarının ifa edileceğini söyle· 

miş ve fakat Almanyada cari olan 

Hiyaneti Vataniye kanununun Avus 

turyada da tatbik olunacağını ilave 

etmiştir • 

vaki olarak tanıyacak 

Londra: 18 (Rad,o) - Yüksek 

mahkeme; F ranko hükumetinin bir 

emirvaki hükumeti olarak tanınması 
na karar vermiştir, 

lngiltere hükumeti; Yüksek mah 
kemenin verdiği bu karara riayet e· 

derek F ranko hükumetini bir emrivaki 

hükumeti ve sahip bulundu~u arazi 

üzerindeki hukuklarını tanımakla be 

raber Cumhuriyet hükumetinide es· 

kiden olduğu gibi tanıyacaktır. 

Los Ancelos'da Türk gecesi 
>"~~'1 

Halk sinema-
da, perde ü
zerinde Ulu 
Şefimiz Ata
türkle, Mini 
mini sevimli 
Ülküyü go
runce, bir -
denbire salo-

1 nu müdhiş ı 
bir alkış fırtı
nası sarstı. 

-
-} azısı ıkinci sahifeM-

• BUyUk Şeflmlzle mini mini O lkU 
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!sahife 2 (Türksözü) - 19 Haziran 1938 

Los Angeles'de Türk Gecesi 
•• 

Filimde Atatürk ve küçük Ulkü 

f-ş-~-1tı1-Ö ır __ lh1_c§l.,._lb ..... a·-~-1r--o-~-- _ır_n_l 

, .......... ısmı .. .-;ııma:m ... ~ ..... , .................................... lmi].ı 

görününce müthiş bir alkış koptu
1 

ki: "Yer yüzünde bir millet 1 

sahasında dev adımlariyle 
senede yaptığı harikalarla 

Konferanscı diyor 
var ki meden yiet 

ilerliyor ve 15 
her kesin 

çeviriyor. Bu 
gözünü kendi üstüne 
mer:nleket; Türkiyedir,, 

Kırmızı derililerin mıntakasından 
sonra Amerikanın büyük Okyanus 
sahilindeki en ehemmiyetli şehirle· 
rinden biri olan San Fransiskoya 
gitmem lazım geliyordu. San Fran 
sisko şimdiye kadar kadar bizde 
hiç yazılmamış, Amerikanın en u· 
zak şehirierinden biridir. 

Fakat San Fransiskoya gitmek 
için gene Los Angelos ve Hollivut· 
tan geçmek lazımdı. Ahbab olduğu 
muz kırmızı derililer o gün bizi A 
merikanın en modern, en lüks !re 
ni olan •sanla Fe. şimendiferlerinin 
istasyonuna kadar geçirdiler. Sanla 
Fe trenleri yeıyüzüııün en lüks en 
garip trenleridir. Bu trenforde loko· 
motif yoktur. T"n elektirikle işler. 
Bütün vagonlar alüminiumla kaplan
dığı için yolcular telerlek gürültüsü 
ile rahatsız olmazlar. Trenin içinde 
bar, sinema vogonu, havuzlu vagon 
vardır. Ameıikada Sante Fe ile 
seyahat etmek herkesin başı içinde 
bir hayal olarak yaşar. Çünkü Sante 
Fe Amerikanın en garip yerlerinden 
kırmızı derililer in köylerinden v" 
lcnv\.ıov sehirlerinden geçer. 
Ertesi güııü alüminiumlu tren ak· 
şam üzeri bizi Los Angelese bıraktı. 

istasyonda bizi Türkiyeli sinema 
kralı, Columbia· şirketi müdüııi bay 
Levi karşıladı, ilk sözü: 

- Tam zamanında geldiniz ... 
dedi, ~u gece Los Angeleste Türk 
gecesi yapılacak ... 

Bu güzel tesadüfe memnun ol 
mak elden gelir mi? .. Türk gecesi 
Los An gel es auditoriumda rpılacaktı. 
Burada Amerikanın tezli seyahat 
filimleri çekmekle !anılmış en meş· 

bur sinemacısı Mister Jülien Bryamn 
Türkiyede çektiği bir bir filmi gÖS· 
terilecekti. 

Julien Bryan bundan bir kaç 
sene evvel memleketimize gelmiş, 

Atatürkün hayatına dair çok güzel 
bir film çekmiş ... 

Julien Bryan Ameıika cumhur. 
reisi Mister Ruzveltin şahsi dos 
tudur. Amerikada çok nüfuzu vardır. 
Bütün dünyayı doloşmış. "Naziler 
içinde iki ay. , •Japonlar arasında., 
"ltalyada ... "Çinde ... "Sovyet Rus 
y•d•. ve saire gibi dikkate şayan 
Filmler çekmiştir. Kendi~i son deM· 
ce müşkülpesend bir adamdır. Orta 
Avrupanın büyük devletlerine a
id filmler yenilecek yutulacak gibi 
değildir. Bu yüzden kendisinin bir 
çok Avrupa memleketlerine girme 
si yasak edilmiştir. 

Julien Bryan alelade bir sinema
cı değildir. Onun her filmi, dünya 
yı çok iyi gören ve kılı kırk yaran İ 
bir gazete başmakalesine benzer ! 
Filmleıile bir milletin ne yaptığını, 
nasıl çalış~ığını çok iyi gösteriı. 

Julien Bryan Türkiye hakkında 
çevirdiği filmi ilk defa Vashington 
da Beyaz sarayda Amerika curt\· 
hurreisi Mister Ruzvelte ve Madam 
Ruzvelte göstermiştir. Mister Ruz· 
velt b11 filmi gördükten sonra o ka· 
dar hayran olmuştur ki hemen o 
gece mesai odasına geçerek Atatürl e 
bir mektub yazmıştır. 

Beyaz sarayda Mister Ruzvelti 
ilk gördüğüm gün büyük d~vlet a· 
dıımının bana ilk sorduğu sual; 

- Julien BryaAın Türkiye hak 
kında ki filmini gördünüz mü? ol

muştu. 

Bunun için filmin gösterileceği 

büyük Los Angeles auditoriuma 
girerken Mister Ruzveltin bu sualini 
düşünüyorum. Muazzam Auditorium 
hıncahınç dolmuştu. Üç bin kişilik 
tiyolro binasır.da tek bir yer boş 

kalmamıştı. Bir yerin fiati de bir 
buçuk dolar... Amerikada oturan 

Türkiyeli vatandaşlar anlat yorlar· 
dı : 

- Burada gayet z~ngin bir 
Müs~vi kadın vardır. Kendisi Kuz. 
guncukludur. Tamam 30 sene evvel 
lstanbuldan buraya gelmiş, kocası 
milyoner olmuş. Ôldüğii zaman bu 

kadına büyük bir servet bırakmış I 
Fakat kadın dehıetli lıir meml<'ket 1 

hasreti içinde 25 senedir. hiç sokağa , 
çıkmamış. A rıerika geldi gele'· 
li sinemaya gitmemiş. Sesli filmi 

henüz seyıetmemiş. Bu 25 sencdenberi 
sokağa çıkmıyanihtiyar kadın Tür· 

ğul, cam f•brikaları Amerikalıları 
derin bir hayrete ve takdiıe düşür 

dü. 
Julien Byran bazı sanayiimizi, 

fabrikalarımızı anlatırken: 

- işte henüz Amerikada bile 
bir eşi olmıyan bir fabrika... ~e 
söze başlıyordu. 

Filimde Atatürk ve küçük ülkü 
gorunur görünmez Audıto 

riumda müthiş bir alkış koptu. Al · 
kış sesleri arasında kol eranscmın 
sözleri işitilmez oldıı. 

Julien Byran ne gördüyse filme 
çekmiştir. Çarşaflı kadın ve asri 
Tüık kadını, hakim kadın... Fılim 
ha~ ikatin sadık bir aynasından baş-
ka bir şey Jeğildir. Fakat hakikat 
bizim lehimizde olduğu için film 
Türkiyenin enfes dir prcıpağ~nda· 

sıdır. 
Billhassa yeni ve asri mekteb. 

leri gösterirkcıı filmin bir çok sah· 
nelerinde sevimli yüzile adeta rol 1 

oynıyan Sevim şimdi Amerikada 
bir şöhret yapmıştır. 12 yaşındaki 
güzel Sevimden Amerika mecmua· 

kiyeyi ğörınek için şimdi buraya 
geldi. Kendisile tanışmak ister mi
siniz '? 

1 lan takdirle bahsediyorlar . 

Nasıl istemem? Hemen Madam 
Şalomun locasına gittik. ihtiyar ka· 
dm titreyerek elimize sarıldı. ilk 

sözü : 

- Aman, dedi, yeni harfl!rle 
Türkçe gazete var mı? 

Şa~ırdıın: 
- Yeni harfleri bilyorm'.·suz? 

Okuyabilivor musunuz ? 
- Elbette ... Evde bütün gün 

çalışırım. lstanbuldan türkçe alfabe 
getirttim. Okuyorum .. 

Ne yazık ki yanımızda türkçe 
gazete yoktu. Bu 25 ser edenberi 
ilk defa Türkiyeyi görmek için so 
kağa çıkan muhterem kadına ertesi 
günü adreaine bir çok türkçe gazete 
gönderec<'ğimi vaddettim. 

Tiyatrodakilerin çoğu Amerikalı 
idi. Biraz sonra fil mi çeken Misler 
Julien Bryan ortaya çıktı. Amerika 
coğrafya enstitüsünün tertip ettiği 

bu Türkiye gecesi için enstitüye 
teşekkürden mnra küçük bir 

koııferans verdi. Dedi ki : 

-Şimdi yer yüzünde büyük küçük 
bütün milletler muharebeden başka 
bir şey düşünmedikleri şu zamanda 
dünyada yeni bir millet var ki me 
deniyet sahasında d~v adımlariyle 

ilerliyor. Ve 15 senede yaptığı ha· 
rikalarla herkesin gözünü kendi üs 
tüne çeviriyor. Bu memleketin ismi: 

Tüıkiyedir : Zannetmeyiniz ki 
Türkiye dünyayı saran kara bu· 
(utlara karşı lakayddır. Hayır ... O, 
medeniyet sahasında bir taraftan 
da dünyanın en motörleşmiş ordu· 
sunu elinde bulunduruyor. 

Biraz sonra göreceğimiz film 
size anlatacak - ki Büyi.ık harp· 
den evvel kendisint "Hasta adam. 
denilen Tıirkiye bugün bazuları, a· 
<laleleri gayet kuvvetli, kafası gayet 
sağlam. tamamilt> modern düşünce· 
si,g üçlü, kuvvetli bir delikanlıdır. 

biraz sonra "Türkiye y!niden 
doğuyor. filmi başladı. bu esnada 
Jülicn Bryanın sözleri de devam e
diyordu. Bilhassa son zamznlarda 
Türkiyedeki endüstri hareketi, ka· 

Filim gene alkışiar arasında 
bitti. bundan sonra Julien Bryanla 
görüştiik. Ôna Türkiyenİn bazı ye· 
nı resimlerini gösterdim. 

Bayan bana dedi ki: 

- Türkiyeye gene gideceğim. 

Çüııkü 2 sene evve 1 çektiğim bu 
filmin bugün Türkiye için eskimiş 

olduğunu görüyorum. Çükü 2 sene 
başkaları için sadece 730 günden 
ibarettir, Fakat Türkl er 2 seneye 
20 senelik işi sıkıştıra \. ilirler. Bak· 
sanıza sizin resimlerinizd t n pilot 
'e paraşütçü Türk kızlarını gör· 
dükçe: 

- Benim çektiğim fılm pek 
eksik ... niye üzülüyorum 

Ertesi günü Madam Rt•zveltin 
l:.u filim ve Türkiye kakkında gaze· 
tel erde güzel bir yazısı çıktı. 

Bu filim Amerika Coğrafya ens· 
titüsü tarafından Türkiye hakkıpda· 
ki kor fomslarla beraber _Nevyork, 

Şikago' Bostoo, Washington, Phi· 
ladelphia, Detroit, Piişburgh, San 
F ranci . co, Oma ha San ta Barbara 
gibi bir çok Ameı ika şehirlerinde 

gösteıilmiştir. 

Hikmet Feı-udun Es 
.. Akşam,. 

Habeşistanda ltalyan 
zayiatı 

T aymis gazetesinin Roma nıuha· 
birinden : 

Mayıs ayı zarfında Habeşistanda 
ltalya ordu, milis ve polis kuvvet 
!erinden altmış dört zayiat verildiği 
bildirilmektedir. Bunlardan 6 sı za 
bit olnnk üzere 17 si " keşif veyo 
harekat esnasında • ölmüştür. Altısı 
zabit olarak 47 kişi de kaza veya 
diğer sebepler1e ölmüşlerdir. 

işçi k.t,alaıında da, ayni ay zar
fında 2 zayiat kaydedilmiştir . İşçi 
kıtalarının mevcudu 55,000 olarak 

bildirilmektedir. 

r------------~~ 
~n~~y@r~D®ır: 

Yine o dert! 

24 ün heliisı hakkında yaz· 
dığımız şikayet mektubı.nun 
şimdiye kadar bir semere ver
mediğini gördüğümüzden bu· 
gün yine bu mevzu üzerinde 
şu satırları yazmak mecburiye· 
ı iııde kaldık: 

24 ün helası d~nmekle ma
ruf olan bir yer evkafa aittir. 
Buranın sık sık temizlettirilmesi, 
olmad ğı takdirde yıktırılması 

vakıflar idaıesine, dah_a doğru· i 
su Ramazan oğullarının yüz 
binlerce liralık mülkünü idare 
eden mütevelliye aittir. 

Fakat öğrendiğimize göre 
vakıfla~ direktörü Ahmedin 
on beş gün mezuniyetle Aydı· 
na gitmesi ve mütevelli Celii. 
im da lstanbulda bulunması yü· 
zünden bu işin halli şimdil;k 
kalmıştır. 

Sıcakların günden güne art 
ması yüzünrlen bağ ve yaylala 
ra gidemeyip te damlarda yat
mak mecburiyethde kalan o 
civar haıkının müstekrah ko 
kular için1e bunalması ve sıh
hatlarınm her gün biraz daha 
bozulması hiç te doğru olmasa 
gerektir. 

Şehir halkının sıhhatile en zi 
yadealakadar olma" lazımgelen 
Belediyenin hemen harekete 
geçerek vakıflar müdürlüğü ve 
mütevelli vekilleri vasıtasile ol· 
madığı takdirde kendi vasıta · 

larile burasını yıktırmasını ve 
bu zavallı halkı düştükleri bu 
feci vaziyetten kurtarmasını 

bekliyoruz. 

imar birliği 

Karataştan da iki aza 
seçildi 

Vilayetimiz Hususi ldaresile Ada· 
na Belediyesi, Bürücek ve Karataş 
köyleri İmar Birliği Meclisin~ Umu · 
mi Meclis ve Belediyeden asil ve 
yedek azalaı ın seçildiğini yazmıştık. 

Karataştan da bu birliğe asil aza 
olarak Ali Sudi Karataş , Hasan 
Balıkçı ve yedek azalığa da Mah 
mut Ôzcau seçilmişlerdir . 

Yevmiye ile çalışan 1 

ların vergileri 

Maliye vekaleti, iktisadi buhran 
ve muvazene vergileri . kanunlarında 

yazılı olan 20 ve 30 liralık muafiyet 
lerin bir aydan noksan çalışan hiz 
met erbabı istihkaklarına ne suretle 
tatbik edileceğini t~sbit etmiştir. Bu 
na göre vergi mükelleflerinin hizmet 
leri nıukabili olarak bir ay içinde ça 

lıştıkları müesseselerden filen aldıklar• 
paraların miktarı esas tutularak ver 
gi muafiyet ve mükellefiyeti tatbik 
olunacaktır. Yevmiye ile çalışanla· 
rın çal.ştıkları günler için aldıkları 
para, verginin alınmasında veya mu 
afiyetin talbikin:le esas tutulacaktır. 
Yevmiyelerin bir ay içinde resmi ta 
til günleri dışında kalan gün adedi 
ne darbı suretile bulunan itibari üc 
ret miktarı, verginin tarhına esas 
tululn ı;acakiır. 

Vilayetimiz dahilinde 
ne kadar hayvan var? 

Yapılan sayımda 696,876 muhtelif 
cins hayvan tesbit edilmiştir 

31 Mayıs 9J8 akşamına kadar 
yapılan sayımda vilayetimiz dahilin· 
de tesbit edilen hayvan miktarlarını 
aşağıya yazıyoruz: 

Adana merkez kazaMnda: 
40,642 koyun, 22,505 kıl keçi. 

312 tiftik keçi, 1,201 deve, 4,973 
manda, 17,397 öküz, 17,171 inek: 

Ceyhanda: 
4/,547 koyun, 27,094 kıl keçi, 

141 tiftik keçi, 1,900 deve, 2,751 
manda, 16,969 öküz, 25,512 inek. 

Bahçede: 
1,677 koyun, 22,972 kıl keçi, 

32 deve, 90 manda, 4, 154 öküz, 
5,635 inek. 

Kadirlide: 
14,440 koyun 21,052 kıl keçi, 

69 tiftik keçi, 227 deve, 1,241 
manda, 7,13'1 öküz, 18,110 inek. 

Fekede: 
1,861 koyun, 17,962 kıl keçi, 

22 tiftik keçi, 24 manda, 1,753 o 
küz, 1,31 J inek. 

İkinci nevi ekmek 1 

nümuneleri 1 

Karaisalıda: 

14,254 koyun, 55,798 kıl keçi, 1 

151 tiftik keçi, 1,061 deve, 7 59 
manda, 8,920 öküz, 8,226 İnek. 

Dö·tyolda: 
9,227 koyun, 18,050 kıl keçi, 

28 tiftik keçi, 777 deve, 80 manda, 
3,336 öküz, 8,749 İnek. 

Kozanda: 
20,926 koyutJ, 46,504 kıl keçi, 

115 tiftik geçi, 1,739 deve, 481 man· 
d?, 8,715 öküz, 19,564 inek. 

Saimbeylide: 
11,447 koyun, 24,943 kıl keçi, 

274 tiftik keçi, 1,175 manda, 4,873 
öküz, 4,371 inek. 

Osmaniyede: 

19,924 koyun, 19, 101 kıl keçi, 
29 tiftik keçi, 1,017 deve, 985 man 

da, 3,515 öküz ve 9,870 inek ki 
vilayetimiz içinde 696,876 hayvan 
olduğu görülmüştür. 

İmtihan süallerini ifşa 
edenler 

Maarif Vekaleti telim ve terbiye 
azasından Ali Hıydar lstanbul Kıı 

r 

c 
v 

k 
d 
v 

k 
ıi 

hı 
li 

it 

bi 
su 
fa 

Belediyece yerli buğdaydan ikin. 
ci nevi bir ekmek yaptırılmas·nın 

düşünüldüğünü yazmıştık. 

1 
ı Muallim mPktebi ruhiyat muatlioı· 

Dün bir heyet bir fırında yapıla 
cak olaıı bu ekmeğin nümunesi üze· 
rinde tetkikat yapmıştır. Bu tetki · 

kat müsbet netice verdiği takdirde 
ikinci nevi ekmek yapılacak ve ki · 
!osu yedi kuruştan satılacaktır. 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Kamil oğlu Kemal, Said oğlu 
Mustafa, Ahmet oğlu Saffet ve Ha 
cı Mahmut fırınlarında hamur ek. 

mek çıkardıklarından onar lira, Az· 
mi, Abdurrahman, Süleyman oğlu 
Mehmet hanlarında sifonlu hela bu· 

lundurmadıklarından beşer lira ayrı a 
muhtelif suç işli yen on yedi suçlu da 
muhtelif para cezasile cezalandırıl· 
mışlardır. 

Bir çocuk yüzünden 
yaralama 

Eski istasyon c:varında oturan 
Hasan oğlu Hüseyin Yılmaz bir ço 

cuk yüzünden çıkan kavgada o 
civarda oturan Hasan kızı Mer 
yemi bir hafta sonra tekrar muaye 

nesine lüzum görülecek derecede 
~ürekle yaraladığındıın yakalanmış 

ve hakkında kanuni takibat yapıl· 

mıştır. 

Neyi paylaşamamışlar 

Yusuf oğlu Mehmet , Hüseyin 
adında birisini on günde ve Hüseyin 

de karısı Ali kızı Zeynebi beş gün 
de eyi olacck Jerecede döğüp ya· 
raladıklarından suçlular yakalanmış 

liğine tayin edilmiştir . 
imtihan süallerinin duyulmasına 

sebep olanlardan Maarif Vekaleti 
talim ve terbiye dairesi memurla 
rından Hüsnü Vekalet emrine alııı 
mış , neşriyat şubesinden Necdet 
de Diyarbakırda bir vazifeye nak· 
!edilmiştir. 

Bir han kapatıldı 

Niğde hanı müsteciri Bekir o~· 
lu Rüsteın h~nmı sıhhi ve feııni şart· 
lara uygun bir şekilde ıslah ettirı11e 
yip müşteri yatırdığından ve bu ~u· 
çu mükerreren işlediğinden dola)'' 
bir hafta mü ldetle hanının kapatıl· 
masına ka. ar verilmiştir. 

du,, 
liıler' 
t~,ııı. 
• 1 

11 buı 
l~Ja' 

Şı 

.../ ~·k 
------------ aiır 

Cavalı Sultanın huı M 
Unı 

aşık oldug'" u kadın ~·. 
. ıokt 

t' u 1 Lan 

1 
Aı 

"Dünyanııı ~n güzel kadını. Ü•'' e Yüı 
vanı verilen, geçenlerde bir Cavalı liıuş 0 
sultanın kendisine aşık olarak eV rj~niziı 
lenmek istediği Doroti Lamur bil' ~ilstcr 
yük bir tehlike geçirmiştir. '•ı ba 

Vııka'a, vahşi ormanlarda geç' I Bu 
film !erde rol almış artiet,. '~ e:ıııak 
tehlikeli seneleri gayet muvaffak•Y' n 'af,n, 
le çevirdiği haldt>, nisbeten daha 9ı r.~ . a, 
tehlikeli görülen bu kazada az kııl U 'kedi 
sın,boğulacakrnı, Kaza şöyl~ oluyor: ~akta 

Doroti Lamvu, "Şimal Çocukl3 li De, 
· · d b' f'I' · kte Jif Sti b rı ısının e ır ı ım çevırme ) • ( 

• OJ 
Bir sahne bitiyor, diğer bir sahneye n·' ar. 
başlamak için biraz istirahat deV ·I 1

11 
dak 

d& ayd 
sivar. Artsı bunu, bulunduğu yer a ı, < 

geçiemek istiyor. iı llıt 
Bulunduğu yer, deniz üzeriııd 1 oı 1-loı 

Yevmiye ile çalışanların aylık 

istihkakları ne olursa olsun istıhka

kın aslı üzerinden hava kuvvetlerine 
yardım vergi.i kc>i ltcektir. 

ve haklarında kanuni 
vılmıştır. 

muamele ya cereyan etmekkdir. 10~Una . 
Fak at, saf, suların akıntisı il'· d11n t 
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Mübadil ve göçmenler Büyük Aşklar,13uyiik Maceralar,Büyük Sevgiler,Büyük Mizansen!er şaheseri 

Asri Sinemada 
Tefviz tahsis işleri ne ve 

tasfiye 
suretle 

Çekoslclvak 
tayyareleri 

Bu Akşam 

i, 

Mübadele ve tefviz işlerinin kati 
tasfiyesi ve neticelendirilmesi hak· 
kırıdaki kanunun neşrinden evvel 
tnübadil ve göçmenleıin iskan işle· 
rile fili tahsis vaziyctlnr inin esaslı 
bir şekilde düzeltilmesi Maliye Ve. 
kaletir.ce kararl•şmıştır. Vekaletçe 
bu işlerin düzeltilmesi hakkında tes 
bit edilen esaslara göre, istihkaklı 
tniibadillere tefviz e<iilen mallar ne 
gibi bir selıeple olursa olsun ellerin· 
den çıkmış bulunursa bu mübadille· 
re tekrar mal tefviz edilmiyccektir. 
Bu mallar kati tasfiye kanununun 
neşrinden evvel mübadil ve göç. 
menlerin sunu taksiri olmaksızın 
ellerinden çıkmış bulunursa, bunlara 
İstihkakları derecesinde ve kanunun 
emıettiği şekilde tasfiye vesikası 
Verilecektir. 

ı, 
lstihkaksız ve adi iskana tabi 

mübadil ve goçmenlerden eski i!kan 
kanununun tayin ettiği müddet için· 
de iskanını istemiş olup ta müba:!ele 
ve tefviz işlerinin kati tasfiyesi hak· 
kındaki kanunun neşrinden eve! ha. 
Zİneye a·d bir mesken edinmiş bu
lunanlardan, göçmenlerin akın ha· 
liı,de geldikleri ve iskan daireleri· 
0in çok fazla meşgul oldukları sıra· 
~arda kendilerine bir gayri menkul 
ırae edilme:Csizin kendiliklerinden 
birer gayri menkul temin ve işgal 
Sureti le gayı i menkul edinmiş ve 
fakat iskana aiJ resmi muameleleri 

3 

ı, 

o 

o 

-
e 
ı 

~ilistinde neler oluyor ? 

Kudüs: 18 (Radyo) - Filistini 
!aksim komisyonu bugün yine bir 
~zli celse yaparak lngilterenin fili;· 
~~ ve şarki Erdandeki kuvvetleri baş 
Unıandanını dinlemiş ve taksim mes 

~esi hakkında fikirlerini almıştır. 
a 
ti 

Otnisyofl; önümüzdeki pazarte>.i ve 
ç,tşanba günleride aleni iki celse ya 
P•cak; ve: bazı kimseleri dinleyi : 
ttlr 

ıı· 

el 
k· 

ır. 

~'az uzaklaşıyor. Filmi çekenler 
1 
t tejisör arkada kalıyorlar. 

, Doroti Lamur, salın üzerine sırt 

:•lü yatmıştır . Sal, dalgaların şid-
ttinden devriliyor. Artist de deni· 

ğ· lt d .... 
rt· uşuyor .. 

e· d·· Doroti! Lamur iyi bir yüzücü. 
~r. "Dişi'1Tarzan. gibi mrc•ra fil. 

su' ltıJ 
'fi t erinde bu maharetini çok iyi gös 
ıl· 1 ~'tııiştir. Fakat, o sırada, elbisele· 

tı bulunmaktadir. Sonra, birdenbire 
~lişa kapılmıştır. Onun için, boğul 
~ ~k Üzere olduğunu hissediyor. 
Qiırmıya başliyor. 

b I Motör, o anda, hem uzaklaşmış 
d ~Unu yor, hem de gürültü arasın· 

fl ~ ~ • artistin sesini işitmek imkanı 
lj
0
ttur.Rejisör Operatörler de Dorç. 
aıııorun sesini işıtmiyorlar. 

11
• 1 Artist ,bütün cesaretini topluyor 

t y .. 
3
11 tıı uzmiye çalışıyor. Fakat, su dol· 

e~ dcuş. olan elbiseleri kendisini daima 
a· t' 01zin dibine çekmek tehlikesini 

,~stcrmekteJir. D:ıroti Llmur tek· 
•r b . 

ç' ağırmaya başlıyor. 
~ JQ Bu sırada , ikinci sahneye baş. 

1
1 ~ı'lıak zamanı gelmiştir . Rejisör , 

yt '•f 
j ~~ •ııa bakınca, salın boş olduğu· 

3

1
. fQ k' a, tistin ortada bulunmadığını 

1 ed· ,, ~ı.~. 'Yor. Sonra , ~-a~allı kadının 
. ~a Çırpındığını go uyor . 

~f li~r erhal denize atlıyorlar ve Ar· 
1 

)o ı, boğulmak üzere iken kurtarı 
e •la D 
.1 8i r. oroti Lam..ır bayılmıştır . 

" r dak"k d 1 dl "Yd ı a aha kurtarılmamış o · 
ç~ğ 1

• dalgalar arasında kay bola 
1 muhakkaktı 

ı ı-ı . . 
~ı~ olıvuıta heı kes Artiste geçmişi 
IQ~na gelmiş, dünyanın her tara· ı 

•(t an telgraflar gönderilmi~tir. 

edilecek? Japon hariciye 
nazırı 

ikmal ettirmemiş olanların .el!e~in~e 1 . . 
bulunan gayri menku.~ler, adı ıskan i Çınlılerle ne suretle anla- Alman hudutlarında uça· 
hakları meccan ·n ve ust tarafı borç- şabilecegv ini · anlatıyor k · l l l d 
landırılma suretile kendilerine veri. ra res1m er a mış ar ır 

lec~ktir. Tokyo: (A.A) _ Japonlar Nan Berlin: 18 (Radyo) - Çekoslo 
Kati tasfiye kanununun neşrin· 1 kinin 60 kilometre şarkında bulunan vak hükumeti ile Südet Almanları 

den evvel gelmiş ve eski iskan kanu Tsienshani zaptetmişlerdir. murahhasları arasındaki mLzakereler 
nunun tayin ettiği müddet içinde mü 

1 
Japon hariciye nazırı Çinle bir devam etmektedir. 

·racaat ile iskanını istemiş veya hazi sulh akdi meselesine dair sorulan bir Çekoslovak tayyarelerinin 
neye aid meskeni işhal ederek iskan suala karşılık Dlarak vaziyette ciddi .

1 

yeniden Alman hudutları üzerinde 

Sayın müşteril erin e en büyük dört Yı l J ı z ııı bir arada ç evird ık l eri on bin. 
lerce Fıgüran-Müthi ş sahnelerl e do lu-Aşk-Müzik - Heyecan 

Sergüzeşt kaynağı 

( Kara Altın ) 
Misilsilsiz eserini sunmakla bahtiyard ı r 

Oynıyanlar: Diş i Tarzan filminin unutulmaz Yıldızı, Holuvudun 
vücutlu kız ı 

( Doroti Lamour ) 
Asi Generalin Son Emri filmi yaratıcısı 

en güzel 

görmemiş olan mübadil ve göçmen değişiklikler olursa milli Çin hüku· 
1 

uçarak resimler aldıkıarı görülmüş 
!erin iskan idareleri t~afından bu- meli ile bütün münasebetlerin kesil ve bu herkete Çekoslovak hükumdi ı 
lundukları yerlerde iskanları yoluna mesi için alınmış olan kararın yeni nin tekrar nazarıdıkkatı ce lbedilmiştir 

( Akim T amirof ) 
!RENE DUNNE-RANDOLF SKOT 1 

gidilebilecektir. den tedkike tabi tutulacağını söyle-
Kati tasfiye kanununun neşrinden miş ve bu taktirde Çan ·Kay Şek'in 

evvel adi iskan suretile kendilerine j iktidar mevkiinden çekilmesi şayanı 
mal verilenlerden adi iskan hadlerine arzudur, demiştir. 
kadar olan borçları affedilmiş LOlan ı 
!arın bu malları ellninden alınmış A • k t 
ise, bu gibilere verilecek malların merı anın no ası 
adi iskan derecesin .e olan kısımları ! . 
da b0rçlandırılmaksızın affa tabi tu Almanyadan Avusturya-
tulacaktır. 1 ı ın borcunun ö i emesi 

Eski iskan kanununun tayin etti 1 • t "ld" 
1 . k" ıs enı ı 

ği mü ldet içinde müracaat a ıs anını 

Nevyork: 18 (Radyo) - Amerika 
hükumeti; Almanyaya ikinci ve şit· 

detli bir nota göndererek beynelmj 
Jel hukuk ve adalet hükümlerine ri 

lrlandada intihabat 
başladı 

DJblen: 18 (Radyo) - Buıada 

Ayrıca: En yeni dünya havadisleri ı 
DiKKAT: Siriema Vantilatörler ve hususi teda birle çok serin bir hale 

getirilmi ştir 

Yaz tarifesi : Balkon: 25 kuruş - D..ıhuliye 15 kuruş - Loca 1 liradır. 
intihabat başlamıştır . Döleve ıa taraf •-----------------

tarlarının kazanması ihtimali çok za Bugün gündüz 2,30 da matinede umuma 
ildir. Amele fırkası büyük bir ek-

seriyet kazanmaktadır. 1- Nis Çiçeği 2- Kara Altın 
Macaristan la dostluk 

muahedesi: 
Ankaka : 18 ( A. A. )- Maca 

ristan ile Konsolosluk v ~ adli mu-
zaheret muahedesi bugün burada 
imzalanmıştır. 

Şuşninğ nişa n landı 

Telefon 

9428 

250 Asri 

istemiş ve kendilerine k•tİ tasfiye ka 
nunundan evvel gayri menkul veril 
miş iken bu gavri menkullerden bir 
kısmı veya tamamı sahibinin çıkma 
Jarile ellerinden alınmış olan müba· 
dil ve göçmenlerin eski tahsislere 
istinaJen verilecek gayri meııkı;lle· 
rin de iskanı adi derecesine kadar 
olan kısımları b0rçlandırrlmaksızın 

ayet ederek Avusturyanın 1JOrçlarını 

tanımasını ve ödenmesini istemiştir. 

Sedillo mücadeleye 
devam ediyor 

Viyana: 18 (Radyo) - Eski baş 
vekil Şuşningin Kontes Cermini ile 

' nişanlandığı buğün resmen ilan edil· 

Adana Elektrik 
Şirketinden : 

parasız temlik edilecektir. 

Kozan mektubu 

Kozanın Gazi 
köyünde 

·- · 

Meksika : 18 ( Radyo ) - Asi 
General Sedillonun taraftarları, Ge
neralin Cumhurıeisiı e iltica edece· 
ğini haberiııi kati olarak tekzip et 
mektedir. Sedillo, mücadelesine de· 
vam eJiyor . 

ı--------·---------~ Evvelce bataklık iken köy- 1! ı 
lünün himmetile mamure Seyretmeğe başladığınız dakikadan 

itibaren sizi kahkaha tufanına 
haline getirildi tutacak emsalsız bir film 

Kozan: 18 (Hususi muhabirimiz· ı 
den)- Zaman zaman yurdumuzun 1 

her tarafına yerleştirilen göçmenler J 

hakkında bizim fıkıimize şöyle bir 1 
sual gelemez mi? Göçmenler çalışı-! 
yorlar mı? 

Buna ben ve herkes her Tüı k 
İtiraz kabul etmez bir şekilde evet 
dizecek tir. Size buna misal olmak 
üzere Kozanın Gazi köyündeki ça · 
lışmadan bahsetmeyi faydalı bu'u 
yorum. 125 haneyi bulan bu göçmen 
ler 1924 de Kozanın bir bataklık· 1 

tan ibaret olan bu köşesine yerlrş 

tiril ~•İşti: Göçmenler yurtlarını imar 
etmeyi kendilerine bir vazife bilmiş 
ler Türk köylüsüne has bir şekilde 
çalışmışlar ve didinmişlerdir. 

Bataklık ve sıızlıklar yerine şim 
di mamur şen v~ s !Vİınli g:i zel köy 
evleri kurulmuş, her görenin kalbin 
de lıir sevgi bırakan bir yer olmuş · 
tur. 

B1taklıklar kurutulmuş pis sula 
tının içilmesinden korkularak 125 tu 
lumba köyün muhtelif yerlerine jku 
rulmuştur. Köyün muhtarı olan Yah 
yanın teşvikile köyde Leş sınıflı bir 
yatı mektebi yapılmış, köyün büt· 
çesi 750 liraya çıkarılmış, Gazi köyü 

yazlık Sinemada 

Bu Ak~an1 
Yeni ve bü)'ük komcdı A ı tisli 

( F ernandel ) 
in zevkine , Ne~esine , Güzelliğine 
doyamıyacağıııız fevkalade komik 
sahnelerle dolu mükemmel fihı i 

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

l3u film bütün kederl erinizi , can 
sıkıııtınızı giderecek size yeni bir 
zevk ve neşe getirecektir. Muhak· 

kak görünüz pek memnun 
kdacaksınız 

PEK YAKINDA : 
FERNAND GRAVEY 

( Ebedi Senfoni ) 
içli 1 ir aşk ve müz k fıl mind~ 

9423 

- ------ ,. ___ -
Hizmetçi aranıyor 

Evde çaıı,ınak üzere bir 
kadın a"çı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstıyenlerln idare 
hanemlza müracaat etmeleri 

c 
ismine göre modern bir Türk köyü -:.-----·--------....: 
o !muştur. Mektebe devam eden Ata 
tür)< çocukları fırsat buldukça müsa· 
mereler tertip ederelc samimi toplan 
tılar vücuda gdiriyorlar. Ve köylü 
yü bu suretle eğlendirmiş oluyorlar. 
Köyde bulunan dükkanlar halkın ih 
tiyacına kafi gelecek miktardadır. 
Bu meyanda bir bnber 2 demirci . ' 
5 maıif•tu acı, 2 fırın, 5 bakkal 
dükkanı vardır. 

Köyd~ her türlü zeriyat yapıl 
mak•adır. Bilhassa zamanında yetiş 

tirileıı sebze ve meyveları çok nefis 
tir. Köyün ihtiyacım kafi gelen seb 
ze ve meyve hır ç köylere Kozrn ve 
Ceyhana çok miıdarda gönderilir. 
Buğday, arpa, şifan, mısır ve bil· 
hassa pamuk ve susam fdzla ekilir. 

Demek 1 i göçmenler çal ,ı;or bu· 
nu tı ktir ednrkeıı her köyün ve her J 

ihtiyar heyetinin böleçe çalışmasını 
ve Atatürk beldesini zengiıı ve ma 
mur bir Türk köyü haline getiı me· 
!erini candan diler iı:. 

miştir. 

Filistinde Petrol naldiya
hnT kurtarmak için 
Kudüs : 18 ( Radyo ) - Pdrol 

kumpanyala ı ı , Petr ol n akliyatını 

tecavüzden kurtarmak için boru l a rın 
yer altından geç;rilmesinc karar 
vermişlerdir . 

K1iring vaziyetimiz 

Kliriııg bakiyeleri ve 
kredili mübayaalara aid 

taahhü uler 

Türkiye Cunıl ıuri yrt Merkez 
bank asında n alınan hesab hu asala. 
rın1 göre 11.6.1::138 tarihindeki ki r 
ing hesabla.. bakiyeleri ve kredili 
ithalat için Cu:nlıuriy e t Merkez ban 
kasına veıılnıiş taahhütler vekun· 
ları: 

Cetvel: 1 

Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasındaki ltllrlng he . 
sapları borçlu bakiyeleri: 

Memleket Miktar T.L. -
Avusturya 70]800 
Çeko;lovakya 3.771.400 
Fınlandiya 645-300 
Fransa 3.1588CO 
Hollanda 1.034.800 
lngil ter,! 9.259.700 
ispanya 443.900 
lsveç 2 394.900 
' •vİçre 1.007.700 
Leton ı a 64.600 
Macari;tan 1.245.200 
Norveç 9J7.800 
Romanya 834.400 
s s.c.ı. 1.165.800 
Yugoslavya 362.200 
Yunanistan 88500 

Cetvel: 2 
Kredili ıtlıalilıt için Cumhu 

rlyet Merkez bankasına veril
miş olan teaahhlltler yekOnları 

Resmi 
daireler 

Hususi 
şahıslar Yekün ----

Memleket T.L. T.L. T.L. T.L ---- - - - --.....: 
Alman 15.194 713 10.167 .593 25.362.306 
ya 
Avusturya 43.695 164.886 208,581 

Sayın müşterilerimize öğütler : 
' 

1 . ) Tasarruf düşünc•sile elektrik tesisatınızda kendiliğinizden tamir 
ve ilave i şle ri ya pmayınız . Çünkü, bu size can bahasına mal olalıilir. 

2 . ) Elekt rik tesisatı tamir ve ilavelerini ehliyet vesika,ı bulunan 
kimselere y ap tırıp Elektrik Şi r k etin e gönderiniz. 

3 , ) Bil iniz k ı ı ş ık sıcaklık ve işle i ici kuvvet veren elektrik cereyanı, 
doğru kull a nılmadığı takJirde telilikeli olauilir. Onun için tesısatınızı va. 
kit vakit göden geçirtip görrceginiz düzensizlik ve bozuklukları berta. 
raf ettiriniz. Kendi \esisatınızdan gene kendinizin nıesul olacağınızı unut· 
mamalısınız. 9410 15- 17 - 19 

~~--~~~~~~~~~~ ı 

Bu gece nöbetçi eczane 1 
Hükumet civarında 

~ı-·s_t_i_k_a_m~e_t~e_c_za_n~es_i_d __ i_r ...... ı 
Belçika 
Çekos. 
Estonya 

16.soo 16.soo l 
453.783 590.463 1.044.246 

~·6.202 26.2021 
175 

4.323 
J-~inl a n t1 İ} a 
F1\ 1nsa 
Holanda 
İngiltere 
ispanya 
İs veç 
İ sviç ı c 
lt alya 
Letonya 

51.252 
795.843 
27.76·1 

1.768 245 
57 .175 
39.836 

M ac ;, risıan 410.577 
Norveç 556 
Lehistan 273.739 
Yugoslavya 
Yunanis tan 
S.S.C.i. 

12.776 

4 923 5,098 
268.421 272.744 1 

63.03[ 121.183 
564.127 1359.970 

t0.802, 38.566 
83 031 ? .fl31 276 

237.772 20.ı 9 '7 
178,142 217.978 
19 ç9lj 10 998 

109.101 519 678 
9593 9,149 

18.506 29'l,245 
4.670 17.446 

42.013 42.013 
56. 181 56.181 

Yukarldakl 2 numaralı Cetvel-

Adana Doğum Evi 
Baştabibliğinden : 

Müessesemizin 1938 Mali yılı 
yiyecek ve yakacak ihtiyacından 
yalnız OJuna talip çıkmıştır. 

İsteklisi çıkmıyan mevada ait 
Eksi ltmenin 27 'Haziran 1938 Pazar
tesi saat 14 de Sıhhat Müdürlüğün· 
de yapılaca ğı ilan olunur. 9427 

1 ÇOCUK HASTALI ,LA 

""!ÜTEH ASSISI 

Dr.Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatları : Her g]ü 

15-18 

Mersin Belediyesinden: 
de yazılı kredlll lthal3tın vade 1 - Şe hir içerisinde yeniden ya 
terine göre vazlyetlerl pılacak 2751 metre! murabbaı parke 

6 ay a kadar vad eli 1 kaldırım ve 1750 metre murabbaı 
- yaya kaldırımı inşaatı ile 411 metre 

Resmi daireler Hususi şahısla rı b k ld . k 
nıurap aı yaya ·a ırım tamıratı a-

~I~ T.L !J.: palı zarf usulile eksiltmeye konul-
Almanya 1.179,84·1 .o;,959,251 muştur. 
D. M. 999,740 ,810,791 2_ K ~şif bedeli 13466 lira 79 

kuruştan ibaret bulunan bu inşaat 
24 Haziran 938 cuma günü saat 16 
da belediye dairesinde ihale edile· 
cektir. inşaat şartnamesi 57 kuruş 
bedel mukabilinde belediye fen mü· 
diirlüğünden alınabilir. 

daha uzun , eya daha başkalı v.ı deli 
resmi daireler Hususi şa hısl ar 

Memleket TL. T.L. 

Almanya 
D.M. 

H Ol! 869 
2.945.999 

Cetvel: 3 

1 

4.208 .'.H 2
1 

857.471 

Muhtelıf memleketlerln Merkez 
bankalarında tutulan kllr lng 
hesaplilrındakl alacaklarımız 

Memlrk et Miktarı T:L. 

Almanya (A ve B hssapları) 2.109.100 
Belç ı ka 44.000 
Estonya 43.800 
llalya 2.785.700 
Lehistan 292.400 

! 
j 3- Eksiltmeye i~tir.iik etmek İs

teyenler şartnamede yazılı vesaik ile 
beraber keşif bedc;linin }ü1de 7,5 
nisbetinde nıuvaı-kı.t teminat mak
buzu veya banka mektubunu havi 
teklifnamrsini ihale günü saat 15 e. 
kadar belediye Encümenine verme
leri ilan olunur. 11 - 15-19-23 

9391 



Sahife: 4 

Adana Borsası Muameleleri 
,... ........................... ~!"'!"'!~,...-:~---~~~~~~~~--· 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 
/Cilo JC. S. A. S. 

1=_.- -=-==;--= ı~=o..===~ı===-•="""'=I=~-====~ 
Kapıma!I pamuk 
Piyasa parlağı • 24,25 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

1 YAPAGI 

·-~~~i:~::~----------------!--- -----· 
ÇICIT 

iane Ekspres --~ 1 ı--

HUBUBAT -----------Bu A-da y Kıbns ___ 3.62,.S 
ı---"-"-~Y:...e~rli_· ____ 1- 3,30 

" Men tane 
3,50 

1 

Yülaf 
Delice 
Kuş yemi 

--us·-----
-----• 

Keten tohumu -- 1 
Mercimek ı-

--,.Susam--------11-----ı-------------

1 
Dört yıldız Salih 

-.,ü~ç--'-.-.--.. ---
~ :s ':il 1 Dört yıldız Dotruluk 
;-.,,...---'-----''-----

~ et üç " ,. 
!2 -ij 1 Simit ., 
:;; ~I Dört yıldız Cumhuriyet 

~ 1-ü_,_ç_-""'------""----

UN 

Simit ,, 
~~-.,..~~~~-=-~~--~~~~-· 

Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 
18 I 6 I 1938 I~ Bankasından alınmışlı r . 

Hazır 

Temmuz vadeli ~- ~ı 
" Rayışma rk- - -\-5-\os 

:r.nsız ) ,- 35-t l 
~in-g"'ili-ı ...,.)~--ı 626- 00 

Frank ( J 
1. Teşrin ,, Sterlin ( 
Hint hazır ~- 1 ~~ Dolar ( Amerika ) --ı'ı- -59 
Nevyork Frank ( i sviçre ) 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? • 

Görüııüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N- 10 

Seyhan İskan Müdürlüğünden: 
Yapılacak ev ad f di 

14 
118 
35 
24 
19 

210 

Yeri 
Kozan: Merkezi kaza 

" : imam oğlu 
" : lhsanülhamit 
" : Ayvalı 
" : Pekmezci 

Bir ~vin keşif bedeli 
Lira K. 
729 20 

" " 
" " 
" . 
" " 

1 Saimbeyli : Merkezi kaza 687 71 
10 " : Höketçe " " 
14 " : Doğanbeyli " " 
5 ,, : Şar ., • 

1- Yukarıda köy üzerine mahal ve beherinin muhawmen keşif be 
delltri gösterildiği üzere Vilayetin Kozan kazasında 210 ve Saimbeyli 
kazasında 30 ki ceman 240 tip 8 den tek kargir göçmen evi yaptırıla· 

caktır . 
2- Yapılacak evlerin kerest~si iskan dairesince verilmek ve diğer 

biitün malzeme ve işçili müteahhidine ait olmak üzere ve anahtar teslimi 
şartile toptan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 

3 - ihale 938 senesi Temmuzumm 4 üncü pazartesi günü saat 15 de 
Vilayet konağında toplanacak iskan Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4- 240 evin toptan inşasına kapalı zarf usulile talip çıkmadığı veya 
talibin teklif ettiği bedel haddi layıkında görülmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine gurup, gurup olarak çıkacak taliplerine yine ayni günde pa· 
zarlık suretile ihale edilecektir. 

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

6 - isteklilerin muvakkat teminatlarını ihaleden evvel Malsandığına 
yatırmaları ve ihale saatırıda komisyona müracaatları ilan olunur. 

9415 16- 19 

-
müjde 

GOLEMAN " Lüks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki saatta 

Renk 
Koku 

Sekiz kuruşluk gaz yakar . 
m ikd arı ) 0.2 sm3 ,, 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız) 1.5 SATIŞ YERi: Hükumet caddesinde Omer Başeg" mez 
Uzvi maddeler için sarlolunan müvellidilhumuza ' 

litrede 0.40 mgr. Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No: 168 Ticarethanesi 
Sülfat ( SO 4 ) ,, 0.0033 gr. 9170 47 

: Renksiz 
: Kokusuz 

Tadı : Latif 

1 

Teamül : Mutedil Klor ( CI ) " 0.0074 ------·-----------------
Nitrat ( No 3 ) ., o.ooto 
Nitrit ( No 2 ) ., Yok 
Amonyak ( NH 3 ) ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluba 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etiği Sıf.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne · 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 20 
9375 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
Evi civarı 

14- 30 
Savatlı 

9358 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

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

* I yaptırabilirsiniz. 

T A B 
Re!mİ eurak, ced

veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ndis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya
pılır. 

1 

1 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

K f TAP 
* 

C 1 L D 
• 

GAZETE 
Türk.sözü matbaa

sı "Türksözü,nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

----·~~~~~-~.._. ________ .._~----~-~-..;.. 

19 Haziran 19l8 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
--~~--~~~-------~------~----------------------

1 - Belediyece Seyhan Nehri üzerinde yaptırılan yazlık hamam, lo
kata ve gazinosu bir sene müddetle ve açık artırma suretile icara verile· 
cektir. 

2 - Muhammen yıllık icarı elli liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört liradır. 
4 - ihalesi Haziranın 30 uncu perşembe günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye yazı işll!ri kalemindedir. isteyenler orada 

görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzile Belediye 

encümenine müracaaatları rica olunur . 
15 - 19 - 23 - 26 9411 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 

Fabrikamız mamulatı kabot bezleriııin fiatları 

Genişlık Top Kuıuş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 mrt e 725 

" 
" 2. 90 " 36 • 839 

apkalı " 4. 90 • 36 • 725 
• " 6. 90 " 36 " 7 66 

1- Yukarıdaki fiatlar Falırikamız 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) toptı r 
4- Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi. 

ne müstenittir . 9209 9 

Her mevsim ve muhite gc>re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KO~ULU , Serinletici Yazlık Çaylar 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

z:e gelml,tır. Bir fincan çay gUnUn bun•ıtıcı aıcaOrnı kar,ııar 

c. ,,.. .................... ._ .... __ ..... ___.. ................................................ ..--

TiR 
* • 

T(jRKiYE i~ ~kASI 

Umumi neşriyat müdüıü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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