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Paris ve Antakyadaki Türk-Fransız konuş aları 
kat'i bir antaşma ile neticelendi 
Hataya girecek Türk ve Fransız kuv-1 Inglltereden 

ti . . •kt t b•t ) d gelecek Heyet ve erının mı arı es ı o un u 

Hatayır1 Mehmetciğe kavuş

ması artık birgün meselesidir 
,.. ............................... ıııİİİ ....... _ .................... ... 

Antakya: 1 IAnado· 
lu ajansının hususi muha 
biri bildiriyor)- Anlak. 
yada devam etmekte o
lan Türk • Fransız ~rl. anı 
harbiyeleri müzakereleri 
tam bir anlaşma ile son 
bulmuştur. 

Fran1t1z askeri deleğe 
si Hudzinger Paristen 
son talimatı almadığın

dan anlaşmanın imza işi 
yarına veya öbürgüne 
kalmıştır. 

Paris: 1 (Anadolu a
jansının hususi muhabi 
ri bildiriyor) - Türkiye 
büyük elçisi bay Suad 
Davazla Fransız har· ci 
ye nazırı bay Bonne ara

sında uzun zamandanberi 
devam etmekte olan ' a· 
tay meselelerine ait mü· 
akereler bugün tam ve 

kat'ı bir anlaşma ile ne 
ticelenmiş ve imzalanmış 

tır. Gerek Suat Davaz 
ve gerekse bay Bunne 
yarın (Bugün) matbuata 

beyanatta bulunacaklardır. 

Paris: 1 (Radyo) -
resmi kaynakların temin 
ettiğine göre, Halayda 

Türk • Fransız askeri he· 
yetleri arasın-la cereyan 
etmekte olan müzakere-

Hatayın bu günlerde kavu,aca§ı 

ve bayraOı 

Mehmetclk 

ler neticelenmiştir. Hata 
yı müştere~ idare edecek 
olan Türk. Fransız aske 
ri kuvvetlerinin mikdarı 
üzerindeki ihlilafta tama 
men birtaraf edilmiştir. 

Ayrıca verilen haber 
!ere göre, Türk • Fransn: 
anlaşmasının Suriye hü
kumetince de tasvibi için 
müzakerelere dek hal ba 1 
!anacaktır. 

Antakya 1 (Hususi)-
Türk askerinin Hataya 
gireceği aün henü1 kat'ı 
surette bt·lli olmamakla I 
beraber, halkımız bu me-

' sut hadiseyi en büyük 
bir bayram olarak karşı 
lamak üzere çarşıları ve 
caddeleri donatmafa de 
vam ediyor. Gece ve gün 

1 

düz demeden yapılmakta' 
olan tezyinatla şehir şim 1 

diden büyük bir hayra· 1 
ma hazırhiiı n renk ve şek 
lini almış bulunmaktadır. 1 
Taklar kuruluyor, dükan
lar, mağazalar, evltr, so. 
kaklar ve caddeler baş- 1 

tan başa defne dalları ' 

kırmızı beyaz bandlar, 
elek lirik ampulları vesai 
r~ ile süslenmekte her 
tarafta büyüklerimizin re 

1 

simleri en üst yerlere a· ı 
sılmaktadır. 

Dlkkatler: 

Adana da T elefou 

B İz söyleyip , bizim dinliyeccği· 
mizi bjliyoruz ama , bir kere daha 
söyliyelim de şikayetçi okuyucuları· 

mızın vebalinden kurtulalım ! 

Temm1..zun 18 inci günü 
lstanbulda olacak 

lstanbul : 1 ( Telefonla ) - in· 
giltereden , madenlerimizi işletmek 

üıere Temmuzun 18 inde memleke
timize bir Heyet gelecektir. Heyette 

birçok Mühendisl~r , maden arama 
mütehassısları bulunacaktır . Heyet_ 
memleketimizin birçok yerlerinde 
maden aramaları yapacak \'e uzun 
müddet çalışmalarda bulunacaktır . 

Tetkiklerin sonunda istifade edi. 
lcbilcceği anlaşılan maden damar • 

lanmız yine lngilizler tarafından iş
letilecektir. Hükumetimiz de Heyetin 
çalıe alarma Türk Mühendis ve Mü· 
tehaaşıslarını iştirak eıtirecektir. 

Bilhassa Petrol , Demir maden
lerinin aranmaıına ehemmiyet veri

lecektir. Bugün bazı yerlerde yarıda 
kalan sundajlara bu Heyet ehemmi· 
yelle devam edecek tir . Heyet b:lu
mum madenler üzerinde çalıtacaktır. 

Türkiye - lran 

HL•dut müzakereleri 

T.abzon 1 (A. A.) - Türk. 

lran hudut müzakerelerine birkaç 

güne kadar şebrimizıle başlan•cak 
tır. Müzakerelere ~tirak edrcek olan 

lran heyeti hududumuzu geçmiştir. 
Yann burada olacaklardır. Heyrt 

merasimle lcarfllanacalchr. 

Basın birliği mensupla
rının Şükrü Kaydya 

teşekkürleri 

Ankara: 1 (T clefonla) - Basın 
birliği mensupları, gazeteciler hak

kında, kamutayda son bryanatı mü· 

ııasebetile Şükrü Kayaya kşekkür 
telgrafları göndermişlerdir. Dahiliye 

Vekilimiz bu telgraflan mukahele 

de bulunmu~lardır. 

Alman ve ltalganların 
gönüllü tayyareleri 
BARSELONU 

BOMEJALADI 
Uzun zamnndanberi telefonlar hak ------------·--

Valansiya 
yüzlerce 

halkından 
öldü 

ve Barselon 
kişi yaralandı; 

londra: 1 (Royter) - Alınan haberlere göre, ispanya 
lıııııerlnde harp bUtUn flddetlle devam etmektedir. 

cep-

DUn akfam Valansly.a clva
~lnda Aal tayyarelerin hUcumu 

~•nidan flddetl• baflamı,, ve 
hhrln civarı flddetle bom
~•rdımdn edllmlftir. Birçok 
1•11er nımu,tur. 

il Alman ve ltalyan tayyareleri de 
~ıselon şehrinin şiın ıl kısmını şid

~etıe bombardıman ctmişlerdır. Yüz
erce kişi ölmüştiir. 

(l· L~ııdra: 1 [Royteı J - Sovyetler 
"lıği murahhası ispanyaya ait lngi· 

liı projesini Moskovaya bildirecek 
Ve bu projeye c~vap Moskovadan 
'•lı günü gelec~ktir. 

1 Alınan malümata göre, deniz kon· 
b·olu meselesinde Sovyetler birliği 
''çok noktaları kabul etmiştir. 

ispanyada gemilere karşı devam 

~~en tayyare hücumlarını önlemek 
tırı e b" ·ı · · 1 · k°k ene ı a-emı crın vaııyel erı tel· 
1 edilecek tir 

Osmanlı 
borçları 

Müzakereler son 
safhada bulunuyor 

Paris: 1 (Radyo ) - 1 

Osmanlı borçlarının öde"~· 
mesi tarzına ait müzake
reler son ~afhasına gel
miştir. Birkaç güne kadar 
anlaşma elde edilecektir. 

kında yığın , yığın şikayet almakta· ı 
yız. Şimdiye kadar bir ~ey yazmak 
işimize gelmedi. Korkumuzdan ... Çun· 
ku telefon memurlarının gazabına uj!;· 
ramak Sinir hastalığına uğramak de· 
mekti. Bir kaç defa okuyucularımızın 
ve bizzat kendimizin şikiyetlcrini şi· 

fahcn mesul amirlerine söyledik. Bir 
şey çıkmadı . 

Adana telefon muhabcratındaki 

bozuklulcta, hiç şuphe ~-ok ki , memur 
azlığı, santralın artık ömrUnU ve dev· 
rini .)·aşamış bir sistemde oluşu ve 
saire gibi amiller varsa da , o;o.ntralı 

idare eden memurlarda da kabahat 
olduğu muhakkaktır. 

.ı\ı\cscla dun bir oku,yucumu:ı-Cc· 
sar.tine hayran olduk - Telefonla 
bize _yine telefonlardan şik.3.yet etti 
ve ,yirmi yedi dakika. mUtt'madİ\'en 

manya(o yaptığı halde cevap :ıla~ta.
dıgını ve ancak bu ınUddct sonunda 
santralın kendisine cevnp verdiğini 

söJ·lcdi. Hadiseyi telgrafla Nafia \' c· 
kalctine bildirdiğini de ilave etti. 

Yine dun, bir arkadaş matbaaya 
kadar gelerek Uç muhtelif yerden te
lefonla bizi aradığını , fakat bulama· 
dığını ve nihayet buraya kadar gel
mek mecburiyetinde knldığını söyledi. 
Halbuki, bu mUddet zarfında pu sa 
tırları ,yazan insan bizzat telefonun 
başında oturuyordu ve bir kere man-

• 

yato yapıldığını i~itmemi~ti 
Butun bu yolsuzluklara tuz bi

ber olacak bir •ev daha var lı:i in-, - . 
san ona dahn az tahammul edebili-
.Yor : Memurlarımızdan bazı]arırun 

bir mUşteriye - Abon<ler , telefonla 
muhabere için para verdiğinden tn
mamile bir mUştcri demektir - Ya· 
pılması liiızım gelen nazik muamele.yi 
bilmemeleridir. 

Bir gUn Ankara ile görUşmek İs· 
tcmiştik . Uzun u:ıun bekledikten son· 
ra başl:ıdıgımız muhaverede bir çok 
kcsilm~l~r oldu . Muhav~re\· İ b itir· 
dikten sonra memura . bövl; devam 
~dcr~e ne bizim ve: ne de .. bn,kaları· 
nın telefon muhaberesi ~· :.pm1j·acağın1 
sö~'·lcdiğimiz znmun bize verdiği cevap 
şu oldu : 

- Canın i~tcrsc konuş efendi ! 
Şu anlattığımız hadiseler, Adana 

telefon muhaberelerindcki duzensiz 
liği isbat edecek, hcrgUn ,"Ukua gelen 
yUzlerce hadiseden bir kaçıdır. 

Böyle devam ederse, işlerimizin , 
ve bilh:ısa sinirlerimizin selauıeti na· 
nuna mikrofonlarımıza saman tıka,yıp 

ayaklarımızın kuvvetine mUracl\ata 

mecbur kalacağız . 
Posta, Telgraf ve Telefon idare

sinden bizi medeniyetin bu rahatlı· 

gından mahrum etmemesini diliyoruz. 

Kemalist inkılabının adamı 

Güzel vücutlu , sağlam 
düşünceli cesur ve 

vakur gençlerdir 
Dahiliye Vekilimiz ve Parti genel sakreferlmlz Bay 

ŞUkrU Kııya, Spor tefklllltı hakkındaki kanun IAyıhası 

Mecliste müzakere edilirken çok dejierJI bir nutuk 
söylemı,ıerdlr. 

Tarihi boyunca sajilamllğını ve gUrbUzlUOUuil muhafa

za etmlf olan TUrk ırklnın mllıt sporları etrafında çok 
faydalı maJQmatı ihtiva eden ve bunların lnkl,afını te
min için devletln Uzerlne aldıjiı vazifeyi tabarUz etti
rerek spor tefkllAtı hakkındaki kanunun ilmi surette 
tahlilini yapan bu nutku aynen okuyucularımıza sunu
yoruz: 

,. . .. . mülhak olan diğer hareketleri, biz 
milli terbiyenin esaslı bir rüknü ola• 
rak telakki ediyoruz. Her terbiyenin 
olduğu g ibi, beden terbiyesinin ıra 

yesi de ferdlerin milletlere ve mil
letlerle beraber bütün beş~riyete ha
yırlı bir eleman olarak yetiştirmek 
gayesini istihdaf eder. Beden terbi-

i yesi ile vücudu kuvvetlendirmek, gü
zelleştirmek, gençlerimizi, ferdlerimi
zi hayat savaşı için, kudretli bir ha· 
le getirın~k istiyoruz. Beden terbi
yesini düşünürken fikir terbiyesini de 
ıhma! etmemeyi daima derpiş etmek
teyiz . Bizce sırf beden terbiyesine 
h•nı kuvvet ederek zihni, fikri ve 
şuuru bir tarafa bırakmak ham bir 
madde vücuda getirmek demektir. 

Bu işi milletin heyeti umuıniye-

DahlllJe vekili B. ŞUkrU Kaya sile bir disiplin altına koyduracak 

Beden terbiyesi, spor ve ona - Gerisi ikinci sahifede -

iŞ KANUNUNDA BAZI 
DEGiŞiKLiK YAPILIYOR 

iş verenleri 
alakadar 

ve 
eden 

ANKARA 1 ( Hususi ) -

iş kanununa ek olmak üzere ha 

zırlanarak hükumetçe Kamulaya sev 

• 
ış 

• 
yapanları 

esaslar yenı 

kolunan ve dünkü toplantıda kabu 

edilen kanun projesi İş verenleri ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

Hatayda koyu Türklüğün 
en kesif bir noktası 

BEYLAN 
Beylanlı bir Ermeni sord_u: 
Bizim Ordu ne zaman gelecek ? 

- Mutlak gelecek. Fakat gününü bilmiyorum! 

TürksözU muharriri Bayiin halkevl idare 
heyeti azalarlle birlikte 

- Yazısı içeride-

• 
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Dünkü, bugünkü İngiliz hükümdarlar~ f 
SEKiZiNCi EDVARD iNG.LiZ ANANE'·~~~~--~~. ~~--~-1~~ 

PE~ C-STLiG"" ı·NE KURBAN OLMUŞTUR Şehrimiz Fransız 
!Laı konsolosu öldü 

r-
şı KA YE TLER 

Kolları sıvalı, elinde yemek 
tavası ile ziyaretçi kabul 

eden kral 

Bir doktor telefonda Se-. 
kizinci Edvardı nasıl 

haşlamıştı ? 
1936 yılı lkincikanununun 22 

inci sabahı Kral Sekizinci Edvard 
sevgili babasının son dakikalarında 

hazır bulunduktan sonra tayyareye 
atlayarak Bukingham sara) ına dön·' 

müştü . Bugünden itibaren bütün 1 

lngiltere ve imparatorluk hisset 
mişti ki, yalnız Saray adeta ve an 
aneleri.ıde değil belki de bütün in 
giliz içtimai bünyesinin mayasını 

teşkil eden adat ve ananelerinin 
heyeti umumiyesinde bir değişiklik 

olacaktır . 
Veliahdin, her şeyde, her mev· 

zuda babasından daha çok geniş 

ve modern fıkirlerı vardı . Ve her· 
kes biliyordu ki, Pr<"ns , bu eski fi 
kirlere ve adetlere boyun eğmiye 

cek bir adamdı . Bunun için efkaıı 

umumiyenin mühim bir kısmı dünün 
saltanat tacını kabul etmiyeceğini 

sanmıştı. Fakat böyle olmadı. Seki 
zinci Edvdrd babasının tahtına geçti. 

Yalnız, daha birinci günden iti 
baren lngiliz an3neperestliği ile 
karşı karşıya gddi . Sekizinci Ed. 
vard t.htına cu"usu münasebetile 
yapılan seremoniyi penceresinden 

seyr~tmişli. Aı kasında duran Bayan 

Simpson tamamile gizlenemrdi~i 

için çekilen fotograflarda Krıılla 

beraber çıkmıştı. Fakat sansör bu 
fotografların üzeri~den Bayan Simp 

sonu hazfetmişti. 
Evın Bayanı k .lmak istiyen ana 

Kraliçeye ofu Marlborg sarayını 

takdim etti. Mamafih bizzat Kralın 
kendisin• de Bukingham sarayında 

o günkü halile oturmak istiyor , 
baştan başa ta-lilat yapmak isti· 
yoı du. Bunun içindir ki Bukingham 
sarayında kendisine ve katipler ine 
mahsus olmak üzere ancak dört 
oda ve salon ayırdı ve ıkametgah 

olarak son deı ece modern bir ta•z 
da döşenmiş olan Sen Ceyms sa. 
ra)ını tercih etti. 

Kraliçe Mari tarafından trsbit 
edilmiş olan zaman taksimatını 

Kral değiştirdi . Fakat bu de~İşiklik 
Kralın bütün kalbi ile ıne:nlrket 
işlerine sarılm•sıııa ve onlarla 1lrş 
gul olmasına lıir mani t<"şkil ede

memişti . Sekizinc ı Edvard sabah 
ziyaretlt"rİni kalJırdı. Es<iden resmi 
şahsiyetleri akş•m saat altıda ka· 

bule başladı. Muhakka.< surette sa· 

telrfon koydurtmuştu. Nezardlerde, 

ve resmi dairelerde kralın teldon 
muhaberesine hiç alışılmadığı için 
ilk günlerde bir takım komik hadi· 
seler de olmuştu. 

Bir gün kral, yaralanan lıir hiz. 
metçisini tavsiye drnek üzere ye. 
dinci Ed, ard hastahanesine telefon 

ediyordu. Hastahanenin doktoru çok 
m~şguldu. Ve teltfonu eline aldığı 
zaman bir az kızgın bir sesle sordu: 

- Kim>İniz? 

- Kral! 

Bunun üzrrine doktor büsbütün 
hiddetle cevap verdı: 

- Abtal herifi madem ki böy
le soytarıca oyunlar yapmak İ•ti 

yorsun, bari Kralın laalettayin her· 
kese telefon etmiyeceğini daha ev

velden öğrenmeli idin. 

Bunun üzerine kr JI hizmetçisini 
tavsiye için hir mektup yazmak 
mecbuıiyrtinde kalmıştı. Doktor 
meseleyi ve kendisine telefon edt'

nın hakikaten kral olduğunu anla· 
yınca pek bozu'rr.uş ve şaşırmıştı. 
Bi n ektub yazarak Sıc-kizir ci Ed· 
varddan af diledi. Bunun ÜZ• rine 
genç kral bizzat yazdığı bir cevap· 

la, kabahatin kmdisinde olduğunu 

bildirmiş ve bilakis kendi•ine uzun 

uzun gülmek fırsatını verc1iği için 
doktora teşekkür etmişti. Sekizinci 
Edvard veliahd iken büyük bir 
sporcu idi. Bilhass golf için uzun 
: aıtler tahsis ediyordu. Fakat kral 
olduktan sonra, Krallık vazift"sİ 

kendisini evvelce olduğu gibi spora 
' uzurı sa"tler hasretmtkten menedi-

yor. Ara sıra sarayın pissininde kı

sa bir müddet yüzmek ve yahut 

kısa bir frnis partisi yepmakla ik· 
trf.t ediyordu. 

S~kizinci Edvard modern stil ve 
ihtiyeçlara gö·e muntazam ve tadil 
ettirdiği For Bclveder şatosunda 
çok samimi ve neşeli bir hayat ya. 
şiyordu. Davetlilerine yemeği ekse 

rıya kendi. i hazırlardı. bu şato 
nun dekor.syonunu ikmal etmek Ü· 

zere bir Fıar1>1z sanatkarı davet 
1 o'un~rnştu Sanaıkar kralın şatosu 

n~ Vdrdığı zaman bir hizmetçi ke.ı 

dis ne bir ı apt}t göstererek: 
- Girirıizl Sa Majest sizi bek· 

liyor dedi! Zavallı sanatka·ın 
içe·iye girdiği zaman hayretten ağ 

zı ap açı~ kaldı. Sekizinci Edvard 
kollarını sıvamış, elinde bir tava bir 
ş·ylrr pişirmekle meşguldü: 

- Affedersiniz! dostlarım içh 
çok güç bir sos hazırlamakla meş. 
gulüm. Bunun için tavayı elim· 
den hırakam am. Rica ederim o· 
turunuz ve birşeylcr içinizi 

O anda, içeriye uzun boylu, 
kumral ve koltuğunun altında bir 

süıü şişe taşıyan bir delikanlı gir 
mişti. Kral onu da sanatkara tak. 

dim etti: 
Kard~şim Dük dö Kenti 
işte bu suretle Sekizinci Edvard 

büyücek fakat bütün ihtiyaçlara 
cevap veren güzel bir salonu dost 
lan ile paylaşmayı, Bukingham sa· 
rayının brş yüz odasına tercih edi 

yordu. 
Sekiıinci Edvard ancak Lir yer· 

de sevgili For Belverder de ve an· 
erk bir kişi ile sevgili Vallisi ile 

yaşayabilirdi. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· t ! 
j Yarın da, bugünkü lngiliz ! 

' ! kralı Sa Majeste altıncı Jorj ! 
j Kraliçe Eliza bet ve çocukları- ! 
t nın hayatına ılair bir yazı t 
•• 1 

neşrede <"ğiz. 
i t 

:-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-· 

!Kemalist inkilabı- . 
1 

1 

nın adamı 
- Birinci sahifeden arlan -

bir kuruma bağlamak lazımdı. Bu ku 
rumu tertip edecek le ancak devlet- ' 
tir. Bu devletin işid.r, bunuu içindirki 
bu sporu heyeti umumiyesile bitevi 
olarak devlete veriyoruı. Devlet nü· 
fuzu: devlet kudretr \e onun elinde· 
ki sonsuz menabi ılc miletimizin bu 
kadar sevdiği bn işi behemehal' lan· 
zim etmelıdir. 

Tanzim eıtiğiıniz kanun, inki'.iibı· 

mızın spor hakkında miihim olal'~k 

attıgı ilk adımdır. İçindee bir çok 
noksanlara lcsadiif edilebi ir. Fakat 
heyetı uı'num ;yesi ni lan1 'e k3ıni': 

fakat neı.rı kaıdelere bağlıyarak bir 
kül hJliııd · gelrrme< istemcdrk, Bizim 
düşündüğümiiz yol~ız teski al ".e anun: 
saliihıycllcrc mahalli icarelerin beledi, I 
yelerin de 'ştir .• ki vardır,. Belediyele· 
rin d" iştiraki vardr. Belediyeler ve 

Tahnit. edilen cenazesi 
Parise götürülecek 

Birkaç seneden beri Fransa hü 
kumdinin şehrimiz Kons losluğu 

nu yapmakta olan Müsyö Alber 
Mılot tutulduğu hastalıktan kurlu 
lamıyara'< evvelki gece ölmüştür . 
Konsolosun cesedi dün doktorlar 
tarafından tahnit edilmiştir. Yakında 

Mersine gelecek olan bir Fransız 
vapurille Parise götürülecektir . j 

Açılan yollar nıçın 

tamir edilmiyor? 
içme su yolları şirketinin 

muhtel f yerlerinde boru ferşi· 
yatı için açtığı yerleri kapadık' 
tan sonra günlerce taşlarım 

yeı ine koymadığı ve bu yüzden 
parkeler temizlenmediği gi'ıi 

bunlar toz içerisinde kalmakta 
ve rüzgarlı havalarda bunlar 
insanların üst başlarına ve evle 
rin içerilorine savrularak halkı 
müşkilat içerisinde bırakmakt:ı 

1 
dır. Belediyenin nazarıdikkatı · 
nı celbederiz. 

Karahisar madeni suyu 1 Talebe ~~ejat 
Belediye Kızılay merkezine mü· 1 _. _ 

racaat ederek Ankara ve İstanbul ' Ağır ceza mahkemesinde 
da olduğu gibi şehrimizdede bir ma ··d faasını yaptı 

• . 1 / mu a den suyu satı, yerının açı masını ve 
hiç olmazsa Ankara fiatına burada 
ki bayilere maden suyu vrrilmesini 

istemiştir, 
Hakikaten Adana sıcak bir yer 

olduğundan buna büyük bir ihtiyaç 

olduğu gibi sarfiyatında çok fazla 

olacağı şüphesizdir. 

.Yüzme havuı.u 

verildi 

kiraya 

Şehir içinde yapılmakta olan 
yüzme havuzu belediyece kiraya ve 

rilmiş olup bu ay içerisinde halka 1 

açılacaktır. 

Ulucamide 
hırsızlıkmı? 

Bundan birkaç gün evvel Uluca 

miden bir savanla bir ha ' ı ıın çalın 
dığı polise şikayet edilmiştir. 

Yine bir ay evvel de bir halı da· 

ha çalındığı söylenmektedir. Bu lıu 
susta tahkikat yapılmaktadır. 

mıhalli idareler, bir nisbet dahilin· 
de masraflara iştirak ed~çeklerdir. 
Kanuna böyle bir kayıt da koyduk. 
Bundun maksat belediyelerimiz ve 
idarei hususiyemizde spor işgali me.~· I 
huri bir hale koymaktır. Zaten bugun 
dahi belediyeler_ ve ~darei hu".11s~yeler J 

hisse vermektedırler. Fakat bugundrn 
s.oııra bu hissenin yüzde 80 ini ma· 
halll tesisata yani-lıahalara ve diğer 
bu gibi işlere diğer yüzde 20 sini 
de teşkilala ücr~t ve masraf olarak 
sarledeceklerdir. 

Bu sene büdcemiz çıktığı 
i.ı;in geçen seneden partiye spor için 
verilen parayı oynen devir ve nakle
diyoruz. KuruJ,.cak olan leşekpül bu 
memleketin ihtiyaçlarını eldeki mem· 
balarla va'sıtalarlr, ölçerek bize mun· 
taıarıı bir budce ile gelecek "e zan 
ve tahmin ediyhrum ki memleketin 
ihtiyacı teşekkülü yaşatacak menba· 
ları izhar edecektir. O nun için ka· 
nunu _yüksek takdirinize ve hüsnü te 
veccühünüze mılstahak ve layik sa·· 
yarım. 

Birinci orta okul fizik öğretmeni 

Binzeti öldürmeğe tesebbüsten suçlu 
ve mevkuf ayni okul yedinci sınıf 
talebelerinden Nejad Ciridiu duruş· 
masına aün ağır cna mahkemesin 

de devam olunmuştur. 
Nriad; müd•faasını yaparak 

hadisenin adi bir yaralama mahiye
tinde olduğunu, voksa katil kastı, 

tasmim ve tavvur samevcut olmadığı 
nı ve binaenaleyh tetkikat yapılarak 
bir kar.ar verilmesini istedi. 

Duruşma: evrakın tetkiki için 

9 Temmuz 938 tarihine bırakılmış. 

tır, 

Yeni bir yol 

Belediye : ismet lnönü Kız F.ns· 
titüsü cenubundan büyük sette ge· 
çen yansen planıı a dalıil l.iı yolun 

yaplmasma karar vermiştir. 

Tahin helvası 
vergisinden 

muamele 
müstesna 

Muhteviyatında yüzde elliden 
fazla şeker bulunan ve şekerden 
mamul madde addedilerek 1718 nu· 

maralı kanunun 12 inci maddesi 
1 

mucibince muamele vergisinden mu

-af tutulması lazımgden maddelrr a 1 

rasına Tahin helvasının da idhal 
edilmesi lazımgelecrği anlaşılmıştır. 

ViLAYETTE 

Maaşlar verildi 
Maliye ve belediyece memurinin 

temmuz maaşları dün tamamen veril 

miştir. 

1 Temmuz 938 

Gök yüzü bulut'u. Hava ıüz 

garlı. En çok sıcak 34 derece. Ge· 

celeri en az sıcak 73 deı rce. 

bahleyin tam saat onda yapılan --------------------·-------------------------------------") 
hususi toplantı}t öğle.fen sonra r 

H 
er gün yeni yeni şeyler 

saat üçe kaldırmıştı. işidiyoıuz. 
Sekinci Edvar saat bir buçuğa iptilaya uğrayanla 

doğru başladığı öğle yemeğinde rın eline geçmemtsİ için 

daima birkaç samimi dostunu alı hiç bir. fedakarlıktan çekinilmiye· rrk, bu zrhirlerin müptelası olanlara 
koyuyordu. Bilhassa Londraya grlmiş ıek mücadele edilen, esrar, afyon, eriştirmek maksadile yeni yeni yol· 
olan neşeli ve sporcu Amerikalılar kokain, eroin gibi U)U~turucu mad. l>r, biobir çeşid çareler kullanmak 
bu1unuyordu. Resmen bir (davetli) deler, az çı·k herkesin bildiği işitti tadırlar. 
dm başka birşey olmayan Vallis ği şeylerdir. 

Bu ycnilıkleri k<"~fetmek için, 
S;mpson hakıkatte evin bayanı va Buıılar yetmiyormuş gibi, I3ir-

Veni bir zehir 
ımt1111:mııımımı!ll ...... 1 ...................... .. 

Fakat asıl facia bundan sonra 

başlamaktadır. Bu zehirin miiptelası 

olanlar, artık hiçbir ahlak kaide 
sine aldırış etmediklerinden, bu ser· 

hoşlukla en korkunç kötülükleri İş· 

!emekte de bir beis görmüyorlar 

Mühendis Celal 

Ereğli mensucat fabrika· 
direktörlüğünden ayrıldı 

lşittiğmize göre, Ereğli Bez fab 
rikası direktörü Bay Celal istifasır1 

vermiştır.Çok değerli bir mensuca: 

mühendisi olan Bay Celal Tarsustı 
ki Büyük Çukurova fabrikasını vı 

/onradan da Sümer Bankın Erı ğli 
deki Lez fabrikasını kurmuştu. 

Yine haber aldığımıza görı 

kendisi bu defa iş bankasının eırır1 

ne geçmiştir. Banka Mersinde Lıi1 

mensucat fabrikası kuracak ve il 
Celalı bu işe m~mur edecektir. il• 
tecriibeli ve olgun İş ve fen adaıJJ1 

mıza yenı işte de muvaffakiyet lıf 
dileriz. 

Kaçak bohçalar 
Antakyalı fbrahim kızı Hatice 

nin evinde kaçak eşya bulundul 
tesbit edilmiş ve polisçe yapıla' 
araştırmada 0n iki adet kaçak bo~1 

bulunarak alınmış ve kendiside ya~ 
!anarak hakkında kanuni muame~ 
vapılmrştır. 

~~~~~-=-~-~~--~ 

İş kanununda baıı 
değişiklik yapılıyo 

- Birinci sahifeden artan -

iş yapanları alakadar eden yeııi 
esaslı hükümleri ihtiva etmektedir 

Memleketimizde iş Layatıoı il 

defa bir nizam altına alan iş kaıı' 
nunun, tatbikinde istenilen faide0' 

elde edilehilmesi için, iş sahasına 1 

ren türlü işler hakkında hazı~laJ 
cak ııszamnamelerin milli iktıs3 

mızda güçlükler ve sa~ıntılar doğ• 
mamas ııı temin maksadiyle kanu 11

' 

hazı hükümlerinin bir müddet gır -, 
bırakılması hükümetçe faydalı go 
müştür. Bu sebeble hükumet bu 
jeyi hazırlamış ve İş kanununda ) 
zılı meselelerden bazılarına ait rıı' 
letleriu büsbütün ortad~n kaldırıl 
sını, bazılarınında ihticaç his olu 
zamanlara göre uzatılmasını KaP' 

tay'dan istemiştir. 
iş verenler tar•fın lan dahili 1 

limatnamelerinio hazırlanması, "' 
'k ( gili makamlarca tetkik ve ta>tı 

dilmesi için kanunun verdiği rrıii~ 
tin kafi gelmediği anlaşıldığından· 
nıühlctin bir defaya mahsus olrfl

1 

üzery üçer ay daha uzatılması ~l 
proje ile Kamutay'dan istenmiştı<· 

Dahili talimatnamesinin redd 

b 1 • k d" · b'Jd"ri1' mesi se ep erı en ısıne ı ı . 
iş verenlerin de talımatnamelr.rio' 
tenilen şekilde tadil ve islah edeb' 

1 mdeıi için on beş günlük bir rııu 
tin kabul edilmesi muv Jfık göriilr 

ve proje ile kamutay'dan istenf11' 
Projeyi tetkik eden İş kaour 

muvakkat encümrni, proje ile i'
1 

len ııelahiyetleri tamamen yerİP 
görmüş, iş yeri dahili talimatnar 

leri için konulmuş obn üçer aY 
mühletleri 3Jtışar aya çıkararak 
jeyi bazı kelime değişiklikleıi il' 
nen kabul etmiştir, 

kaçakçılar, hiç )'Orulmuyor lar. Ame 
zife•İni görüyor ve bunda mük~m 1 şık Aınerika, şimdi bir de bugüne 

k d ı . rikarıın gümrük muhafaza memur. mel ~urette de muvaffak oluyordu. a ar uilınmiyen Marijuana adında 
Öğle yemeğinden sonra kral iş bü bir uyuşturucu madde ile mücade larr, rolisi, Lu haydutlarla geceli 

rosuna dönüyor, /ite bu saatlerde leye gıriş•niştır. gündüz!ü ıığraşryoı lar. Onların yeni 

nezaretlere teltfon ediyordu. Filha· Bu zthiılerle yapılan alış veriş, düşmanları M.rijuana kaçakçılarıdır. 
kika, telt"fonla muhabereden ve da aklın alamayacağı derecede büyük Bu yeni zehir, sigara içinde ka· 

dryi bilhassa üniver,iteli gençler 

kullanmaktadır. Ve g<"ne tıpkı esrar 
ve kokaingibi, içini, ilk önceleri 

mest etmekt.-, bünyeye fevkalade 
bir kudret ve kabiliyet vermektedir. 

Bu zehin kullananlar ilk günlerde 
lıir hayal aleminde yaşayarak her 

şeyi tozpembe görmektedirler. Fa

kat bir müddet sonra, keııdilerini 

bir korku bü;,Ümek tc ve Lu vaziyet 
karşısında, zehire alışmış olanlar onu 

tedarik etmek husu.unda hiçbir fc· 
dakarlıktan çekinmemektedir! r. 

Geçenlerd<", Amerikanın tanın 

mış ailelerine mensup iki genç ba· 

yan, Marijuana s · r hoşluğu ile bir 
otobüs şoförünü valışİ hayvanlar 

gibi öldürmüş olduklarından mah· 
keme kendilerini ölünceye kad r 

kürek cezasına mahkum etmiştir. 
Bu cinayet ve ceza, bu zehirin ne 

kadar koı kunç bir şey olduğunu 
göstermeğe kafidir. 

Bu proieye göre iş kanunur 
muhtelif maddelerine göre hazıl 
ması lazımgelen nizamnanıeterİJ 
zırlama nıüddetlı:ri uzatılmak~a 

1 
ULlaşlir ma ve tahkim usullerinıo. 
biki mühletleı i de dir yıldaa i~'1 

1 

yıla işçi sigortası kurulması ic1.r, 
bit edılen mühlet bir yıldan ikt 
yüz yedinçi maddedeki sigoı talJ 

ait kanunların isdarı için kooulP; 

olan altı aylık mühlet üç yıln çı 

irelerine bir tek tdefon koydurma bir gelir temin etmekte olduğu için çırılmaktadır. Amerika gençliğinin 
yan babasının aksine olarak Seki kaçakçılar büyük paralar sarfede. üzerine düştüğü bu U) uşluıucu mad· 

zinci Edvard masasının üze~inde üç ·----------------------------------·----------------·----------

• 

maktadır. f 
iş verenler tarafından hazırla 

cak dahili talimatnameler hlkk1r 

- Gerisi üçüncüsahifede "" 
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2 Temmuz 1938 

HATAY 
-----Röportajları 

Halayda koyu TürkJüğün 
en kesif bir noktası 

BEYLAN 
Beylanlı bir Ermeni sordu : 

- Bizim Ordu ne zaman Hataya gelecek? 
- Mutlak ge\ecek. Fakat gününü bilmiyorum 1 

Ekseriye. 
ti yüzde yüz 
katkısız koyu 
1'ürkler teş 

Yazan .. ..........._....... .. ............. . Bunu o kadar 
büyük bir gurur· 

la söylediki .. l-~~~ ... ~ .. -~~~~:.. l Küçüğün ka
fasında yerleş· 

kil eden Beylan, Hatayın en şiıin 
kasabasıdır. 

Be} lan, Antakya lshnderun 
yolu iizerinde ve bu yolun tam ya· 
rısında kurulmuştur. 

Yol üzerinde olmak dolayısiyle 

Beylana dört defa uğrıdım. 
Beylan : 7200 nüfuslu l:ıir kasa 

badır. Bu rakam içinde buluııan nü 
fusun yüzde yirmisi Ermeni, geri 
kalan yüzde sekseni de özbeöz Türk
tür. Beylan nüfusunda mevcut 1200 
kadaı Ermeninin de binden fazlası 
lskenderunda oturdu~undan, Bey 
landa çok az bir Ermeni nüfusu 
vardır ki bu sebeptrn Beylana yüz 
de yüz Türkle meskun diyebiliriz. 

'.11~ş 0 ta11 bu ~:fhumun'. ra_bıt~sını ı 
ıyıce anlamak ıçın ona bır 11ntıhan 

açtım, gaye(ciddi bir tavırla pata)ı 

uzattığım elimi geri çekerek dudak
larımı büktüm: 

- Demek Tüı ksiin sen, halbuki 
ben seni arap san ır'llk bu parayı 
vermek istiyordum, çünki bende a· 

rabım. 

O dakikada bu küçük beylanlı 
Türk yavrusunun gösterdiği hareket 
en l üyük takdire dtğerdi. 

Gözlerini açtı. nefretle bana bak

tı : 
- lsteme:n senin paranı, dedi. 
Onu, lcaçmasına meydan verme· 

den yakaladım. 
- Şaka söylüyorum, dedim, ben 

de Türküm. l!ak bende arap dili 

( Türkıözü) Sahife 3 

Türkkuşu kampı 

Ankara: 1 (Telefonla} - lnö· 
nündeki Türkkuw kampına iştirak 
edecek Türkkuşuna talip olan genç 
ler arasında yapılan imtihanlar bit 
miştir. Bu seneki kampa 200 genç 
iştirak etmiştir. Kamp bugün açıl . 

mı~tır. 

İş kanununda bazı 
değişiklik yapılıyor 

- ikinci sayfadan artan -

ki projenin muvakkat maddesini ya 

zıyoruz: 

"Bu kanunun neşri tarihine kadur 
iş kanununun 29 uncu maddesi muci 
bincv dahili talimatnamclerini selahi 
yettar makama henüz tevdi etmemiş 
bulunan iş verenlere bu muameleleri 
nin ikmali için bir defaya mahsus 
olmak üzere yeniden altı aylık bir 

mühlet verilmiştir. 
Bu kanunun neşrinden evvel se 

lahiyettar makama verilmiş bulunuk 
da henüz muameleleri ikmal edil
memiş olan dahili talimatnameler 
dahi altı ay içinde' ya tasdik edilir 
veya bunların ret sebepleri iş verene 
bildirilir. Pet sebebleıi bildirilen da· 
bili talimatnaıneyi İş veren en geç 
on beş gün içinide, kendisine vaki 
tebliğat dairesinde tadil ve ıslah ede 
rek. aynı makama yeniden tevdi ey

lemekle mükelleftir. 
Yukarıda yazılı hükümlere muha 

lif hareket eden iş veren veya iş ve 
ren vekili, iş kanununun )08 İnci 
maddesinin "g., nu'marah fıkrasına 

göre cezalandırılır. 

Adana Türk havaı--------
Göz ve kulaklar için hakiki ve bedii bir ziyafet 

kurumundan: Asrı" Sı·nemada 
Çiftçi, tüccar ve fabrika-

cılarımıza 
Çiftçi ve Müstahsillerimizin mu 

htelif mahsullardan vermeyi taahhüt 

ettikleri yüzde üç kararı 4 temmuz 
938 tarihinde bitecek. Ve 4 tem 
muz 938 den sonraki yer ürünleri 
ve saireden alınacak nisbet başkaca 
ilan edilecektir. Binaenaleyh ellerinde 
yüzde üçe tabi mahsulları bulunan 
müstahsil ve tüccarlarla fabrikacıla 
rımızın istoklarının cins ve miktarı 
gösterilmek şartile bir listesini~ 4_ 
temmuz 938 akşamına kadar . ılerı 
de mağdur olmamaları için · Kuru 
mumuza bildirmeleri ilan olunur. 

9478 1-3 

İnhisarlar başmüdürlü-

ğilnden: 
Adana inhisarlar Başmüdürlü. 

ğünün eski ve yeni istasyonlar , an· 
barlar, idarehane ve gazhaııe, imla
hane •e barut d•posu arasında sevk 
ve nakledilecek olan ve 5 mil yon 
kilo t•hmin eJilen eşyanın 27-6-
938 günü yapılan eksiltmesinde SÜ· 

rülen peyin haddi layikte görülme· 
sinden 2490 No. lu kanunun 43 ün. 
cü maddesi mucibince tksiltmenin 

Bu Akşam 
Sayın müşterilerinden kazandığı teveccühe fevka!adeliklerle mukabP)e 
eden Sinem10nz bu proğramile hissi bir mevzu , ğüzel Opera havaları , 
çok nefis şarkılarla süslenmiş, ihtişamlı ... Zengin. Son derece güzel Mü
zikli , eğlenceli ve Şampanya gibi tatlı sarhoş edici büyük bir şaheser 

daha sunuyor 

(Bir Yıldız Doğuyor) 
Oynayan: En maruf Alman tenöıü 

JOZEF JIMIT 
Muzik 

HANS M.ı.Y Mı\x 

A YRlCA: Büyük Sergüzeşt, Heyecan Filmi 

Reji 
NEUFELD 

( Kaçakçılar Kralı ) 
Fiyatlar: Balkon 25 kuruş - Duhuliye 15 kuruş- L'lca bir lira Zabitan 

ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat 
DiKKAT: Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerle son derece serin 

bir hale getirilmiştir 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
1- Bir Gecenin lskandalı 
2- Kaçakçılar Kralı 
Telefon 

9475 
250 Asri 

1 O gün uzatılarak 7-7-938 gü-

nüne bırakıl;~~6ilan ;~;~7 1 BELEDİYE İLANLARI ' 
İnhisarlar Başmüdürlü- -------------------~' 
ğünden: 1 

Adana inhisarlar Başmüdürlü. 
ğü ve Adana Tütün faLrikası ile 
Kozan, Kadirli ve Feke inhisarlar 

1- Saathane meydanında yeni imar planına göre yaptırılacak olan yedi 
dükkan inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

Beylan, Hatayın içindeki bütü" 
bölgelerden çok fazla garazkarlık 
görmüş, tazyik altında inlemiştir. 

Baskınlara tığramıştır. Buna da se 
bep kasaba sakinlerinin tamamiyle 
Türk oluşudur. 

varını? r-------------, idareleri aralarında sevk ve nakle-
2 - Yedi dükkan inşaatının keşif tutarı 4927,59 liradıı. 
3 - Muvakkat teminatı 369,57 liradır. 

Beylanının eski nahiye müdürü 
Kemal, Beylan Türklerine ne oyun· 
lar oynamamış. 

Hatay idare kadrosunda deği 
şiklikler yapılırken Beylanın bu püs· 
k'illü belan da çekilerek, yerine 
Ahmet A 'emdar tayin edilmiştir. 

Yelıi nahiye müdürü Ahm~t A 
lemdarı iki d~fa Beylan nahiye mü 
ılürlüğünde aradım, bulamadım. Ba 
zı tahrikatçıların takibi için jandar
malarla beraber gittiğini söylediler. 

Nahiye müdürlüğünden sorra ilk 
İşim, Beylan Ha!kevine uğramak ol
du. Halkevi başkanı Seydi Oğuz ve 
sekreter Nuri Güneyi çalışırlarken 
luldum. 

Beylanda, çok tdkdir edilecek, 
hareketli bir Türk gmçliği var'. 
Halkevi salonu gmc;lerle doluydu. 
Küme küme olmuşlar, hep günün 
fllcvzuu olan Hatay meselesi üzerin 
de hararetli hararetli konuşmalar 
Yapıyrırlardı. 

Halkevi başkanı ~e Beylan genç 
leri beni büyiık bir samimiyet ve 
lllisafirperverlikle kar şıladr. Bana, 
1-falkcvini, kütüphanesini, salonları 
nı, çalışma odalarını gezdirdiler, f ı
aliyetini, çalış'lla mevzuıınu anlattı 
lar, 

Beylan Halkevi, kadın erkek ol 
lllak üzere 3800 azalıdır. Beylan ta· 
ki Türk nüfusunun 6000 oluşuna 
göre çocuklardan mada bütün Bey· 
~anlı, Halkevinde aza bulunmakta 

ır. 

• * .. 
b Beylan çarşısında, bir kahve 

ahçtsinde otururken, saçları kı. 
~ırcık, çok esıner bir erktk çocu 
gu Yanıma gelmişti. Onun avuç aç· 

;asına meydan bırakmadan, cebim · 
_en çıkardığım bir 5 kuruşluk Su 
~Ye Parasını - bizim paramızla 3,5 
~ıuş - ona uzattım. Çocuğun 

Roıleri parlamıştı. Belki hayatıııda 
~~~~ a~ucuna bu kadar büyük gör 
d' gu bır parayı ilk sıkıştıran ben· , 

8 
ınıd. Ona, parayı vermezden evvel 
0 t unı . 

- Sen nesin? 

- Türküm. 

inanmıştı. Sordum: 
- Adın ne senin? 
- Hasan .. 
- Soy adın yokmo? 
- Oda var, mektepte Ôztunç 

koydular. 
Elimde tutmakta olduğum beş 

kuruşluğu cebime koyarak, yerine 
bir yirmibeş kuruşluk suriye parası 
çıkararak ona uzat ım: 

- Kaç kuruş bu? 
- Beş frank. 
- Yook, dedim, bundan sonra 

frank demiyeceksin - frank esası 
bütün hatayda o kadar taammüm 
etmişki - mademki !Ürksün, Türk 
gibi "kuruş. diyeceksin. 

Tu •• r· k so·· zu·· dilecek olan (150.000) kilo ' şyanın 
18-6 938 günü yapılan eksiltmesin· 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

i 
1 

' 
1 

ı _Dış memlekelleı için Abone ı 
bedeli dejtişınez yalnız posta mosrafıl 
zammedi i 

2 - ilanlar için ıdaı eye müra

caat edilm<:lidir. 

de talip çıkmadığından eksiltmenin 
10 gün uzatılarak 8.7.938 gününe 

bırakıldığı ilan olnur. 
257 9477 

1 ÇOCUK HASTALI LA 

MÜTEHASSISI 

Dr.Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatlar-ı : Her gUn 1 

15-18 

...................... Küçük Beylanlı parayı alınca u 
zaklaş,, .. dı. beni otomobile bininci· 
ye ~adar bekledi ve el sallaı arak 

uğurladı. 

~--,-----------~--~-------------

• • • 
Şoförüm Beylanlı bir ermeni idi. 

Yolda bana, güzel lıir türkçe ile 
şunları anlattı 

- Vallahi beyim, beylandaki 
bir kaç soysuz, ermenileri lekeledi. 
Türk kardeşlerimizin yüzüne baka
cak tarafımız kalmadı. Bir kişi ya
par bin kişi çeker derler, Beylanda
ki kayt işinJede ayni hal oldu . on 
larda böyle yapmazdı ama, zehirle 
diler beyim, zehirlediler, 

Bana soruyordu: 
- Siz gazetecisiniz, bilirsiniz, 

bizim ordu ~e zaman gelecek? 
Oııun gözlerini ve hareketl'!rini ı 

bütün dikkatimle takibe,diyordum. 
"Bizim 'ordu. deyişinde o kadar 
tab=ilık vardı ki, ondan katiyen mü 
railik şüphe edemezdim Gevap ver 
dim: . 

- Gelecek. Günü malum değil. 

Fak at çok uzun sürmiyeceğini sa· 
nıyorum. 

Nihad TangUner 

Mürettip al~cağız 
Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca

_ğız. İdarehanemize mu
racaat. 

işte sayın müdavimlerimizin Soıg ve isteklerine cevabımıı 

: 

• 
Yazlık sınama 

·~~:it' • 

Bu Akşam 
Müstesrıa bir Gala Müsameresi olarak 

Sinemanın bi• incisi, sanat" aleminin üzerine titrediği bir şaheser 
kuvvetli mevzuu ve fevka•ade tem sili do1ayısiyle Venedık Arsıılusal 

Film müsabakasında en büyük sanat mükafatını kazanaı ak Birin
cilik almış olan 

( Bir Balo Hatırası 
-Un 

B ~Ş ROLLERDE: 

Carnet De Bal-
Fransızca Sözlü 

Büyük Fılmi sunuyor ...... 

) 

Şimdiye kadar hiç bir fı)mde yan, yana göremeJiğiniz emsalsiz, 

( Harry· Baur) · 
Marie 1:3ell - Pierre Blanchar - Raimu - Fran 

çoıse Rosay - Lois Jouvet - 'Fernadel 
: VE· 

Pierre .•. Richard Villm 
Gibi h~r biri bir s 11 ıt <l !~1.Hi olan sekiz kıymdli sanatkar bu'un

nıaktadır Mevsimin bu ~üsteşna şahaseri Bir edebiyat, bır •şk bir 
hüzün fılmidir • 

Dlı<KAT: ~· 
lıdıhama meydan yerm~m~k için Lutfen masalarınızı erkendcrı 

· t-e~in ediniz 'Krşe (7) de açılacaktır. 

l Lv6f 

4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat ondıı Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

5 - Bu İnşaata ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdür
liiğündedir. isti yenler oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir
likte encümene müracaatları ilaıı olunur. 

2 - 5 - 10 - 14 947\/ 

Belediyece artırma ve eksiltmeye konulan işlerin ihale saatı on beş 

olarak göşterilmiş idi 
Mesai saatlarinın değişmesi dolayısile bu ihaleler saat on::la yapıla· 

lacaktır. 

Alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 9480 

1 - ismet lnönü mektebi cerubundan başlayarak şarka doğru 240 

mrtre tulundeki şosa ile 500 metre tulundeki bordür inşaatı açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Keşif bedeli 3454,28 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 259 tiıadır. 
4 - ihalesi Temmuzun 18 ioci pazartesi günü saat onda belediye en

cüınenin yapılacaktır. 

5 . Şartname ve proj•si Belediye fen işleri müdürlüğündedir. ıstiyen· 

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

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

1 Belediyeye ait eski adliye binasının tamiri açık eksilt'lleye 
nulmnştur. 

2 - Keşif tutarı 3020,20 liraradır. 
3 - Muvakkat teminatı 230 liradır. 

ko-

4 - ihalesi Temmuzun 11 inci pazartesi günü saat on beşte Beledi· 

ye e:ıcümeninJe yapılacaktır. . 
5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdiirliiğün<ledır. isteyenler o· 

Jada göre bilirler . 
6 _ Taliplerin ihale günü muayyen saatta temınat makbuzlarile bir-1 

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

-----~----~~·~------------..;...---: 

Dok t or 

Sinir 
Mazhar Cemil Esen 
Hastalıkları Mütehassısı 

Reşadbey mahallesi Ordu 
Bay Halil evi 

E,i civarı 
23- 30 

Savatlı 

9358 
~-- __________ ._. 

--------------------·---------------~- -----~---------·~-·--------------------
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Liverpol Telgraflan 
1 I 7 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır ı 3 95 ~Lv::..:•c..,'-------ı \ •---------- -- -- ı_ Rayişmark _ SJ 6U 1 

1 

Temmuz vadeli 4 75 -ı Frank ( Fr.nsız ) 3 51_1 ,_ı_._T_e~şr_i_n ~·-~· ____ ~- 88 Sterlin ( ingilız ) 623 00 
Hint hazır 3 '_!_!_ Dolar ( Amerika ) 28 84 
Nevyork 8 72 Frank ( İsviçre ) 

-. .......................... -:. ...... -:.~- ~·----...:----~-

Kozan icra dairesinden: .---------- ---
1 Hizmetçi aranıyor 

Kozonda mukim üç tutlu hakkı Evde çaıı,mak Uzere bir 
ve arkada~laıının kozanlı olup bun kadın 89ç 1 ve bir hizmetçi 
dan evvel vrfat eden kozanın Aslan aranıyor. latlyenlerln idare 
Paşa mahallesinden ölü Hacı Meh· j hanemize müracaat etmeleri 
met yiğen oılu zimmetinde 'bailam C 
matlubu olan paranın alınması için 1 ........... - ......................... -: 

alacaklıların borçlu Mehmedin Mi 
rasçıları aleyhin ı,. yaptıkları takip 
neticesi olar .k müteveffanın hala 
hayatın la tahtı tuarıufuncla bulunan . 
ve tapunun kanuna sahi 
326 t•rih ve 77 numarasında mu 
kayyet vv kozanın Aslan paşa ma
hallesinde vaki şaı kaş şimalen yol 
garbrn Ahmet ve hain hancsi ve 
cenuben mehmet mağausı ve hav· 
lusu ve halrn n-czııı ın )ıkı· 

lıp yerini havluyu inkilap etmesi ci 
hetile cenuben havlu ile mahdut ve 
bil mesaha 1600 aışın miktarinda 
bulunan ve üç kattan ibaret olup 
zrmin kat bır olur, bir satranç, 

bir kuyu V! b'r bamam ve yarım 
dönüm lıahçe}i havi ve bahçe üze· 
ıinJe gö lgelık vazifesini gören çam 
ve sair meyvasız olarak 4 ağaç bu 
lunduğu orta kat bir metbah 4 oJa 
ve bir heladan ve üst katta üç oda 

'1ir metbah ve bir balkonda ibaret 
Lu1unan st·nevi 60 lira icar getirdiği 
anlaşdan ve rhli vukuflar tarafından 
800 lira taktir rdilrn bir laphanc 
aşa~ıda yazılı şerait daire~indtn 
satılarak tarıhli ilandan iti aren 40 
gün sonra verilen pey takdir olun~n , 

kıymrtin °/0 75 şini bulduğu takdir 1 

de 5181938 tari!ıine müsadif cum• I 
günü saat 14 den 16 ya ladar kozan 

lrrare dasindc bil müzayide satıla 
ra~ en fazla rey vertn şahsın üze
rine ihalesi icra edilecektir verilen 
pcv takdir o 1 u n a n kıy • 1 
metin D/0 75 şini bulmadığı 1 
takdirde en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzrrr müzayede 15 
daha temdit edile.•ek 15 nihayetin
de yani 20/81939 cuma ertesi günü 
kezalik kozan icra dairtsinde saat 
1 O dan 12 kadar ikinci ar tırnıası 

yapılarak !n çok artıranın üzerine 
ihal•si icra edilecektir. 

Müzayedeye iştirr.k edeceklerin 
verec~kleıi peyin yüzde 7,5 depo 
akçasını naklen tediye ı;decekleri 

ve bedeli ihalenin hini ihalede pe· 
şin tediye ve tesviye edilmesi meş· 
rut olduğu gibi gibi dellaliye ve sa 
tıştan doğacak bilümum :nasarifatın 
ve bilhassa satılığa çıkanlan evin 
vergi vesair tekal ,f ve rüsumunun 
kezalık müşteriye ait olacağı şart 
koşulmuştur. 

Bu evin satışına ait olan arttır · 

ma şartnamesi 15 Temmuz 938 ta
rihine miisadif cuına gününden iti · 
baren hcrkesin görebilrccği Lir şe

kilde Kozan icra dairesinde açık bu 
lunduı ulacaktır, 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzeıin

deki baklanııı hususile faiz ve mas 
ı afa dair olan iddialarını evrakı müs 
bitelerile birlikte ilan tarihi olan 25 
haziran 9.18 tarihinden itibaren 20 
gün zarfında Kozan icra dairesine 
bildirm • leıi, aksi halde hakları tapu 
~icilile sabit olmadıkça satış bede

linin paylaştırmasından hariç ka· 
lacakları icra kanununun 126 nc-ı 
madJesinin 4 ncü fıkrası ahkamın 

dan bulunmuştur. 

Yazılı şartlar dairesinde talip 
olanların gösterilen tarihlede pey 
vermek üzere Kozan icra dairesinde 
hazır bulunmaları ve daha ziyade 
malümat almak isteyenlerin dr her 
gün 38 500 numa•a'ı dosya ile 
kezalik lc•a dairesine miiracaat et· 
meleri il arı olunur. 9482 

Türksôzü 

Dun lop· • 

FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acant .. sı hükümct caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
1-80 

1938 2 Trwmuı 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu • 
• 

•• 
Hükumet 

caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

2-80 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

·~---------------------------------------------------~..,,; ~----------------------------------------------------__,, 

• 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b iılerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsin.iz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 
zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithanc

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

• 

T A B 
• 

K 1 TAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

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

Resmi eur~k. ced
veller, dcfkrler, çekler, 
karnela, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumu-n 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Tür:Csöıün·le } a 
pılır • 

Türksöıü matbaa· 
sı •Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

--------------~~~~ ...... ---~~~-~-----
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or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted·r. 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır . 
Adana İçin hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça lar, 

hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 
c 

ne gelml•tlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaOını kar,ıl•' ır 
c. t 

---------------------------------------·------------....... 1 
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

- Nasıl mı 

Ka}«adelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 
Teamül 

Renksiz 
Kokusu· 

Latif 
Mutedil 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarlolunan N- ır 

mikdarı ) 0.2 sıııl 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu11 

litrede 0.40 ınS'r 
Sülfat ( 50 4 ) ,, 0.0033 gr 
Klor ( CI ) ., 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) ., 0.00.tO 
Nitrit ( No 2 ) ,, Yok 
Amonyak( NH 3) ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibare~ 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi m~rmer döşeli belluh• 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını ııı 0 

h ıfazt eJerek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize vt 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etiği Sıhhiye Memuru huzurlarınd ı da' 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dofJu 
rm1kta ve ağızları Sıhh~t Memuru tarafın-lan mühürlenerek şelırimitr 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 

n 
d 
a 

v 
t 

aı 

k 
I' 
g 

o 

1 
Kayadelcn Gazozları da Kayadalen Suları gibi berrak , sıhhi, ot 

1 fis, temizdir. Daima Kayadalen Gazozlarını tercih ediniz . 2 . il 

9463 v 
b 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

tıı, 


