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Pamuklu 
nıensücat 
endüstrisi 
akanlar heyeti 
bir kararname 

kabul etti 

ı Cenevre heyeti, seçim sona 
ı ermediğinden miiteessirmiş! 

T AHRIKA T DEVAM EDiYOR 
Antakya: 28 (Hususi Muhabirimiz 

bildiriyor) - Hatayda ufak tefek ida
re değişiklikleri yapılmakta devam 
ediyor. Bilhassa inzibat işlerinin dü
zeıt!lmesine çalışıldığı görülüyor. Fa
kat tahrikat hala durmamıştır. Usbe 
ciler mefsedet yolundaki çalışmala

rından biıan hali !.almamaktadır. 

' ı· 

)l\nkara 28 (Hususi muhabirimiz· 
ig - . Vekiller heyeti memlekette 
it Cdılecek pamuk ipliği ve men

lbuı sanayii hakkında bir kararname ı 
El C\tniştir, 

Antakya: 28 (Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor) - Türk. 
Fransız mÜ7.akerelerindeki Fransız 
heyetinin başkanı, Fransız şark ordu
ları kumandanı General Huızincer; 

Anadolu ajansına beyanatta bulu
narak askeri müzakerelerin tam 
bir mahremitet içinde cereyan etti
ğini, binaenaleyh bazı ajans ve 
gazetelerdeki neşriyatın salahiyettar 
kaynaklardan alınmadığını söylemiştir. 
Ve müzakerelerin Türk - Fransız as
keri delegeleri arasında çok sam imi 
ve iyi bir hava içinde cereyan ettiğini 
bildirmiştir. 

'--1•• f u kararname ile devlet mensü
ldclbrikalarının da 20 bin iğ nisbe
t, ıre nişletilmesi kabul edilmekte 

1\ 
bi,~rarnameye göre hususi müte-
t; fer ~arafından kurulacak pamuk 
~inc~br~kaları için lazım ol<:n iplik 
lcrin e rınden sabit ve seyyar var. 
he Yurdumuza sokulması Bakan
tı/ttinin 'müsaadesine tabi ola-. . 
On bin . d . . b 
i~d ığ en az ve yırmı eş 
ile ~n fazla tesisler vücuda getir
•ye .'':•ine ve müsaade tarihinden 
ik· ıçınde lesi lere başlayıp niha• 

ı sen lcri eye kadar faaliye!e geçe-
b nc d · b . u • aır mute er temınat veren-

"1ev 1ııusaade verilecektir. 
ikaıcu ı pamuk ipliği imal eden 
•r 1 a rın ancak yirmi beş bin iğe 
incı:;.siat yapmaları için lüzumlu 
Cdilc ın,Yurda sokulmasına müsa
"1 c ce~tir. 

.•n :~~t .iplik imal eden fabrika-
1Icnıc~ 1 '.'1 1~ olan iplik makinelerini 

:oıtl!~S'llı t dış ıstıyenlere eskilerini mem
'cı~ ıha çıkarmak veya kullanıl
lctin . •le getirmek şart ile bu ma-
80knıa;~ tniktarında yenilerini yur· 

k A~;rik;dci~Y~rektir. 
~anka ihtiyatları 
Yaf 
İiçı~·~on : 28 (A.A) - Banka 

•t ak 1 
Y nr dolar fevkinde o lan 

Çeler' - · . ınd ın •n tıcuet ve sanayı 
· ı a !eda "I k • · ı~ of . vu e çı arılmasına mü· 

irü et t an nızaınnamcler, bugün hü. 

ü •rafından ne~redılecektir. 

Antakya: 28 (Anadolulu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Millet
ler Cemiyeti komi•yonu neşrettiği 21 
numaralı tebliğinde, 26 haziranc!a se
çime nihayet verildiğini ilan ve sı çi
mi sona erdiremeden ayrılan heyetin 
!et ssürlerini bi!dirmiştir. 

• Usbecl tahrlkAtçıların sllAhla· 
rını alan yerli askerlerden b i ri 

Heyetin bir kısım azalan hare
ket etmişler ve diğer kısmı da hareket 
etmek üüeredir. 

SPOR KANUNU 
proje üzeı·inde yapılmakta 
olan tetkikler son buldu 
Ankara: 28 (Hususi muhabiri mizden)- HUkOmetlmlz çok e

hemmiyetli bir meseleyi ele almış bu lunuyor: Spor meselesi: 
Beden terbiyesi ve spor teşk l! Atı kanunu projesi üzerinde 

tetkikler yapan Muhtelit Encü· 
men ; tetkiklerini bitirmı,tır. 

DUnkü görüşmelerde Dahiliye 
Vekili ve Parti Oenel sekreteri 
mlz B . ŞUkrü Kaya da hazır 

bıılunmus ve layihanın bazı esaslı 

maddeleri üzerinde izahat vermiştir. 
Layiha bugünkü ruz nameye girecektir. 

Kabul edilmiş olan metne göre 
projenin birmaddesi ile beden terbi
yesi köylere kada r mükellefiyet halin 
de teşmil edilmektedir . Vilayetlerd e 
bölge başkan lığını valiler yapacaklar 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Fransada on milyon frank 
zarar veren müdhiş bir 

yangın 

Bove : 28 (A.A) .:_ Dün saa t 17 

d e Fransız Bove halı fabrikasının yün 

anba rınd a bi r yangın çıkmış ve pek 

çabuk bir sure tte inkişaf ed e rek d ok 

fa rı ve fabrikanın b ir kısmını t ahrip 

etmiş ti r. Zarar, 1 O milyon fr ank tah. 

min olunmaktadır. 

Varşova 
Yahudileri 

Avusturya Nazil eri 
tahrikat yapıyormuş! 

Kudüste verilen karar- Seys inkar; bay Hitler tarafın 
lan protesto için d ü n d p t d 'W ld 
- b h .. . 

1 1 
an erş esga ene çagrı ı 

sa a numayış er yaptı 

Varşova : 28 {A.A) - Bir Arap 
otobüsüne karşı suikast tertip ettiğin
den dolayı Kudüs askeri mahkemesi 1 
tarafından ic!ama mahkum edilen Po
lonyalı Szloma Beujozet'in hu mahkü
miyetinin tasdik edilmesini protesto 
mahiyetinde Varşovanın Yahudi ma
hallesinde binlerce Yahudinin iştira
kile bir tezahür yapılmış ve Siyonist 
teşkilatı şefleri mahkumun affını talep 
eden nutuklar söylemişlerdir. 

Diğeri taı aftan, geceleyin, bir çok 
Yahudi gençleri, İngiltere konsolos-

j lugu önünde tezahürde bulunmuşlar 
ve konsoloshanenin camlarını kumış
lardır, Palonya iyanist komitesi 
İngiliz kralıs ve Yahudi kadın <emiye 
ti de kralına Elizabet'e birer telgraf 
çekmişler ve askeri mahkeme reisi 
nezdinde müdahalede bulunmalarını 

rica eylemişlerdir. 
Kanterbori baş Peskoposuna da 

ayrıca bir telgraf çekilmiştir. 

Fransada 
bir casus 
şebekesi 

Ta m yüz casusun is imleri 
tesbit ed il Ji 

Londra : 28 - " Deyli He· 
rald " gazetesinin Paris muhabiri 
bi !diriyor : 

Biarritz 'de yapılan sıkı bir ta
kibattan sonra, Fransad:ı ; Franko, 
belki de Almanya ve it .lya hesa
\>ına çalışan 100 kadar casus tesbit 
edilmiştir. 

E unların başında lspırnyol Mar
ki de Revalso b.Jlunmaktadır. Mar
ki, iki arkadaşı ile beraber , Bordo 
askeri hapishanesine kapatılnııştır. 

Casusların çok mühim evrakı 
bulunmuş ve bur>lar tahkikatla meş
gul olan 18 inci askeri alay ku
mandanı emrine verilmiştir. 

Polis hafiyeleri kendisini tevkif 
ettikleri esnada Marki bir otelden 
çıkmaktaydı. Bu sırada elinde , ka
pamaOa çalıştığı bir evrak çantası 
vardı. Polisler kendisini tuttuktan 
sonra çantayı derhal elinden almış
lardır. Çantada casusluk teşkilatı
nın bütün evrakı bulunmuştur . 

Bunlar arasında teşkilatın Fran
sadaki adamlarının isimleri ve al
dıkları paraları g5steren kağıt var
dır . 

Londra -Berlin İk
tisadi konuşmaları 

Berlin : '.18 (Uta Servis)- ıııgıliz 
haberl~rine göre lngiliz ve alman ik
tisad müzakerelerine iştirak eden Dr. 
Brinkmannın Londoradan hareket 
etdiği bildiriliyorsade hu habeı Ber
lince tas tik edilmemiştir. Buna rağmen 
alman mahalili iktisadiyesi iki devlet 
arasında Avusturya borçları ve ilnri
deki ekonomik ticaret işlerinin yolun
da gittdigi görüp anlaşıldığından pek 
11ikbinlikdirler, İşidildigine nazaran, 
Almanya, Avusturya borcları karan
tisine, iştiraki borç tahvilatinda zaru
reı görüldüğü takdirde kabüle amade 
olduklarına dair teminatı lngiliz ma
liye muzakerecileri kabül etmişlerdir. 
Diğer taraftanda lngilterenin Alman
yaya kar~ı gerek emtia ml:amelerin
de ve gerekse Avusturya aid olma· 

Londra: 28 {AA) - Avusturya, 
Nazi mahfel!nde hüküm sürmekte o
lan tahrikat muvacehesinde Hıtler'ın 
B. Teys İnkar ile B. Nöbahcr,i Berş
tengaden'e çağırmış olduğunu Deyli 
Herald gazetesi haber vermektedir. 

Hu iki Avusturyalı şefin vaziye 
ttn vehameti hususunda israr etmiş 

ve Hitlerden mahalli zimamdaıları ile 
Avusl ur ya komiseri Büerkel arasında
ki ilıtil§.fa şahsen müdahalede bulun
masını istemiş olduk! rı söylenmekte
dir. 

DByli Meyi gazetesi, Cüerkel'in 
Avusturya lejyonunun bazı eski aza

sının husumetine maruz kalmış oldu· 
ğunu yazmaktadır. 

Büerkel. ayni zamanda Avusturya 

nazilcrinin şefi olup halıhazırda hess
in kalemi mahsusuna merbul olan ve 

Avusturya komiseri aleyhinde şahsi 

nüfuzunu istimal etmekte olduğu söy

lenilen Leopold'un da husumetine ma
ruz bulunmak tadır. 

Hatay idaresindeki 
değişmenin • 

ıç 
•• yuzu • • 

ANTAKYA KAYMAKAMININ TÜRKSÖZÜNE BEYANAT! 

A ntakya hü kumetinde kaymakam değişti, 

mal müdürü değişti, daha birkaç şef 

değişti, amma, nar 
• w. 

çıçegı fesli Usbeci 

kete beler hala masaları başında buluyor 

··-·-·-·-·-·-·-·-·. j Yanda: Muharriri- ! 
j miı Antakya kay- ! 
j makamı ile beraber. ! 
j l ukarıda Antakya- ! 
t nın meşhur nüfus ! 
i dairesinin levlıası t 

···-·-·- ·-·- ·-·-· t 

Barselon Hükumetinin 
niyet ve teşebbüsleri 

FRANSADA ENDiŞE ! 
Barselon hükumeti itidal tav
siyesini tutacağa benzemiyor 

Londra : 28 (A. A.) - Burgos 
daki fngiliz ajanı rober lıodgson'un 
general Frankonun İngiliz gemilerinin 
bombardıman edilmesine müleallik 
olan İngiliz teşebbüslerine karşı ver
miş olduğu cevabı getirmek üzere bu 
haftaortaPında Londra'ya gelmesi muh

temeldir. 

yan diğer borçlar hakkında gayet 
müsadekiirane hareket etdiği beklen· 
mekdedir. Buda, Eskı İngiliz kümrük 
kanunlarının yeniden Almanya için 
tatbikile İngillereye girecek malların 
kümrükleri halıfleşdirelerek, Alman 
ihracatını fazlaca temin ve bütün borc
Jarına aid faizle rinin kısalmasını te- ı 
minden ibaretdir. iki maliye mürehas
ların iştirakile yapılan müzakerelerde 
tam bir anlaşma hasıl olduğu gerek 
Almanya ve herekse İngilterece ka
naatlar müşterektir. 

Bu babtaki noktanın B Hodgson'a 
tevdi edilmiş olduğu Londra'da teyid 
edilmekle beraber siyasi mahafilde 
müsaid bir cevab ihtimalinin son 
günlerde artmış olduğu mülaleası 
serdedilmcktedir. 

İngiliz ajanı son teşebbüsler üze
rine burgos makamatının kati olarak 
kabul edecekleri hattı hareket ha~ . 
kında sarih malumat almamış olsa . idi, 
kendid ıin muhtemel rareket tarihi 
hakkında bir şey söylemezdi, denil
mektedir. 

Diğer taraftan cumhuriyetçilerin 
tayyareleri ile mahafillerin teyidinden 
daimi surette imtina edilen 1.aberler 
Londra'da derin bir tesir hasıl etmek
ten hali kalmamıştır. 

Her ne olursa olsun sivil ahaliye 
karşı bu gibi hareketlere kalkışma
nın beynelmilel sulh için tehlikeli ve 
hukukudüvel ve insaniyet prensiple-

- C erisi üçüncu sahifede 

• 
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l-latay idaresindeki 
değişmenin içyüzü ! 
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ANTAKYA KAYMAKAMININ T0RKSÖZ0'NE BEYANA Ti 

Antakya hiikumetinde 

ti ,M.almüdürü değişti 

Şef değişti , amma 

· sbeci ketebeler hala 

, ................ Yazan 

kaymakam değiş

' daha bir kaç 

nar çıçeği fesli 

masaları başında 

...................... • 
ı Nihad Tangüner • A ntakya -

rıın dört 
günlük yeni 
Türk Kayma 
kamının ya 
mndayım. Pre-

ı • ....................................................................... . 

Türk niÜme 
silı dışarı çı 

kınca, kayma· 
kam bay Sü. 
reyya Halef 
geniş bir gö 

zante b;ttikten sonra, Bay Süreyya 
Halefın ilk sözü şu oldu : 

- Dün karşılaştığınız muame
leden dolayı çok müteessir oldum . 

Kaymakamın bir gün evvel hü 

ğüs geçirdi: 
- Neticesiz teşebbüsler .. Protes 

to. Milletler cemiyetiı in bu layenazil 
heyetinin hükmü karakuşilerin len 
bıktık artık. 

Adliye sarayı 

1 
ve • 

cezaevı 

1 

Bu binalar için şehrimizde[ 
'miinasip bir arsa aranıyor 

i
l Şehrimizde bir Ad liye sarayının 

yapılması husu mnda lazrmgelerr tahsi 
1 ~a· ın gönd , rilmı s· için adliye vekalet' n 
· den cumhuriyet müddeiumumiliğine 

bildirildiğini yazmıştık. 

A lliye Yoka eti; Adliye sarayile 
ceza evinin bir arada bulunmasını 
istediğinden Cumhuriyet mücldeiumu 
miliği bö)I~ münasip bir arsanın 

bulunması için belediye ile temasa 
geçmi;t'r. 

Bu arsa bulunur bulunmaz der 
hal istimlaki yapılacak, proje ve plan 
!arı hazırlanarak. eksiltmeye konacak 
ve ş-hrimiz modern bir Adliye sara
yile c·za evi kazanmış olacaktır. 

kumete giderken fotograf çekmek K aymaka m 5üreyya Hal din 
ten ınenedilmem meselesini mevzuu d · d. · yanın a g•çır ığrm yarım 

1 
bahsettiğini anladım : ı k 

Yalnız bu arsanın biran evvel 
bulun"IJası çok ş .. yanı temeıınidir. 

saat içirıde çok şeyler gördüm, ço ı·yı· ı· çme 6.J.uları - Ne zararı var, dedim . bütün '::7 
şeyler anladım. 

}olsuzluklarla beraber • bunlar da Hükumet dairesinin bütün kori 
yakın bir günde kalkacaktır· do•larır.da dakikalarca dolaştım. Hrr 

Kaymakam bana yeni teşkilat daire k&prsının önünde ayrı ayrı dur· 
hakkında izahat vermeğe başladı : 

dum. Kna, Antakyanın mqhur (Nü 
fos dainsi) iinündede .. - Dugün artık, hepimiz değilse j 

bile bazılaıımız iş başına geçmiş bu Nüfus dairesinin f, vhası hala a 
lunuyor uz. Her şeyi acınacak bir 'a- raç ça, Fransızca idi Bu iİ<i lisan ha 
ziydte olan bıı kanunsuz memle- la Türkçeye tef<vvuk . orada· eJi 
kette :ırtık kanunu tatbik etmı k , 
bedJ::.~ht s;;kinleıinin .. 

Söz(ine, hurada şunu katkıladı : 
-Şüphesiz bu brdbahtlar Türk· 

!erdir - devam etti - saadetini 
temin etmek lazımdır . Bunu başa· 
rnbi1ıuk için,dün gibi ateşli dünden 

de fazla çalışacağız.Fakat bu defa.<İ 
çalışmamız dünkü gibi olııııyacaktır 
Kollarımızı sallaya sallaya , göksü· 
müıü gere srerr. çalışacağız. 

Süreyya Halef hararetle devam 
etti : 

-Siz dünkü kadroyu teşkil eden 
!erin belki ydnız adlarını bilirsiniz, 
yaptıkların işittiniz. Fakat buuların 

ne hüviyette, ne cebin , ne. karak 
tersiz insanlar olduğııııu iyice bil· 
mfZSIOıZ. 

13u sırada kaymakam sözünü 
kesmek mrcburiyetinde kaldı . Te· 
lefona cevap verıneıc lazımdı . Te
lefona uzandı, bir dakika geçmeden 
döndü : 

yordu. 
Geçen acı günlerden çeşit çeşit 

ders alrrış bulunan Antakya firk 
!eri, hiiku~ıet binası denrn bu )ere 
yaklaşmaktan hala korkuyor. 

Alt koridorda kayroaşan insan 
/arın hepsi Usbeciler .. 'J ürk kayma 
kamının emri altında bulunanların 

hepsi eski yılanlar. 1 
Antakyalılar mecbur kalmadıkca 

hiç bir suretle Hükumet konagı de
nen bu yere ayak basmıyorlar. şim 
di bile .. 

Antakya hükumetinde kayma· 
kam değişti, M.lmüdürü değişti, da
ha birkaç şef değişti. amma nar çiçe 
ği fesli Usbeci ketebeler hala masa· 
ları başında. 

Bu böyle olunca Antakyalı Türk, 
hükumet binasına rahat, korkurnı \ 
gidebilirmi, Girip çıkabilirmi? 

Nihad TangUnar 

Bardağı otuz paradan 
fazldya satılamıyacak 

Şehrimizdeki bazı iyi su satan 
kimselerin küçük su bard&ğını da 
bir kuruşa sattıklarını ve bunun ö 
nüne geçilmesi için de belediy nin 
n ızardikkat ni celbetmiştik 

Belediye erkanından bir zat; bize 
belediyece kabul edilen bir ölçüdeki 
bardaklarla satılacak suların otuz 
paradan olabileceğine ve !·unun 
içinde bu gibi iyi suları satanların 
dükkanlarına herkesin görebilectği 
bir yere levha asmak mecburiyetin 
de bulunJuklarına dair Encümen ka. 
rarı buluııduğunıı ve bunun hılafında 
hareket :edeceklerin belediyeye ha 
her virilmelninin kendi menfaatl"i 
iktizasından bulunduğunu ve yine arw 
edenlerin büyük bardaklardaki suyu 
bir kuıuşa içebileceklerini söylemiştir. 

Ulucami helası 
Ulucamiin yanındaki helanın da 

ıyı temizlenmediğindtn fena koku 
lar ne~ir ve bu yüzden o civarda o· 
turanlnın sıhhatl;;rrnı ihlal ettiğini 

yazmıştık . 

•• 
Olmeden mezarlığa gö-
türülen hasta meselesi 
Suçlu doktorların muhakemesine 

dünde devam edildi 

Vecibe adında bir kadının ölUmUna sebıblyat vermekten 
vazifede ihmalden suçlu m ,mıeket hastahanesi doktorlarından 
örfi, ham,ıre nebahat ve hasta bakıcısı Sıdıkanın vacahlarında 

ve mezunen lstanbulda bulunan 
doktor Kemal Arıksoyun gıya

bında dUn birinci asliye caza
m!hkemaslnde davam eden dui 
rufmada celbine karar verll
mlf olan kapıcı bayram fBhlt 
olarak dinlanmlftlr. 

Bayram; hadise günü biri mah · 
puslardan, biri çocuk ve diğeride 
bir kadın olmak üzere üç cenaze 
bulunduğunu ve mahpus ölünün 
cumhuriyet rrıüddeiumunıiliği tarafın 
dan görüleceğinden bırakıldığını ve 

kadınla çocuğun c ·naze arabasına ko 
narak mezarlığa gönderildiğini ve J 

başka bir malıimatı f)lmadığını söy j 
lemi~tir. 

Duıuşma: Cumhuri}et müddeiu
ınumiliğinin es::s hakkında mütalea
sını yap.nası için 5 temmuz 938 tar-

hine bırakılmıştır. \ 

Ekmek fiatları 

10 para İndi. 8,75 kuruşa 
satılacak 

Yapılan tetkikat neticesi olarak 
hirinci nevi ekmeğin kilosund21ı 1 O 
pua daha indirilerek dünden itiba
ben kilosu 8,75 kuruştan satılmağa 
başlamıştır. 

ikinci nevi ~kmeğin kilosu yine 
8 kuruştan satılacaktır.Un fiatlarına 
gelince ; şu iki fabrika fiatlarında 
değişiklik yoktur. Cumhuriyet fab. 
rikasının dört yıldız unu çuvalı 7 50, 
üç yıldız unun 700 , Salih Bosna 
fabrikasının dört yıldız unu 700 ve 

üç yıldız unu 600 kuruştur. 

Ölüme 

Doğru'.uk fabrikası ise beher 
çuval başına elli kuruş zam yapmak 

1 suretile dört yıldız unu 7.50 ve üç 1 

sebebiyet yıldız unu 650 kuruştan satmaktd· 
dırlar. 

Bu suçtan iki kadın 
polisçe yak alandı 

Hacı kızı Fatma, Şaban kızı Naime 
ve Mehmet kızı Fatma kavga ede. 
rek }ekdiğerleriııi döğmüşlerdir 

Bunlardan Mehmet kızı Fatma; kav 
ga esnasında kucağında l ulunan 
dört aylık Gülsen adındaki kızının 
yere düşürülerek ölümüne sebebiyet 
vuildlğini iddia ve şikayet ettiğin· 

den Fatma ve Naime yakalanarak 
tahkikat ve t<.ıkibata başlanmıştır. 

Lıelenler ve gider.ter 

ı Buğdayın kilosu 3,55 kuruştur. 

' 

Kozanlıların 
bir derdi: 

Su meselesi 1 

Kozı.n : 28 (Hususi muhabirimiz- 1 

den) - Kozan çok bakımsız, harap 1 

bir halde Lu!unuyor. Eskiden vilayet · 
merkezliği yapmış olan bu kasabaya 1 

o zamandanberi bir şey yapılmamış· 
tır. Kozan günden güne harap ol· \ 
maktadır. Çok dar alan belediye büt 
cesi, ancak belediye teşkılatınr yaşa- 1 

tacak kadarJır. 1 

Bu böyle olmakla beraber, ka i 
sabanın çok mühim ve zaruri ıhtiyaç 
!arı vardır. Bunların başında "Su,, ı 
meselesi gelmektedir. 
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Kadınsız köy 
Kadınsız memleket denince hı 

tırımıza tabii Aynaroz gelir. F~kı 
meğerse lngilterede kıidınsız bir k 
varmış. lrlandanın şimali garbisin 
birçok fakir köyler vardır. Burad 
yaşayan genç kızlar iş bulmak mak 
sadile bü}·ük şehirlere giderir 
ve bu suretle bu köyler kadı~ 
kalm•ğa başlar. Bunlardan bi1 

olan Kul! uva kö} ünde son ev iti 
me tam 35 sene evvel olmuş 1 

o giindenberi tek bir evlenme ka) 
dedilmemiştir. Otuz beş sene eı 
vel evlenen köyün son kadını kı 
çocuk doğurmadan geçenlerde öl 
müş ve bu suretle köy tamanır 

kadınsız kalmıştır. 

Model olan kraliçe 
F ransrz posta ve telgraf neı1 

rtti yeni bir posta pulu tabettirrrıi! 
lir. Pulun üzeı inde e!iııde bir şarl 
kadehi tutan çok güzel bir şaO 
panyalı kız resmi vardır. Bu resi 
bir ressamın hayalinden doğma dı 
ğildir. Brüksel sergisindeki güzeli' 
müsabakasında birinci gelen Fra~ 
sanın Şampanya eyaleti güzeli Jı 
ni Perjan bu puldaki resmi yapı 
ressama modellik etmiştir. 

Şang-Kay-Şekin ecdad 
·ıı B<lgradda hayatını Slovtn aı 

!erinin şeceresini trsbit etmiye va~ 
fedrn bir Sloven alimi, elde ettıl 
yeni vesikalara göre, Marrşal Şanl 
Kay Şek'in Sloven ırkından olduA,U 
nu iddia etmektedir. Bu alime gol 
Slovanya, Şek hecesiyle biten Jıı 
çok soy adları vardır. 

a 
z 
b 
rj 

ri 
d 

ti 

da 

Ve 

Bu alimin Savinjada, Naı•1 

şehri evrak mahzeninde bulduğu \' 
sikalara göre Fraıısuva ve Mari S' 
isminde bir karı kocanın bir 0~ 
doğar, büyü~. Bu delikanlı 161, 
tarihin le Fransiskcn pap sı olu. ~:~ 
Daha sonra lgnas ismini alarak Cı· 
vit tarikatına girer. . 

lgnas Şek 1630 snesinde 111
1
; N 

Yoner olarak Çine gider. Ç nde 1
.' c 

·~ı 
seneleri sakin bir hayat geÇ1 

Sonra Çin zadeganından birisiP 
kızına aşık olur. Konfüçi}ÜS diP' 
kabul eder, Çinde parlar. Ha' 
Çin imparatoı unun baş nıü~a' 

olur. ·J 
Sloven alim, Çine kadar gı 

rek aramalarına orada devam etıı' 

taht 
kıı 

•bir 
bab 

ye karar vermiştir. ~ 1ccc 

- işte bir müjde daha , dedi , 
istihbarat teşkilatı lağvedildi. 

Süreyya Halef, müteakiben,oda
cının getirdiği bir zarfı açıp , için· 
deki kağıdı baştan aşağıya kadar 
süzdüktrn sonra mütebessim bir 
halde : 

ilk tedrisat 
Haber aldığımıza göre belediye 

buranın da hemen temizh ttirilınesi 
hususunda mütevelliliğe h bligatta 
bulunmuştur. 

Ziraat Vekaleti şube müdürlerin 
den Recep Gökmen ve pamuk mü 
şa~iri Corj Bayo vilayetimizde de. 
zenfckte iölerinı tetkik ve tesbit tt 
mek Ü7ere dünkü ekspresle Ankara 
dan şehrimize gdmişlerdir. 

Bır müddettenbeıi şehrimizde 
bulunn a 'ta olan pamuk mütahassıs 
larından S.lahettin, Ankarad.ki vazi 
fesi başına gitmiştir. 

Kozanlılar su ihtiyacını, kasaba 
nın içinden akan /Kara çay) dan te 
min etmektedir. Fakat yaz kış bula 
nık akan ve yazları bir çeşme akın 
tısı kadar küçülen, •zlaşan bu suda 
her dürlü hastalık mikropları dolu 
Lurl 

------------ llıiy 

! Almanyada hal~ ~: 
otomobilleri ~~: 

- Gazeteci, dedi. uzun zaman 
daııheri sütun 1arınıza mevzu olan 
Usbeci elebaşılardan Zeki Ars•ızi , 
kard~şi Şal ut Aısuzi ile beraber 
te' kif edildiler. 

Müfettişleriııin çalışma 

tarzlarını gösterir talimat
name gddi 

Muvazd.eİ uınumiyeye geçen ilk 
tedrisat nıüiettişlerinin çalışma tarz
larını gösterir talimatname kültür 
bakanlığından kültür direktörlüğüne 
gönderilmiştir. 

Pamuk tarlalarında 
mücadele 

Bazı pamuk tarlalarile bağlarda 
Karaderina , Yeşilkurt ve Mildiyo 
haşere v~ hastalıklarile mücadeleye 
hararetle devam o' nmaktadır. 

Mücadelenin kadrosu da gel· 
miştir. Hiç bir deği~iklik yoktur . 

Vilayetimiz Vakıflar 
müdürü 

Vilayetimiz vakıflar müdürü Ah 
met Bucanın tekaüdlük talebinin 
umum müdürlükçe kabul edildiği 
vilaj'ete bildirilmiştir. 

Halbuki Kozan3 brş kilometre 
mesafede bol akan sular vardır. 

Ve bu suların lulunduğu irtifa, su 
yu şehre geti ı mek için çok müsait
tir· 

Malesef l:l. hmusta hiç bir te 
şebbü.;te bulunulmam•ktadır 1 

A ntakya kaymakamı, sözüne 
d evam etti, fakat, elinıe 

evraklarla pürtelaş içeri giren bir 
,--------------·-------------------------., 

Türk genci halk mümessili imiş 
nefes nefese anlatıyordu: 2 Hazian dünyatari Versay Muahedesı· 

~~°/nnnot~;:.~ı~l;r B~~. 
dan 19 sene evvel o DUne Bir Bakıf 

gün, uır.umi harpten sonra Versay 
sulh muahedesi imzalanmıştır. Bu 
tarıhi günün yıldönümünde bügün 
Avrupa son senelere nazaran biraz 
daha sü~un içinde bulunuyor ve da 
ha ziya 'e fn!,il z - Fransız c!o>tlu-

- Kaymakam bey, yarın ordu 
nıın, Kırkbucagın, Karasunun, Maşu · 
kiyenin, dalyan sagirin, Ubeydiyenin 
ilah .. kayt işleri başlıyormuş. Fakat 
bunu daha şimdi 1lİZe haber verdiltr 
Cetveller hazırlanmadı, tebliğat ya 
prlmadı, köylü tarlasında yaylada 
Urada bu r•da 13 • 't b.. ' ğunun kuvvetlendiği görülüyor. 

ş " . u vazıye , urı,nun I . . 
· · · kteye uğ t k M·ıı tl • ngıltere ıle Fransa arasındaki 
ışını se ra aca . ı e er ce- . . .. 
miyeti heyetinin bu tebliğatı 'vaktın muahedel - rı tarıhte şu suretle goz· 
da yapması lazım değilıniydı? Çok drn g~çirebiliriz: Bunların ilkini 1420 

rica ediyoruz sizde telefon ediniz bul de bu uyoruz. 
yolsuzluklara bir nihayet verilsin ar "Yüz sen~ harbi. nden sonra, 
Irk. 1420 de yapılan Tıua muhedesi ile 

Kaymakam, derhal partiye, umu Framanın İııgiltere taı afından fethi 
ını valiye telefon ederek vaziyeti bil ı tanınıyor ve Fransız kralının tacı in. 
dirdi. 

giliz kıralına veriliyordu. Fakat, çok 

geçmeden Jan D~rk F ransanın istik· 
lalini temin etti .. 

Ondan sonra, dünya sulh ve harp 
tdr ihinde diğer büyük bir muahede· 
y~ rastlamak için 1830 sdnesine ka. 
dar beklrmek latı ndır. O sene Fran 
sız k· alı Lui Fil ip, Londı a elçisi Ta
leyranın va;ıtası ve, Fransa ve lngil . 
tere Lrasmda bir anlaşmayı Londra 
hükumetine kabul ettirmiş ve bu su 
rı-tle "Yüzsene harbin. denberi eze· 
li düşman oları iki devlet ilk defa 
barışmıştır. 

1855 de, Kırım muharebesi do-

layısile lngiltere ile Fransa arasında 
i k hı.kiki dostluk anlaşması yapılmış 
üçiincü Napolyoıı ile kraliçe Viktor
ya Londra ve Parise bir birlerini 
görmeye gitmişlerdir. 

Fakat harpten sonra, Mapolyon 
istediği halde, kraliçe Viktorya an· 
!aşmayı uzatmıştır. 

1870 de üçüncü Napolyon Al
maııyanın ispanya üzerindeki arıu 
larınclan endişeye dü~erek lngiltere· 
nin tekrar dostluğunu rica etmiştir. 
Fakat Londra bunu yine reddetmiş 
bun.n üzerine Almanya ile Fransa 
arasında harp bnşlamıştır. 

1903 de nihayet Fransa ile in· 
gilterf' aı asındaki "samimi anlaşm"• 
tekrar cınlanmrş, bunun ya·dımı ile 
Avrupada sulh lemin edilnriştiı. 

1914 de Puankarc lngiliz kralı 
beşinci Corçtan Alnıaııyaya kaı şı 
Fransanın tarafını tutmasını istemiş, 

fakat lngiltereden bu yardımı temin 
edememiştir. Bunun üzerine harp 
kopmuştur. 

Bu sene de lngiliz - Fransız 
dostluğunun kuvvetlenmesi herhalde 
Orta Avrupa meseleleıinin şiddet 
lenmesine ve bir harp halini alması 
nı mani olmuştur. 

"° ıliıı;: Viyana: 28- Kı,;a bir zarna ~ ,, ~· 
beri imaline başlanmış olan hal• 
mobil fabrikasının güttiiğü pek g flıay 
sahanın ve 990 mark gibi akıll', ~an 

ı.a~ ~'tL 
hayrete düşüren fiat, şimdiye '. n 

ı tine 
biç bir yerde görülınenı:ş bir ~ 
salata örnek olacağı tahmin edıl ı 

ı Uir 
tedir. Königsbcrgde Dr. Ley ta s 
dan yapılan a ldlerirr mikt9

' d·· 
çoktan geçeceğinide gösterm""t; ı,~&c 
Bu hesapla 946 tarif.inde s,n inı:kn 
1 1 ,5 milyon otomobil in~a edil 

1 
"-

tir. Bu gün Almanyada . kullanıl" fab ~ 
1,3 milyod otomabillerle muk3~f liy

0

1
; 

edilirse, istikbal mahsulatın rıe~ J h t 
~fi' Uluy 

mühim bir rol oynayacağı ta !illi b 
edilehilir. ;Fabrikanın bittiği 1~ Yapa 
senesine kadarda bir taraftan -1 

otomohili ya ıaş yavaş etrafJ }·'' ~.,.al 
!arak Dr. L·zin bildirdiği gibi, e~1 ~Utııt 
ve yahut bi teşrin evvelde ( 1 .", ış i . 

·ı el1• ~ırı seı ie ( von 20.C:OO) otomobı Y Q~ha . 
rilmiş olacaktır. ...,/ C: 

--::- . e ~kscı 
Ucretler verılıneY aıııy 

başlandı :urııru 
i' ıttib 

Memur ve müstahdeminin t-l~., ~nu l» 
ücretlerinin dünden iti\ıarrn ına ı, 'ruııı: 
verilmesine başlanmıştır. u 
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Zenciler bayram yapıyor 

Coe Luiz 
Şimelingi mağlup etmekle, beyazlardan 
Babasının intikamını aldığını söylüyor 

Boksorun bir aile yaprağı 

jll 
a~ 

il 

Coe Lui•, Şmeliig maçı, iki kuv- 1 
Vttli boksörün çarpışmasından başka, 
beyaz ve s;yah ırk arasında bir mü 
ca.lele mahiyetini almıştır. 

Bu gün, Amerikadaki on milyon 
zenci Layram yakmaktadır. Çünkü 
kendilerinden olan biri, bir beyazı 
ınağlub imiştir. 

Bu, onlarca bir intikamdır. Çün
kü, ırkçı milletler gibi Arııerikalılar 
tencileri kendilerinden aşağı görür
ler ve onları en ufak bir fırsatta 
döğmeye kalkarlar. "linç kanunu. 
tcncilere tatbik edilen rneci b:r 
işkencedir. 

Goe Luis, bir beyazı ringdr dö 
ğe'rek hem bütün ırkının intikamını 
almış oluyor, hem de babasınııı . 
Zenci boksör, Lu intikamı esasen 
başka yerde alamazdı, çünkii Ame 
•ikada bir zenci yumruğıvıu ancak 
ringde kullanabilir, o da yine sonra· 
dan linç edilmek tehlikesi içinde. 

Bundan yedi sene evvel, Ame
rikadaki F ord otomobil fabrikaların 

dan birinde çalışan baba oğul iki 
Zenci vardı. Adam orta yaşlıydı, oğul 
henüz 17 yaşındaydı ve güçlü kuv · 
Vetli bir delikanlıydı. 

Fabrikada onun bu kuvvetinden 
•~tifadede etmesini bilmişlerdir; en 
ağır işleri Luis Gosd Barro ismin 
deki bu çocuğa gördürüyor lardı. 
Oğluma çektirilen bu rziyete baba
sının yüreği dayanamıyordu. Niha 
Yet, dir gün ustabaşıya gidiyor, bu 
halden şikayet ediyor. 

Ustabaşı : 
- Ne demek istiyorum, diyor 

Ne haklal şikayet ediyorsun? 
Barro baba: ı 
- Ş kayet etmiyorum, diyor. . 

liiç olmazsa oğlumun ücretini biraz 
arttır.; anız ... 

Bir zenci bu kadar büyük "küs · 
~ahlıkla. nasıl bulunabilir? ustabaşı 
-~~zıyor ve zavallı babanın ıuratına 
t tokat indiriyor... Luis CoseJİn 

1 
a~ası bu tokata mugabele edebi· 
'tek lir kuvvettedir. Fakat ede· 
llıiYor, çünkü biliyor ki . l,eyaz bir 

l~ a·laına vuracağı bir tokat onu ölü-
~c sürükliyecek kadar fena bir ne
~c doğurabilir: fabrikadaki bütün 
IJı·/:ılar onu derhal linç ederler. öl-

'Unceye kadar döğeı ler. .• 
Ilı Yerde yatan ve elini bile kaldır
( ıyan babasının halini Luis Cosef 
Janj bu günkü Coe Luis ) görüyor 
tj •hal koşuyor ve ustabaşının üze· 
~c atılmak istiyor. 

k Fak~t babası tutuyor, Y . lvaran 
it Sesle: 

do· Yapma, o~lum, diyor. Adamı 
ler &ersen seni linç ederl•r' öldürür· 
iotiktıe Şim~i. ne de sonra benim 

~ınımı almaya kalkına sakın ... 
f b . ~ hadis ~den sonra baba oğul 
li) tıkadan çıkarılıyor ve boşta ka . 
l,~~•lar, Ceıe Luis kendisine bir iş 
tilli ~or. Bu, yine vücudunun kuvve· 
)ap aşkalarının hesabına işleterek 

~kı ağır bır iştir. 
~ t 

1
°ksa ç:ılışan amatşr sporcular 

• • 1 
)~Ilı uıı aıla döğüşecek ve onların 

,. iı i ~klarını yiyecek biri lazım. Bu 
el" ~ırı ğ Y d~h . enç zenci delikanlışından 

/ ~ 'Yİsiııini bulamazlar. 
~ks-o~ Luis boksta, işte böyle, 

:ye ~a~ 11 °r ere tecrübe tahtası olarak · ~ııı: ki v a~ mi boksörlerleıin 
ltrtibu arını yıyor, ken ~isi de harrf 

ı-Jıl' flııu J:,· •tıuhbele ediyor ... Fakat bu, 
ırı• 11 ' \'~,,, 1 ~_ boksör yapmağa kafıdir. 

"'ıu,. . yıyerek boks öğrenen Coe 

Luis. o kadar oynuyor ki bir gün 
kendisi bir boks entrerörü görüyor, 
hdyran oluyor ve onu ortaya atmak 

istiyar, 
Bu zenciyi boksşr yapmağa te · 

şebbüs etmek de hayli cesarete cağlı 
bir istir. Fakat adam, aldırmıyor ve 
ilk defa olarak: Tim isminde bir bok· 
sörle Bae Luis arasıcda bir maç ter· 
ti!J ediyor. Maçta kazanana beş do
lar verilccaktir. 

Tahminedildiği gibi; maçı zrr.ci ka· 
zanıyor, beş dolan alıyor' Fakat o 
nihayet bir sevinç içindedi:, çünkü, 
b'r ueyaz adamı döğcrek hebasının 
intikamını almıştır. 

Bundan sonra~i maçlarında da 
üç dört sene gibi kısa bir zamanda 
y;rmiden fazla galibiyet kazana Coe 
Luis nihayet bu gün, her kategori 
de dünya şampıyonu olarak son za 
feridi femin etmiş bulunuyor. 

Harbden evvel de diğer bir zrn
ci bo1<sör Cak ConsOPı dünza şam 
piyonu idi. Fakat zenciler kendisin! ı 
Coe Luis kadar sevmezlerdi. Bu da, 
zencilerin Coe'ye, beyazlar dan ken 
dilerinin in ikamını alan bir ırkdaş
ları olarak baktıklıırını gösterir. 

Barselon hükume
tinin niyet ve 
teşebbüsleri 

- Birinci sahifeden artan -

rine mugayir olduğu söylenmekte 
vaziyetin salah bulacağının ü
ümid edilmekte olduğu bir sırada 

ihtiyatsız herhangi bir hareketin va· 
ziyeti vahimleştirebileceğini ileri sür
mektedir. 

Paıis: 28 (A. A) - İspanya 
daki bombardımanlar ve Barselona 
hükümetinin niyet ve tasavvurları 

Fransız ga1etelerini meşgul etmekte 
berdevamdır. 

Löjur gazetesinde bolbi, şöyle 

yazıyor: 

" Avrupa'yı sulh ve sükuna ka· 
vuşturmak maksadile devletler tara
fından yapılmış olan bütün teşebbüs
lere Bar~elona Avrupa'da gürültü 
çıkarmak gibi bir takım teşeb

büslerle mukabele etmektedir. 

Mussolini' nin pilotlarının Barse
lona'ya karşı vasi mikyasta hareke
te geç neden evvel uzun müddette
reddüde kapılacakları mı zannedi 
liyor? 

Figaro gazetesi yazıyor. 

"Fransa ve İngiltere hükünıetleri 
ne yapıyorlar? Bu hükume~ler, bar 
selona hi.ıkmetine İtalyan ve alm~n 
ussülharekttlerini bombardmaıı et
mek suretile yapacağı mukabelei bil · 
misille Fra"sa ve lng!Jtere'yi arbe
deye sürükliyemiyeceğini evvelden 
haber vermişlerdir. 

Paris hüku neti, bundan fdzlasını 
yapamaz. 

Barselona hüku neti erkanı, ya
pacaklarını ilan ettikleri harekrtin 
faideli olacağına kail odukları tak. 
diı de bu ha.ekeli yapacaklardır. 

Londra hükumeti, daha fazlası 
na muktedirdir.. 

Mutaleası Roma ve Burgos'da 
dalıa ziyade dinlenmektedir ve ln
gilte. e hükumeti, F rankist'leri ve 1 
talyanları bitaraf gemileri ve açık 

şehi . leri bombardıınan etmeğe ııi · 
hayet vHmek suretile 3arselonanın 

---- --- -

( Türlcıözü ) 

Meşhur kadın tayyareci 

Awi Jonson kaza 
geçirdi 

Londra : 28 (A.A) - Tanınmış 
kadın tayyareci Ami Jonson, dün 

r ord eyaletinde uir planör uçu~u ya 
parken mühim bir kaza geçirmiştir. 1 

Planör d:işüp parçalanmış, fakat tay· 
yareciye hiçbir şey olmamıştır. 

Eski Yugoslav kralının 
teyzesi dün öldü 

Paris : 28 (A.A) - Müteveffa 
Yugoslav kralı aleksandr'ın teyzesi 

prrnses Aleksis Karageorgeviç Kan 
şehrinde vefat etmiştir . 

Spor kanunu 
- Birinci sahıfcdcıı artan -

ve bütün faaliyet Başvekalete bağlı 
olacak umum müdürlüğün kontrolu al 
tında ~laca.< tır. Vilayetlerde valilikle 
rin, kazalarda kaymakamlarının, nahi
yelerde nahiye müdürlerinin birer mü• 
şavere heyeti bulunacaktır. Kulüpler 
bu teşkilatın· iç'nd" faaliyetlerine 
de\·am edecekler ve daha geniş ölçü· 
de yardım göreceklerdir. 

Belç'ka İktisat vekili 
Berline geldi 

Beılin : 28 (A-A) - Belçika mil 
li ekonomi ve ziraat nazırı B. Hey 

man, resmi bir ziyaret için buraya 
gelmiştir. 

Almanyanır Çin sefiri 
Berline dönüyor 

Berlin : 28 (A.A) - Alman is 
tihbarat bürosu, Almanyanın Çi'lde· 

ki sefirı Travtvan'ın dün Almanyaya 
dönmek üzerP. Hankeu'da vapura bin 
miş olduğunu haber vermektedir. 

Sefir, hükumeti tarafından davet e 
dilmiştir. 

Nordseeden 
İstanbula 

En kısa bir yol yapılıyor 

Berlin 27 VIJI irci lntarnatio 
nal yollar kongresinde Alman murah 
hasların şefi genel lspekter Dr. f o 

dt selamlama konuşmasında Alman 
ya ile Hollanda arasında - Haag -
ve Reich hududu arasında beraber 

ce y1pılacak bir yolı: ilan et rıiştir. 
Dr. Todt Mayısın başında Salzburg 
la Viyana arasında yapılacak olan 

otomobil yolunurı inşasına başlanırken 
kürek atma merasiıııinde bu şimal 

- -- - - --- --~-----------------

s .. 

----------------~--------~~-------------------Bütün dünya Sinem~ Yıld ı zhrının en gözdrsi iki büyük Artistin Eserı 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Saygı değer müşterilerine seve seve seyredecekleri mevsımın en heye
canlı, en güzel bir eserini daha sunuyor 

Asri hayatın doğurduğu ve bütün se.-et ve ihti ş a:ııına rağmen hayatının 
esırı genç bir kızın Aşk, Heyecan, dol u macera sını temsil eden en 

kudretli film 

(Bir Gecenin iskandalı) 
Oynayanlar: KONSTANSE BENNETT GLARK GABLE 

Ayrıca ; En büyük Sergüzeşt - Heyecan Şaheseri 

(UÇURUM) 
DIKKAT:Sinema husuıi tedabir ve Vantila törlerle çok serinl eşl i rilmiştir. 

Fiyatlar: Balkon: 25 kuı uş - Duhuliye: 15 kuru ş - Loca bir liradır. 
Zabitan ve Ôğretm~nlert ayır ca tenzilat yapılır 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
1 - La Habenara 
2- UÇURUM 

Telefon 
9468 

250 Asri 

Adana Elektrik Şirke
tinden : 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden ge l i şi güzel çeicildiği , 
son zamanlarda .ık sık görülmektedir. Bu yüzden vukuu muhtemel her 
hangi bir tehlikeden dolayı mesuliyet kabul edemiyeceğimiz.len antenlerin 
elektrik haiları üzerinden gerilmemesini; bunların sağlam ve muntazam 
yapılmasına itina olunmasını a lakadarhrın nazarı drkkatine arzedcriz. 

9465 29 - 3 - 7 

Belediyeler bütcelerinden yüzde 
dört, hususi idareler yüzde ikisini be
den teı biyesi ve spor işleri için yapı 
lacek tesisler ve bu mevzu ile alakalı 
diğer faaliyetlere ayıracaklardır. Bu 
paralar, Genel direktörlüğün haıırhya 
cağı proğrama uyğun olarak ve bu 
idarenin muvafakatile sarlolunacak 

cenup otomobil yolu avrupa nın en ı--.... ·--------------
uzun rnuvaselatli bir yolunu teş kil 
edeceğini bil dirmiştir. Şark cenup 
meml eketlerde ayni anlayişle ve ay 

ni hareketle Holland~ gibi hareket 
ettiğinde - Şinıal, garp, Cenup, şark 
• hatlarile Nordsce · tlasporus · ls

tanbul · a·a;ında en kısa bir zaman 
zarfında muvasalat temin edilmiş 

olacaktır. 

Ceyhan C. Müddeiumu
miliğinden : 

tır. 

Beden terbiyesi mükellefiyetinin 
muhtelif yaş hadleri üzerinde tatbik 
şekli, icra vekilleri kararları ve n iıam 
namelerle tesbit edilecektir. 

ittihaz etmek istediği çok te hlikdi 
vaziyeti ortadan kaldırmağaikna t t 
meğe büyük bir gayretle ve hatta 
ümit olunabilir ki faideli bir surette 
çalışmaktadır .• 

" Birisi bir suikasde mukabele 
ettiği ve bu mukabele ağır netayic 
tevlid eyl .. diği takdirde meu · 
liyet, mukabele edene raci değildir. 

Mesuliyet ilk suikasd faile raci· 
dir. 

Eger sulh isteniliyorsa, her 
şeyden evvel suikasdiardan vaz geç 
mek ica b eder. 

Papüller gazetesinde Lorü, şöy
le )'azıyor: 

28 Hadran 938 

Gökyüzü açık. Hava rüzgarlı En 
çok sıcak gölgede 35derece 

Bütün Tıp müntesiplerinin ve bil
hassa Doktorlarım ı zın görmesi 

liızım gelen bir fi lm 

yazlık Sinema 

Bu Akşam 
iki sene evvel FREDRIC Mı\RCH 

Bar:.elona hükumetine vrrilen 
ihtiyat ve itidal nasihatları ile bir
likte Roına ve berlin hükumetleri 
nezdinde hava korsanlıklarına niha 
}et veıilmesi ' İçin müdahalrde l u 
lunınak lazımdır. Çünkü hukukudü. 
vele riayet ve sulhun Mıı'ıafazası 
hususları birbirine sıkı bir surette 

bağlı bulunmaktadır. 

1 ve MRIAM . HOPı<INS'in tem,il 
ettikleri ( iKi YÜZLÜ ADAM) 
filmine nazire olmak üzere vücude 
getirilmiş fe, katade meraklı bir 

Londra: 28 (Radyo)- lngiteıe 
hükumeti; dün V elaosiya ve Alıkantı 
sahillerinde rrankist tayyareleri tara 1 

fından bombalanarak batırılan ikıln . 
giliz gemisi hakkında F ranko hüku 
metine şiddetli bir nota vermiştir. 

Hükumetimizi zamanında Bur
gusta bulunan mümessiline gönderdi 1 
ği telgrafta verilen bu notaya F ran 
ko hükumetinin derhal cevap ver 
mesi hususunda teşebbüsünde Lu 
lunmasını emretmiştir. 

Burgos 28 (Radyo) - General 

mevzua sahip 

( İki Canlı Adam ) 
Hayret ve heyrcanla seyredilecek 
Esrarengiz bü} ük filmi sunuyor 

Daimi bir heyecan, bir mera . ve 
tecessüs kaynağı olan bu film!n 

baş rollerinde 
YEN! MAKIY AJ KRAL!: 

RALPH BELLL\MY 
Ve Selma Hanını ismile anılan : 

MARIAN MARCH 
Franko; beyanatında yalınız lngiliz bulunmaktadır 
gemilerinin değil, harp malzemesi Bütün sinema severlere tavsiye 
taşıyan her hangi bir devlete ait ge ederiz 
milerin batırıldığını ve batınlmakta 1 9462 
devam e lilecegini sayleoıiştir. --------------------

Mürettip alacağız 
Gazete kıı.ınında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mu
racaat. 

ti ' ercimek aygır deposu 
direktörlüğünden : 

Mer ci ır. ek aygır deposunun ilı 
tiyacı olan yüz bin kilo yul . f üç 
bin dört yüz lira bedeli ınuhamn: e

ne ile açık eksıltmeye vazolunmuş 

tur. 
ihale 11 temuz/ :ı38 tarihine te 

sadüf eden pazartesi günü saat 15 
de Ceyhan Belediye saloııun:la ko 
misyon mah~u .• uı ca ya pı lacaktır. 

lsteklilicı in te'minatı muvakkate 
olarak bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğunu ihale saa ' ınd a n ev
vel mal sandığına yatırma ları ve 
ş~rtnameyi görmek ve almak isti
tiyenlerin her gün mercimek aygır 
deposu Jirektör lüğüne müracaatları 

ve şaıtnanıcnin bedelsiz olarak ve · 
rileceği ilan olunur. 

29 - 3 - 7 - 11 9466 

-
E~~:::.~:~:~a;~::r bir · ı 

Ceyhan ceza Evinin bir senelik 
ekmegi 1 6 938 Taıih ! nd.n 31 5 
939 Yılına kadar a çık usul ile eksil 
meye konulmuştur, 

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

Muvakkat teminat <, oğu üzerin· 
den 101 Lira 25 Kuruştur. 

Eksilme 12 - 7 938 salı giinü 
saat 15 de Ceyhan C.M M. liği ma
kamında )'apılacaktır. 

Eksilme açık usulledir, eksilme· 

ye girecekler }Uka ' ı la yazılı gün ve 
saatten evel muakkat t~ minatlarını 

ıual sandığına yartırmas ı şartdır, 

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

29-5- 9- 14 - 9467 
r- ., 
Kiralık içme suyu 

Misisin ~uluca ve 
Acıdere köyünde bu
lu nan ve vekaletten 
gelen rapor Üzerine 
diğer menba suların
dan üstün bir su ol
duğu anlaşılan bu su 
kiralıktır. İstekliler on 
gün içinde Acıdere 

köyü muhtarlığına 

mııracaatlari ilan olu-
nur. 4-4 9444 kadın aşçı ve bir hizmetçi 1 

aranıyor. lstıyenlerln idare 
hanemize mUracaal etmeleri -------------------

C 

Emniyet Direktörlüğün
den: 

lstanbul Polis Mektebinin 52 
inci dev esine 200 staji} er taleb~ 

alınacağından taliplerin şeraiti an· 
lamak üzere şimdıden Emniyet Mü 
düdüğüne müracaat etmeleri ilan 

olunur. l -3 C. 

.._ _ _._.. 
1 ÇOCUK HASTALI LA 

MÜTEHASSIS! 

Dr.Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

11 
Kabul saalları : Her g]n 

15 - 18 ..._ ____ _ 
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Adana Bofsa.;1 Muameleleri 

PAMUK KOZA ve 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

({. s. 1... s. JCilo - ~ = 
Kapımalı pamuk - -
Piyasa parlafrı • 24 24,25 
Piyasa temizi -.. 
iane 1 
iane '2 
Ekspres 

Türksôzü 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahallesi Mevkii 
Tepebağ Bebekli kilise 

içerisinde 

• • 
• • 
" " 

Ada Parsel Miktarı Cinsi Muhammen bedeli 
260 59 200 M 2 Arsa 200 lira 

260 59 
260 59 
260 59 

92 
287 
331 

• 
• 
• 

92 
287 
331 

910 
Yukarıda mevkii ve miktarı muhammen bedelleri gösterilen dört kıta 

arsanın mülkiyeti açık artırma suretile satılacağından isteklilerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat akçasile 5 Temmuz 938 tarihine müsadif 

1938 

BELEDİYE İLANLARI 1 
1 
:-~--~---~--~--~~------------' 

icar ve akar nizamnamesi ve Belediye vergi ve resimleri kanunu mu . 
cibince icara verilen bilcümle gayri menkuller için konturat yapılması ve 
bu konturatların bir ay içerisinde BeleJiyeye tasdik ettirilmesi mucburi
dir. Belediyect bu tasdike mukabil icar bedelinin yüzde ikisi nisbetinde 
harç alınır . 

Konturatların Noterlere tasdik ettirilmesi bu mecburiyeti ortadan kal
dırmaz. 

Ya, ılacak yoklama neticesinde konturat yapılmadığı veya yapılan 
Klevlant 

YAPAGI 

sclı günü Dtfteıdarlıkta toplanan komisyona gelmeleri.9432 21-29 
_____________ ,_______________ konturatın Belediyeye tasdik ettirilmemiş olduğu görüldüğü takdirde kon-

i turat harçlarının cf'zasile birlikte ıııülk sahiplerinden tahsili emval kanu. 
Beyaz 
Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres -- ı 1 1 
iane --

Yerrr-"Yemlik-,,-- - ı ı 
"Tohumluk., ---- J-- -------

__;,~~~_..:.,~~~~~~~I 

Puj!-dav Kılırıs ---
.. Yerli 

" 
M~nlanc 

Arpa 
Fasuıy-.------

Delice 
Kuş yemi 
Keten -to_h_u_m_u __ 

Mercimek 

:; U BU B A T 

2.92 -- -3,55 
-- -----

2,92 2,9S 

-ı 

----- 1--------------·-

ı ~usam ----- ----------
UN 

ı Dört yıldıı !:>alıh 
-üç 1 .. .. 

~ p lJört yıldız Do~ruluk 1'.i .: 
.:.: cı_ üç .. .. 
" 

-11--
-----

o.= 1 - "' :,imit .. -1--
-"' ~' ü&rt yıldız Cumhuriyet 

"" C>l üç ... .. .. 
Simit .. 

-ı--
1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
~8 I 6 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pe ne 

Hazır 

Temmuz vadeli 
1. Teşrin ,, 

1 "'"' '"" Nevyork 

l~ 
4 --
3 
8 

88 Sterlin ( İngiliz ) 626- 00 
ı 11 lJolar ( Amerika ) ı 12 _ )9 
J72 Frank ( isviçre ) 

~----~----~--~ 

Yazlık • 
sınama 

• 
Pek yakıtda 

Venedik Film musabakasında en bü)ük Sanat Mükafatını kazanmış ve 
Lütün dünya siııemalarınJa emsalsiz bir muvaffdkiyetle gö,terilmekt e olan 

meşhur F sör (JULIEN DUVIVIER ) in şaheseri 

( P .. ı Balo Hatırası ) 
-Un Carnet De Bal -

:Err salsiz ve harikulade Framızca ~özlü lü}ük filmi t; kdim rdrctklir. Baş 

Pierre 
Villm 

rollerde: Sinrmcrın rn biiyük sfkiz dehakar Artisti 

( Harry Ba ur ) 
Blanchar - Marie Beli - Pierre R icheırd 

Lois Jouvet - Raimu - Fıanço;se Rosay 
VE 

( Fernandel ) 
Bulunmakt"dır 

Mcvsimiıı en nıÜ>l • sıı;ı bir sinema hadisesinin tqkil edecek olan bu 
İçtimai ve lıii}ük Aşk fılmini sabıısızlıkla bekleyiniz 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
9452 

Bu akşam Seyhan 
Parkında 

15 KiŞiDEN MÜREKKEP 

s. ATİLLA 
Mılli Re,ü He}< ti mevcut proğramile biri kte. Tahilal el ilanlarında 

1-2 9469 

1 

r·~~~~~~~~~~~~-~~I 
• 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türk sözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmck istiyorsa. 

nız kitap!arırıızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptır.nız. Nefis 

---------

l LAN 
.. 

T A B 
.. 

K 1 TAP 
.. 

C 1 L D 
.. 

GAZETE 

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

Rı s ni eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde : a · 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözii.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

----------------~~~--~~------~--~-· 
..-==-------""""'" :-ııı:i""'." - - "' --

l~lUJit~1DA·,~~;~,A 
CAN l-<UQTAQ.IQ. 
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Kayseri Cümhuriyet 
Müddeiumumisinden: 

r "ı 

\ Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kayseri cna evının 1 Tem 
nıuz/938 gününden itibaren on lıir 
aylık ihtiyacı olan (67000 - 83750) 
kilo tahmin edilen ekmek ihtiyacı 
kapalı zaı fla ve on beş gün n.üdet- Kuruş 
le eksiltmeğe konulmıışdur. ihale l 2 Aylık 1200 
1 Temmuz 938 günü saat on altıda 6 A'ylık 600 

/ ,,,. 
. -.,,.. , . 

ı yseri Cunıhu. iyet Müd- 3 Aylık ~oo ı ı 
d umumilık dairesınde yapıla. 1 Aylık 100 :---------------------------
ca dan isteklilerin ihale gününden 1 Dış memleketler ıçin Abone 
cvv (471) Lira teminat akçasının 1 bedeli defrişmez yalnız posla masrahl 
malsaııdrğına teslim ile makbuzunu zammedilir. 
ve ticaret odasında kayıtlı clduğun , 1 2 - ilanlar için ıdareye müra-
da dair vesikasım ve teklif mektubu j caat edilmelidir. 
ile birlıkte ihale günü saat on beşe 1-----------·--_.; 

l kadar mahalli müd ~i umumiliğine 1 mahalli hapiobane müdürlüğüne 
tevJii ve şartnamesini görmek arzu / müracaatları ilan olunur. 9442 
edeııl~rin memuriyetimiıe ve 4-4 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

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

nuna göre tahsil edileceği ilan c.lunur. 3 - 3- 9456 

Süs Köpekleri Besleyenle in Nazari Dikkatine 

Belediye vergi ve resimler kanununnn 25 inci maddesine tevfikan süs 
köpekleri beJ!eyenlere ait resim tabaklı k ettirilerek tahakkuk müfredat 
cetvelleri Belediye dairesi tahakkuk memorluğu kapısına asılmıştır. 

Köı.ek resminin ödeme zamanı Eylülün birinci gününden Teşrin evci 
ayının onuncu gününe kadardır. Tahakkuk müfredat cetvelleri 29/6/938 
Çarsamba günü asılmış \e 9171938 Cumaertesi giiııü kaldırılacaktır. 

Ödrnmeycn resme 0/0 10 ceza eklenir. 
itirazı olanların cedvcllerin asılı bulunduğu müddet içerisinde Beledi. 

ye riy?setine istida ile müracaat dmeleri ilan olunur. 
' 1-2 9463 

Nakil vasıtaları sahihlerinin Nazari Dikkatine 
Husnsi şekilde kullanılan veya piyasad3 çalıştırılan otomobil, kamyon, körök 

tek ve çift atlı binek, yük arabalarile, merk•p, beyğir, deve ve yük kira 
hayvanlarına ait 938 Senesi nakil vasıtaları resmini gösterir tehakkı·k 
müfredat Cetv!lleri Belediye dairesi tahakkuk memurlugu kapısına asıl· 
mıştır. taksit zemanları Ağustos ve Birinci Teşrin 938 Aylarının 15 nci 
günleri olmak üzere müsavi iıti taksıttir: 

Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine 0/ 0 de on 
ceza eklenir. Bu cetveller 29-6-938 Çarşanba günü asılmış ve 8-7-
93 8Cuma günü kaldınlucaktır. ltırazı olanlaı ın cetvellerin asılı bulundu
ğu müddet içerisinde Belediye riyasetine istida ile müracaat etmeleri ilan 

olunur, 29-1 3 9464 

1- Techiz tekfin için gerekli 17,000 adet muhtelif boyda mezar talı· 
tası ile 4320 metre kefenlik bez açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- Tahtanın muhammen bedeli 3322.50 lira bezin muhammen bedeli 

1296 liradır • 
3- Tahtanın muvakkat trmiratı 249,18 lira ve bezin muvakkat te-

minatı 97 .20 liradır. 
4- ihalesi Temmuzun 4 üncü pazartesi günü sut on beşte Belediye 

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

lediye Encümenine müracaatlıırı iliin olunur.9416 16-71-25- 29 

1 -- Belediyeye ait eski adliye binasının tamiri açık eksilt'lleye ko-

nulmuştur. 

2 - Keşif tutarı 3020,20 liraradır. 
3 - Muvakkat teminatı 230 liradır . 
4 - ihalesi Temmuzun 11 inci pazartesi günü saat on beşte Beledi

ye encümenirıde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri MüdiirHiğündedir. isteyenler o 

rada göre bilirler 
6 _ Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte Beladiye encümenine müracaatları ilan olunur . 
24 29 - 2 - 6 9~51 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey maha\lesi Ordu 

Bay Halil evı 

E.i civarı 
20-30 

Savatlı 
9358 

Her mevsım ve muhite göre 

ç A. y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KO:<ULU, 5 ,.-ini ıti~i Yazlık Çaıla' 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 
1 ne galmlfllr. Bir flnı:ıın ç~y gUnUn bunaltıcı eıcaıını kar .. ııtf' 

c. 
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 
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