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Hatayda dün tekrar kantı çarpışmalar oldu 
MiLLETLER CEMiYETi KOMiSYO

NU HATAYI TERKEDiYOR 
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Usbeciler; önlerinde yüzlerce kadın 
ve çocuk olduğu halde hapishaneye 

hücum ettiler 
Antakya : 25 (Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor) - Birkaç 
suçlu usbecinin tevkifi üzerine. us
hecilerden bazılarının bu arkadaşları
nı tahliye ettirmek için teşebbüslerde 
bulunduklarını bild'rmiştim. 

Bugün gene, bu usbeciler 200 
kadar kadın ve çocuğu önlerine kata
rak hükumete doğru yürümüşler ve 
hapisaneye hücum ederek, mevkuf 
Usbecileri kurtarmak istemişlerdir. 

Bu sırada jandarmalar usbecile
rc mani olmak istemiş ve şiddetli bir 
arbede başlamıştır. Usbecilerin önün 
deki kadın ve çocuk! ır jandarmaları 
taşJamağa ve mütecavizler de jandarma 
lara ateş açmışlardır. Usbeciler jan
darma karak<>luna da hucüm etmiş
lerdir. Jandarmaların açtığı ateş üze
rine bir usbeci ölmüş bir kadın ya
ralanmıştır. Polislerden ce iki kişi 
Yaralanmıştır. 

Antakya : 25 (Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Millet
ler cemiyetinin Aotakyada bulunan 
seçim kontrol heyeti sekreteri Anker 
bugün buradan ~ayrılarak Cenevreye 
har~ket etmiştir. 

Antakya : 25 (Anadolu ajansının 
hususi muhabirirden ) - Dörtayak 
tııahallesinde bugün Aleviler bir polis 
tııeınurunu kurşunla yaralamışlardır. 

lskenderundan gUzel bir grrUnu, 

'"na tayin olunan Rasim Şemsettin ye 
Kırıkhan hakimliğine tayin olunan 
Fevzi Kurtarel de dün vazifelerine 

Halk şarkıları 

Şehrimize bir 
heyet geliyor 

1 

başlamışlardır. Bu yeni hakimlerimiz 
de Türkiyede hakimlik yapmış kıy
metli gençlerimizdendirler. 

1 

\ 
Alman - Türk ticaret 
muzakereıerı naşnyor 

ılı Cenevre : '.!5 (Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Hat"y· ı 

NumanMenemenci 1 
oğlu Berlin yolunda 1 

. 1 

ve 

e 

" 
rinJ 

döŞ1 

• ı' 
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daki, Milletler cemiyeti seçim komis- Ankara: 25 (Telefonla)- • ~aari 
Yonu, bu hafta içinde Hatayı terke- vekiilelilarafından memuredılen ıkı he~·et 
de~eklerini Milletler cemiyeti ıcenel 1 memleketin ha~kşarkılarını toplamak uze 
se• t · B A 1' b'ld' · 1 d' 1 re bu ayın 25 ınde seyahata çıkacaktır. 

hfC crı ay veno a ı ırmış er ır 1 • . A d 
G 1 k t A 1 · t' Guruplardan biri lzmir, Mamsa, Y ın, ene sa re er vcno , vazıye ı . 1 • 

konsey azalarına tebliğ etmiştir. Kütahya, Balıkesır ve ~anakk~er 
İskenderun : 25 (Hususi) - İs- diğeri de Adana, Maraş, ntep, r a, 

k Oiyarbakırı ziyaret edecektir. 
enderun haricinde dün akşam i;ze- UI · C 

ri janc!arnıalarla Araplar arasında çar· ı Cenuba gidecek h:yet vı :· 
mal, Nurullah Şevket, Arif. Sivas lıse 

llışrııalar olmuştur. Bir jandarma ya-
l sinden Muzafferden ibarettir. 

ra anmıştır, 

Antakya : 25 : (Hususi) - Yeni 
1-fukumetin faydalı ve ciddi icraatı 
devam emekte ve belhıssa daireleri 
ehliyetsiz memurlardan temizleme a
OıeJiyesi süratlc ilerilemektedir. 

Bu cümleden olarak son defa ya. J 

llılan değişikliklere ve yeni tayinlere 
dair b" ı· . t. ı ır ıste nesretmış ır. J 

llıında yeni tayin olunan memurlar I 
oldu~u gibi,Antakya idayet azalığı-

Kamutayda 
Ankara: 25 (Telefonla)- Kamu 

tayın son toplantısında toprak mah 

sulları ofisi teşkiline, maktu fiat üze 

rinden satış mecburiyt tine ait kanun 

lar kabul edilmiştir. 

Japonlar Çindeki bütün 
imtiyazları lağvetti 

Sarı nehir suları 
yayıldı; harekat 

ovalara 
durdu 

• ttankov: 25 ( adyo)- Sarı nehir hlllll taşmaktadır. Sular 
lı i!itıg nehri suları ile blrle,mı,tır. Ovalar su alfındadır. Japon 
'"ıııkatı bu mıntakada durmuştur. 

11 
~anghay: 25 (Radyo)- Ja- --

lt\Otı hllkOmetl; Çlndekl Japon M d y 1• ti ıntakasında bulunan bUtUn im ısır a en 
11 )a:ı:ıerı IAAvettiglnl alAkadar b" h •• k" t 
d~nebı devletler sefirlerine bll· ır u ume 

rnıı,tır. 

1 

1 

Bay Menemenci ojllu 

Ankara: 25 (Telefonla)- Alman 
ya ile yapılması mukarrer olan tica· 
ret müzakerelerine başlamak üzere 
Hariciye katibi umumisi Numan Me 
nemencioğlu ile refekatındaki he~et 
buğün Berline gitmek üzere ş~hrı
mizden lstanbula hareket etmışler 
dir. 

Numan Menemencioğlu istas
yonda Vekiller, Saylavlar, sefirler 
Konsoloslar tarafından uğurlanmış· 
!ardır. 

Çek- Südet 
meselesi 

• • 
mesaısıne Hodza 

devam ediyor 

~..,·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"< 

Filistinde çarpışma i Büyük şefin i 
t Marmara t 
i • • i 
ı gezısı • 
i i 
! l•tanbul: 25 (Telefonla)- ! 
! eUyUk ,enmız Atatürk bu. ! 
! gUn Savarona yatı ile ! 
! Marmarada bir gezinti ! 
! yapmak üzere !imanımız · ! 
! dan hareket etmı,ıerdlr. ! 

Örfi idare daha 
tatbik 

sıkı bir surette 
edilmektedir 

• • i .Aldı§ım maıomata göre, i 
İ BUyUk ,etimiz Atatürk Er- i 
: de§e muvasalat etmı,ıer i 
! ve orada bulunan donan- • . • . • mamız tarafından selam · 1 

Kudüs: 25 (Radyo) - Yafa ile 
Telebib arasında bir kahvede otu
ranların Üzerlerine ansızın ateş açıl· 

mıştır. iki Araµ olmüş, 5 Arap ve 4 
Yahudi yaralanmıştır. Mülecavizler 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Son hadiselerin aldığı şekil üze
rine Benatiyakup, Nakura ve Tele 

bibde akşamları saat 7 den sabahın 

6 sına kadar sokaJı-a çıkmak yasak 
edilmiştir. 

Kudüs: 25 (Radyo) - Aadam 
öldürdüğünden dolayı asker! mah
keme taraf.ndan idama mahkum e· 
dilmiş olan Yakup Yusuf hakkındaki 
hül-üm tasdik edilmiştir. 

! ıanarak, Amiral ŞUkrü O i 
! kanı kabul buyurmu,ıar- t 
! dır. YUyük ,etimiz saat 1 ! 22 de Erdekten hareket 1 
! etmı,ıerdlr. ı • • ;-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·····-·-· 

Mak'tu fiatla satış 
etrafında meselesi 

Gelecek 
göçmenler 
İstanbulda yapılan 
-
müzakereler bitti ; 

proje hazırlandı 

lstanbul : 25 ( Telefonla )- Ro· 
lllCIUYQ V\.. a "°~.., .. ~ .• .-,___._- o • 

Kanun hükümlerini belediyeler 
tatbik, İktisat Vekaleti de 

murakabe edecek 

Ankara : 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Günün en e)ıemmiyetli mev
zularından birisi mbktu sal ş mesele
sidir. Maktu fiat üzeı inden satış mec· 
buriyelini koyan kanun layihasının 

encümenlerce müzakeresi bitmiş, la- 1 
yıha Meclis ruznamesine alınmıştır. 
Encümenlerde bazı tadillere uğrıyan 
1::. •• :ı. ...... ~ ~1A1ıt..1 cn.n ı;ı:p\cli ;t\inf"n hil· 
diriyorum; 

1 - Bu kanun hükümlerinin tat· 
bik edildiği yerlerde veya bu kanu· 
na nAbi tutulan maddeler hakkında 
perykende ticaretle pazarlıksız satış 

dukları fiatten tenzilüt yapmapta ser
be. tirler. 

5 - Mahiyeti itibarile veya ka
nunen pazarlı'ksız bir fiate tabi tutul
ması mümkün olmıyan satışlar hak. 
kında bu kanun hükümleri tatbik ol
unmaz 

6- Belediyeler bu kanun hüküm 

lrrini b•lhik 
1
vr takiole mükelleftiı:. 

Ktısat veKa ~tı bu tatbıK ve taRıp 
göçmenle için Perapalasta yapılan 
müzakereler bitmiş ve müsbet neti
celer elde edilmiş:ir . İskan Umum 
Müdürü B. Cevdet Ankaraya gitmiş· 
tir. Müzakereler sonunda Yugoslavya 
ile bir mukavele projesi hazırlanmış· 
tır. İskan Umum Müdürü tarafından 
Ankara ya götüı ülen bu proje tetkik 
edilecek ve hükumetin tasdikinden 
geçtikten sonra kati şeklini alacaktır. 

1 mechur!dir. 

hususunv teftiş ve mürakebe edebile 

ceği gibi, lüzum görülen yerlerde 

bazı işlerde eağruJan döğruya takip 

v icra vazifesini yapmak üzere me 
mur tavzif edebilir. 

Yugoslav sefiri de mukavele 
projesini Belgrada göndermiştir. Proje 
Yugoslav hükumetince de tasdik edil
dikten sonra Yugoslavyadan göçmen 
nakline başlanacaktır . Fakat nakli
yatın gelecek senedee itibaren baş

lıyacağı anlaşılmaktadır. 

Romanyadan gelecek göçmenler 1 

için yapılan müzakerenin esası nak· 
liyalla tesadüf edilen müşkülatı or
tadan kaldırmaktır . iki tarafın da 
hüsnü niyeti sayesinde bu meseleye 
de halledilmiş nazarile bakılmaktadır. 

Romanya hükumetinin bu husus
taki nıhai kararı bildirince Roman· 
yadan göçmen nakliyatınz başlana· 
caktır. Nakliyata en çok bir aya ka· 
dar başlanacağı ümit ediliyor. 

Mersin 
limanında 

----· - • 

Limanın yapılması 

tekarrür etti 
Mersin: 25 (Hurnsi)- Eyi bir kay 

nak tan oldı~ım m•liimala göre, Mer 
sin limanının yapılm1sı kaıi surette 
ta'<arrür ctm•ştır. Bu günlerde evvel 
ce yapılan etütleri mıh 1llin le tetkık 
için bir heyeı Mersine gcl"cektif. Dı 
ger taraftan söylendığ n! göre, Mer· 
sin limanı lngilıerenin b.ze açııgı kre 
di ile yaptırılacak ve mukabılıode tü 

2 - Perakende surette satış ya
pılan dükkanlar ve mağazalarla sair 
satış yerlerinde satılan madeler üze
rine bımlann fiallerini ve aykıea va· 
sı!Jarını gösteren bik etiket veya baş
ka birer iş•ret konulur. 

Maim mahiyeti etiket veya işaret 
koymağa müsaid olmıyan hallerde, 
halkın görebileceği bir yere liste as
mak suretilc de o matın mahiyeti ve 
fialı halkın ıttılaına arzslunmasa ca· 
izdir. 

3 - Pazarlıksız fiat ve ayırıcı 

vası!JanrJan biri veya ikisini göste
ren etiket, yahut işaret konmaS! mec
bariyetinin en evvel hangi yeılerde, 
hangi ticaret sübelerinde ve hangi 
maddeler hakkında ve ne suretle lal· 
bik edileceği iktisat Vekaletinin tek· 
lifi üzerine icra Vekilleri Heyeli kara
rile tayin olunur. 

4 Pazarlıksız satış mecbur'yeline 
tabi:aslan hakiki veya hükmi şahıslar 
kendilerinin veya ilgili teşekküllerin 
memur, müstahdem ve hissedarlarına 
nisbetini evvelden Belediyeyü bildir· 
mck şnrlile, maddeler üzerine koy· 

7- Belediyeler bu kanun hü

kümlerin· n tatbik ve takibine müte

allik işleri görmekle mükelleftir. 

iktisat vekaleti üu tatcik ve ta· 

kib hususlarını teftiş ve mürakebe 

edebileceği gibi lüzum gördüğü 
yerlede veya lüzum görülen bazi iş 
leade doğı udan <..oğruya tatbik ve 

takip işlerini yrpmak üzeae memur 
tavzif cClebilir. 

8- ikinci madde hükmüne göre 

satılan maddeler üzerine fiatlerini 

ve ayrıca va~ıfla ıını gösteren e ıiket 
veya başka bir işaret koymak ya· 

hut lıste almak mecburiyetine ria

yet etmiyenlı:r yirmi liraya kadar 

hafıf pa·a cezasile cezalandırırlar. 
Etiket koyduğu veya liste as

tığı halde bunlarda yazılı miktard -ın 
aşağı ve yukarı fiatla mal satan

lardan beş liradan yirmi liraya ka

dar hafıf para cezası alınır . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Sömürgeciler Antakyayı 
nasıl sömürmüşler ? 

1 tün ve paınuk veı leceklır. 
Temmuz içinde Nafıa vekili A'i Çe 

linkaya ve iktisat \ekili Şakir Ke!e 
bir Mers ine gele' ek l.mnn işile meş· 

1 

1 

rat ı1' 

d Sarı neh'r gittikçe kabarmak la 
ır. Japo 1 ı· n arın bu mıntakalardaki va· 
~Y1. el~leri çok müşkül bir safhaya gir

ş ır. 

Kahire: 25 (Radyo)-· Başvekil 

Mthrı et Mal m t ı a;a ;stifa etmiştir. 

Mahmut paşayı, kral milli 1 irlik hü 

huıneti t~şkil tlmeğe memur etmiştir 

Yeni kabineye Vefid firkasından 

beş kişi dahil olacaktır. 

gul olacaklardır. Pıağ : 25. (Radyo) - Başvekil J 

Bay Hodza, Ayan ve mebusan mec- -----------·----

!isleri şefleri ile saat 15 den ense - 1 ta, s0n müzakerı ler kakkıod~ arka 

Antakya belediye reisi ile 

G~ 
ıii rıı' 

d Yangıs nehri civarında da şid· 
etli muhar{:beler olmak tadır. 

Türk sözU maharrlrl 

kiıe kadar devam eden bir mülakat· daşlanna malumat vermişd ir, 
(Yazısı içeride) 



Sahife 2 c::::::: ___ -

Hataydan röportajlar 
v il 

~--....-· -

Sömürgeciler Antakyayı 
nasıl sömürmüşler ? 

Altmışbin lira bütçesi olan 
50,000 lira maaş 

Antakya Belediyesi 
vermekte •. 

Düryo'nun, Ga~o'nun aşçıları,Oda hiz
metçileri belediyeden maaş alıyorlarmış! 

Sen 
Bele 

ozef 
iy den 

Rahibeleri 
• • 

geçınıyor 

Antakya belediye binasından bir görUnUş 

Yazan ,................. .. .......... , 
* *ı 

{Türlcsüö~ 26 Haziran 

1, ş e lhl n ır lhl a lb> e ır o e ır ö ı··~ı:::~a 
'-----------------·----------------·---111m1•ı ______ r ve cenup 
/ 
şnkcaycetn<eır: -

sular • • 
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Küçük bardaklarla 1 
kuruşa satılıyor 

Şehrimizde Kayadelen ve 
Ayran adlarında iki iyi su mev· 
cuttur. Halk; bilhassa şu yakıcı 
ve bunaltıcı sıcak günlerde tıurı 
!ara büyük bir rağ'.ıet göster· 
ınektedir. Ve bundd da haklı 

dır. Çünkü iç.tbil< cek ba~ka l 
ıııerıba suyq_ yoktur. işte buı.u 1 
fırsat koilay.ın bazı su salıcıla 
rı b:r v"kıt ar 1 ard"ğ'ııı otuı 

paıad;,n >alır akta old,.klaıı 1 u 
suları şi .ndi bir ku ıışlan at 
ıııaktddırlar. Bunla ııı kullıınJık. 
!arı :i ı~ g•/d Hsittir. Dö t 1 eş 
küç'ik bıırdağın yanın la lıiı iki 
taııe de büyük lıardak 1 u'undu· 
rulıııakta ve buıııınla güya be· 
le liye zabıta memurları alJatıl· 
mağa ça 1 ışı•makt,ı<lır. Halkın za 
rarırıa olan bu halin önüne ge· 
~ilm< ,j için belediyenin nazarı 
dikka!ını celbederiz. 

iki talebe 

TARSUS HAFRiYATI 
Kazı 

erdi; 
Tunç devrinin başlangıcına 
kıymetli eserler bulundu 

Dördüncü yıl faaliyeti }akında tatil ediliyor 

Tarsus Gözlllku!e hafriyatından bir görünU~ 

redilmeğe drğrrdir. 

şark Avrupa 

·B 
ünün mühim bir teması 
olaıı "Almanya merkeı O J 
ve şark avıupasına hakiı 

olmakmı istiyor?. serlevhası altında 1 

bir fıiimli - Hollanda milletin" yer· 
kin "Volk en Staat. belçikalı bir 
gaztle ie g a y e t etraflıca 

tahlil edilmiş bir makale gözleı e çarr ~ı 
makdadır. 

Bu gautc fikirle ini yürürdürkı1 ~o 
yanlış havadislerle etrafı zehirleyen ~il 
diğer Belçika ve Fransız gazeteler;n et 

s· rt bir lisanla hücum etmekı,dır. llıu 
B 1. h f·ı· . · . . . 1 ~o 
~ r ın ma a ı ı sıya>1yesıytsının a · 

man iktisad 1 rograrnPıı ileri süreıe~ ~of, 
bura la k ıtiy'c:ıı s:ya;i biı sistcıniı1 ~l~ 

d· ğil saJ · r iier komşu millet Jc.rle ~e 
tıcaret v~ iktisa li işlerin eyi bir şe bir 
kilde <.Üzelmr c sasalin!n ) egiiı ı ~llrı 
b 

' 
r .. 'ld'ğ' . 1 ı ~u ır gaye o 3ra,c gozetı ı ırıı ana· ~e 

mağa çalışmıştır filhakıka BerJ'ıı ~la 

mahaf.li s'yas·v si 1 ir ıktisad blo· 
kundan bahs etmişsedo bunun lngıl· 

Antakya şehri y•zı ile, dille', re 
simle anl~tıhmıyacak , gösterilemi
yecek kadar güzel; fakat bu güzel. 
lik, la) ındır güzelliği değil, pito· 
resk bir güzellık . 

t Nihad Tangüner * 
* *' Bu yıl güzel saı atlar 
··-··~------·---• akademisine gönderılecek 

Aldığımız malumnta gör~, bir 
kaç güne kadar dördüncü sene ça. 

lışmasını ikmal edrc•k olan Gözlü 
kule hafriyatında bu yıl, geçen se
nekinden daha verimli neticeler kay
detmiştir. Kazının (A) yarması, tunç 
devrinin başlangıcına ermiş ve Mi 
!attan 2500 yılına aid kı}metli e 
serler bulunmuştur. 

Bu arada boyalı, boyasıztek 

nikleri üstün sckamik parçalarile 
altın iğne ve küpeler bilhassa zik-

Bir haftaya kadar işlerini bitire· 
cek olan mütehassıslar bir buçuk 
aylık tatilden sonra beşinci yıl ça· 
lışmalarına başlayacaklar ve gele· 
cek sene Amerikada istirahat et
tikten sonra 1940 da yeniden kazı. 
ya devam edeceklerdir. Kazının 
şimdilik ne vakit biteceği belli de. 
ğilse de mütehassısların tahnıinine 

göre Gözlükule kazısı 20 sene sü· 
rece!. tir. 

tere iktisad blokile katiy'erı ~laka'' 

yoktur. Çünkü lngilterenin iktisad g' 
merıbaların şebekesi, impeıatorluğ' dın 
dahil müstemlekeler dahilinde ce· rrıc 
reyan edip ayni Siyasi düşüncelerin~· Uş 
mahsuludur halbuki Almanya ilı terı 
Cenup ve şark Avrupa ile böylı .~re 
bir nıükayese mevzubahis bile ola· 0~ 5 

maz. Binatnale} h Almrnya lu faı k 
1 
~u 

pek ala takdir ettiğinden lngilterı kil~~· 
gi~i anavatanın müstemlekeye vı ~ 1 

Dominine karşı olan vaziyetile, al tın 
Bu güzel şehiı neden imar edil· 

memiş? Antakyanın sokakları neden 
bir pat<kadan farksız ? Suallerini 
kendim~ sormak lüzumunu hisset
medikten başka bu hususta malu· 
mat almak niyetinde de değildim . 
r;; .... J ;~ \..,. L.-...ll..-L&. -&t.:. l il ' • 

sakinluile beraber ayni garezkar-
lığı görmüş, ayni bakımsızlığa uğ· 
ramışlı . 

Antakyanın yeni Türk Belediye 
Reisi Vedi Münir Karabayın ma. 
sdsı başında bile bunu sormadım . 
Çünkü o da , benim anladığımı an
latacak, bildiğimi bildirec~kti. 

Bugün Vedi Münir Karabay bir 
şehir Belediyesini değil, bir Zümrü· 
d ~ anka yuvasını devralmıştır. 

• 
Odaya Belediye Zabıta memuru 

bir Alevi kasap getirmişti . Gelen 
kasap elinde bir dana budunu tutu. 
yordu. Kestiği hastalıklı bir hayva. 
nııı etini satıyormuş, hakkında zabıt 
tııtulmuş. 

B~lediye Reisi çok alakadar 
oldu. Tatlı bir lisanla ona anlattı : 

- Belediye nizımatına aykırı 
ha•eket etmemek lazım değil mi ? 

Kas3p,kasaplık hayatında böyle 
bir hareketten dolayı ilk defa o da· 
kikada muahaze e.liıdiğini şu ke 
limelerle anlattı : 

- Buraya ilk dda geliyorum . 
Vedi Münir Kar;ıbay , kanunsuz 

şehirde yetişmiş, kanund•n bihaber 
satıcıya fazla bir şey söylemedi : 

- Artık, dedi, Belediye kanun 
!arının tatbik edilmekte olduğunu 
bilrrelisiniz. 

• 
Yalnız kalmıştık 

Vedi Münir Karabaydan , An 
takyanın üç senelik Beldiye büt. 
çeleri miktarı ile varidat v~ mas 
rafları gösteren rakamların teminini 
rica ettim. 

Belediyenin Sekreterine , istedi· 
ğim rakamları getirmesini söyledık
terı sonra Vı:di Münir Karabay bana 
döndü : 

- Belediye Reisliğine geleli 
yedi gün oldu , dedi, Mesuli yet ka 
bul etmeden çalışıyoruz. Çünkü me / 
suliyeti üzerimize almak için bütün j 
inzibati teşkilatın tamamen değiş· 

mesi, küçiik makanizmaların da gü. 
vendiğimiz ellere verilmesi lazım. 
dır. 

Belediye sekreteri, elinde notlar ı 
1 a odaya döndü. Elime tutLşturulan 
kağıda ilk göz dışımda hayret ettim 
.,..,..,1 ,,...,.4 1_,._,v )lllU\, tJUl\.CICll ötl1JllŞ1 

altınışbeş lıin lira arasında olan bele
diyenin, senelik memur masrafları 
50.000 lira, geriye kalan onbin 'lira 
gibi cüzi l:ir parada memleketin gü· 
ya imarına layik görülmüş. 

Vedi Münir karabay, o dakikada 
bana anlatmak zaruretini duydu: 

-Hayret ettiniz değilmi? altmış 
bin liralık bütçenin rllibin lirasının 
memur kadrosuna harcanışına. çürı 
ki esbak delege Duryö'nun, sabık de 
!ege Garo,nun oda hizmetçileri, aş
çıları, çocuk bakıcıları maaşları, ev 
masrııfları hep belediye bütçesin· 
den veriliyordu. Ayrıca delege mua 
vinide belediye müsteşarlığı unvanile 
belediye kasasından ayda 400 lira 
alıyor. Bu nrtisteşarın birde muavini 
vardırki, o da 250 lira almaktadır. 
Her yıl tedavi masrafları için a 1 rı · 
lan dörtbin lira, Türk hastalarına de· 
ğil, Sen Jozef rahibelerine sarfedilir. 

BeleJiye memurları kadrosu 107 
kişidir. Yanlış söylemiyorum yüzyedi 
kişi. 

Vedi Münir kara '>ay, daha anla 
tacaktı, fakat belediye dışında ko· 
pan bir alkış lufom konuşnıımızı 
hu aktırdı. Pencereye yaklaşınca 
sebebini anladık: Orgeneral Asım 
Giirıdüz, müzakerelerin cereyan e,tti 
ği erkek lisesinden ikamet ettiği köş 
küne dönüyordu. 

Aııtakyanın halihazırdaki bele· 
diye kadrosunu teşkil eden yüzycdi 
kişinin ancak yedisi 1 ürktür. Geri 
kalan memurla rırı hepsi Arap, Er· 
meni, Rum, Fransızdır. 

Nihad TangUner 

ÜLÜm ve ka· puz 

Birkaç gün içinde şehre bağ· 
fardan ve köylerden külliyetli mik· 
tarda üzüm ve karpuz getirilip satıl 
maktadır. Bu meyvelerin bu kadar 1 
bol olmasına rağmen üzümün kilosu 
12,5 - 15, karpuz 10 kuruştan sa- ı 
tılmatadır. 

Liselerden bıısene pek eyi drre 
cede mezun olanlardan biri vilayet 
hususi muhasebesi diğeride belediye 
tarafından ücretleri verilmek üzere 
iki talebe güzel sanatlar akademi . 
......... gvu\J .. • lh .......... h.,I•• D"" t.u.J .... f..,.,_ı..... , ... 

mari şubesinde beş sene tahsil gör
dükten sonra vilayetimizde çalışa· 

caklardır. 
Gönderilecek bu talebelerin seçi 

mine ait hazırlıklar kültür direktör· 
lüğünde yapılmaktadır. 

'recim okulu 
Yeni binanın proje ve i 

planları hazırlanmaktadır 

1 
Vali konağı civarında yeni bir 

tecim okulunun yapılııcagını yazmış 
tık. Arsanın istimlak muamelesi ta· 
mamlanmış olup proje ve planlar 
hazırlanmaktadır. Bunlar yakında ik · 
mal edilerek kültür bakanlığına gön 
derilecek ve bu yıl vkulun inşaatı· 

na başlan~caktır. 

24 dün helası 
Nihayet temiLlettirilme 

sine başlandi 

Yazdığımız müteaddit yazılar ve 
belediyenin yaptığı son ve kati teb 
liğ'at üzerine nihayet mütevellilik fa 
aliyete grçmiş ve halkın huzurunu 
kaçıran, sıhhatini hoz1n maruf 24 
dün helasını belediyenin gösterdiği 
şekilde ve esa;lı bir surette tamir 
ctmiye ve temizletmt'ğe başlamıştır. 

Bu hareketi halk namına mem· 
uurıiyetle karşılarız. 

Yalınız ulucaminirı karşısında ve me 
dresenirı yanındaki helanın da fena 
halde pis koku neşrettiğinden şika · 
yet edilmek teri-. 

Bu husustada belediyenin nazarı 
dıkkatını celbederiz. 

Zabıtai belediye müdürü 
ist fa etti 

Zabitai belediye müdürü Mem
duh Çelik, vazifesinden istifa etmiş· 
tir. 

~-----...---------------- ı 

1 
manyanın cenub ve şark Avrup' la 
memleketlerine olan alakası büsbii 10 

51 

tün başka bir şekildedir kendi si' 1/a. 
yasetlerini tam manasiyle takib vı ı;~gıı Türkiye-Suriye 

telefonu 
Birkaç güne kadar 

konuşulmıya başlanacak 

Yapılmakta olan telefon hattı 
Payasa ulaşmış ve ilk mükaleme ya. 
pılnııştır. Halaydan Payasa temdit 
edilmekte olan hattın da ikmaline 
beş altı kilometre kadar bir kısım 
kalmış olup birkaç gün!': kadar ik
mal edilecek ve bu suretle Hatay ve 
Suıiye ile konuşmak mümkün ola 
caktır. 

Kaypak Nahiye 
Müdürliiğü 

Yirmi senedenberi Jandarma 
mesleğinde muvaffakıyetli hizmetler 
görmüş oları Ceyhan Jandarma Baş 
çavuşu ve Kıt'a Kumandan Vekili 
Hüseyin Tunct r , bu hizmetlerine 
mükafaten, açık bulunan , Osmani· 
yenin Kaypak Nahiyt'si Müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. Muvaffakiyetler di. 
!eriz . 

İlk tedrisattaki nakiller 
Bir Vilayetten diğer bir Vilayete 

nakillerini istiyen ilk tedrisat mu 
allimleri kültür bakanlığna müra· 
caata başlamışlardır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
muallimlerin bir vilayetten diğer bir 
vilayet kadrosuna verilmesinden, 
ha>talık ve mümasili sebepler göz· 
önüode bulundurulacaktır. 

Nakiller ağustos ayı içinde ya 
pılacaktır. 

Gökyüzü açık. Ufuklar kesif 
sisli. Hava hafıf ı üzgarlı. Erı çok 
sıcak gölgede 34 derece. Grceleri 
en aı sıeak 22 derece. 

Dükkanların badana 
VP. hoy:.nması 

Caddeler üzerindeki dükkan 
ve magaza ve evlerin cephelerinin sıva 

1 

ve badalanalaması için belediye tarafın 
dan v"rilen karar müddeti bitmek 1 

üzeredir. Bu müddetin hıtamından 1 

sonra bu harara riayet etmeyenler 
belediyece cezalandırılacaklardır. 

Hakaret ettiğinden 
Eski istasyon civarında oturan 

Mehmet kızı Huriyenin komşuların 
dan Mehmet kızı Şifaya hakaret et 
tiği şikayet edildiğinden tahkikat 
ve takibata başlanmıştır, 

Rezalet çıkarmış ve 
kadını döğmüş 

temsil edebilmek üzere bu devletle P,k 
rin "yni <lcrccedc olan hakları~ '•d·~ · 
bü}ük bir ihtimamla tanımayı Al , ~ 
manya en mühim bir vazife itıih 11 ı:~ır 

tı ın 
etmiştir. 

Bundan başka bir hakikat var;ı ~i~ ta 
buda cenub şark Avrupa devlet ·İl~e 
lerinin iktisad işlerinin bir birini ıs Qğ as 
mamlama!ıdıır. Bu iktisari dirli~· Du 
bütün günün politikallerini, zarardı .e 
de etmeden takib edilmekt,dir. Al · / 1n 
man iklisad politkası bazı fer1 ;n~ 
düşüncelerin ortaya atdığı Parıge( c 

d ' · Jıol m 1nismusla alakası yokdur. Bun 3,. ' 
·>ıv·ı 

bahsolunmakla kom~u devletler arı [, 1 

sında Çok şa an bir memnuniY11 t ;oy 
le inkişaf etmekte oları iktisad işlı ~a 
rin sade kücleşmesine nahak yırl il} ~ 
sebebiyet verilmiş olunur. !• .ekn 

, ~I 

•*• (~an 
Almanya ve lngiltere arasındı ~ s 

ı borçların düzelmesi için işitdiğind ıa 1 İrrn' 
ze nazaran alman murahasları Lon /t 1 
raya gitmiştir, Berlinde Leinr ~ıcd 
Rossie baş'ığı altında devam eden ff•k 
müzakereler Londrad~ hitama ert • ik 
cektir. Berlinden alınan mesvuk h8 •ktan 

1 berlere nazaran bu müzakerele~~ ~•Jıaı 
f nikbin bir şekilde cereyan edece~:· 1 bir 
dir. Alman Mahafilince peyda edilen· lıştu 

Ahmet oğlu fbrahim Halil adın
da birisinin rezalet çıkaracak dere 
cede sarhoş olup genel kadınlardan 
Süleyman kızı Pakizenin evine teca 
vüz ve ayni zamanda döğdüğü şika 
yet ~dildiğirıden fbrahim H.lil ya- ı 
kalanmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Atını çalmışlar 

Nazili köyünde oturan Hasan oğ 
in Melımedin evinin önünde bağlı 
bulnnan atı meçhul bir şahıs tara 
fından çalınmıştır . Hırsız jandar· 
maca aranmaktadır. 

Kozan bölgesinde 
maden tetkikleri 

1 r ı,, 
I kanaat varsa, Avusturya stikraV. ~i ve 
: kaıantiyi üzerine alan İngiltere h0 a ç

ku metinin, Parlamentodan yenide' :Jıet ı 
b , . d k" ·)·I ··ıJiıkl u parayı ıstemes•n e ı vazı ~ 

tinin pek müşkül ve gayri kabil b•1 ~'.'Yarı 
şekilde alma~ıdır.bu istikraz garar' , 11han 

Bir Alman mütehassısın1n 1 

etütlerinden çıkan netice! 

işinde bir kolaylık olar'~ '~~ııa 
irıgilte ile Almanya, arasında ti.c'ı ~ Ç~kt 
ret işlerinin vasi bir ştkiıde iok•l:. ~tıı• 
bulecağı kaviy'en tahmin ediJrtır, UI i YU 

d. B" f D y ~r) ., Se te ır. ır tara tan aves- o ~ tıı~,· 
Kozan: 25 (Hususi} - Bir Al 

man maden mütchas~ısı bölgemiz 
mıntakasında gezerek maden araş 
tırmaları yapmışdır. Bu araştır 
malar arasında kaza hududumuza 
yakın Karsantı rahiyesine bağlı 
Karaköy d~ğında Amyant ma· 
deni bulmuştur. Bölgemizde araş . 
trrmalarını bitiren mütehassıs Ana
varza kalesini de tetkik ettikten son 
ra ilçemiıden ayrılmıştır, 1 

1 
istikraz faizlerinin indirilerek Alrn' t1~a~

1 • 
,. .., 1 

lehinde hal edileceği gibi diğer t ~ ~ duş~ 
' raftan Almanyanırı lngilterede ~ 'i 
diğer hıısusi borçların ö:lenmesı ti. 

. ti ıııı 
çinde transfeılerin yükseldilmrsı 

0 
min edilecektir Traı sfer morat~j, 
mun genişleıu~si ve l üslütün ° 

. "d f . 1 . -.ıı~ mış paraların yem en aız erı 1• 
1 

• 1 • -bh · 1 ·ı·z 011 
m~sı mese esı şu esız ngı ı 1 \ 
hafi linin büyük bir memrunİ) el 
alakasını uyandırmıştır. 



Şarkın uyanışını idare eden büyük başlar 

Gandi'nin en yakın arkadaşı 

EHRU 
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Su ZPngin ve mutantan bir hayata namze 
kf olan genç üniversiteli bütün servetini ve 

a imtiyazlarını nasıl ve niçin terketmişti 
er 
ir 

ca BugUn Hlndlstanda Gandlden sonra en nüfuzlu ve en ehem
rp ltılyetıı ,ahsiyet Javaharlal Nehru'dur. Kendisi Gandl'nln en 

1~bll halefi olarak görülmektedir. 
ke Geçen iki sene milll Hind 

llongreslne riyaset etmişti. Bu 
en )ıl da, eğer Avı-upaya hareket 
r.ıı 'lrnemlş olaydı, Ayni mevki 
ır. llıuhafaza edeceğine şüphe 

al )11ktu. 

~~~~~~~~~~~~ 

En akılh bir 
cevap 

.~ Fizik itibarile kendislGandlye 
1 

.- Çok Bz benzer. Nehru kırk se- ·· /'1 ıri -.'-ı'11,,r •• f!ıı:ı/,•sıudı·u: 
nın ~ı :t yaşınd<', saçları bembeyaz 
rrle ~e fevka13de canlı ve Cevvel 
şe bı~ adamdır. Fikirleri uğ
aı t ~~nda tıpkı Gendi gibi, çok bü
lat· )lik ıztıraplara maruz kalmış 

1
:. ~, hayatın uzun senelerini ha

er .,, ~I · •hanelerde geçirmiştir. 
blo· 

I· INGIL TEREDE ZENGiN 
gı BiR TALEBE 

ka<I 
İsad . Kendısi şim1l H•nJi tarım zen 
luğ• ~ın bır avukatının oğlu lur lngiltere 

ce· de evvela Harıov kollejinde oku
•lerin ~Uş ve sonra tahsilini Kambriç ü 

ilt bıversitesinde tamamlamıştır. lrıgil
öylc terede olurduğu müddet zarfında 
0ıa· 'n son evi; cery>nlarla çok alakadar 
faı~ ~lıııuş malümatlı ve aynı zamanda 
lterı l~rif, zengin Avrupalı bir talebe 

e ve ~~bi geyinmiş ve yüksek bir hayat 
al l\lrnıüştür. 

~rupi\; Hindistana döndüğü zaman ba 
.. bii asının 'tleslekini takibetmiş ve Ba us 10 di si Ya yazılmıştır . Bu tarihten sonra 
ib vt ~Ogin bir Şarklı Prens gibi mutan 
Jetle t O bir hayat yaşamağa namzeltı . 

klarııl akat bir s~yahatin doğurduğu te 

Bir nıiid:lt t evw , Koluınbiya 
Üııivtrsitcsinin talebeleri kendi aı a

laı ınJa l İr anko t y~prnı~lardı. An 
ketin mevzuu ~u idi : 

" Yalnız lıir ad.da bir kadınla 
beraber yaşaınağa mecbur kalsay
d.nız. Bu kadının kim olduğunu is 
taJiııiz ? ,, Anket neliceoinde en 
çok rey alan güzel sinema \ ıldızı 
MadeJ.,ine Coroll olmuştu . Yakın
larda bir de bunun a sine olarak 
) eni bir anket açılmış ve bu def.ı 
üç güzel ve maruf sinema Yıldızına 
ayni süal sordmuş : 

" Yalnız bir adada bir erkekle 
beraber yaşamak mecburiyetinde 
kalsayd111ız bu erkeği ı kim oldu
ğuıu istediniz ? • 

llu Yıldızlardan birincisi yine 
erkek Y.ldızlardan Robert Tayloru 
ikincisi , maruf lngiliz muharrirle· 
rinden Bernar .,hovu seçmiştir. 

Bizzat Maddeine Carroll olan 
üçüncü Yıldız İ5e şu cevabı vermiş: 

- Yalnız bir adada bir erkekle 

lngiliz hükumeti 
hat ve hareketini 
değiştirecek mi? 
Loııdra : 25 (Radyo) - fngiliz 

gemilerine yapılan tecavüzler üzeri· 
ne hükümetin teşebbüste bulunma 
ması Avam kamarasında gene müna 
koşelere yol açmı~tır. 

Fakat Avam kamarası koıidor
ların~a söylenildiğine göre, kabine 
bugünlerde hat ve hareketini değiş
tirecektir. Bıı cümleden olarak Bur 
go~ hiiku neti nezdinde teş ·bbüslere 
g•çilınişlir. 

Polonya blok 
teşkil edemez 

Stokholm : 25 (Radyo) - Baş

vekil, Baltık memleketlerinde bir 
blok teşkili tasavvurunda oiduğu hak 
kın Ja çıkarılan şayiaları tekzip et 
mektedir. 

Gazeteler de, ne f sveç ne Norve 
çin ve bilhassa Polonyanın bir blok 
teşkil edemiyec ,ği gibi bir bloka 
dahi giremi;ec:ğirıi yazın,kla, yal
nız, bu meınleketleı in i~birliğine gı 
r<bileceğini kaydetmektedirler. 

C.H.P. Seyhan İlyö kurul Başkanlığından 
23 Haziran 938 Pt:rş•rn~1e günü H 11 16 da ihılesi yapılma!< ÜPre 

açık eksiltmeye konulan Ok•ıl inşaatını istekli çıkm dığın J m ilıale on 

gün uzatılnıı~tır. 
1 - Aianı: Akkapı mıhıllesin~e yapılac1k üç dersa,eli ilk Ok ıl bi

rnsı in~lltı (7::l'.J5) liı, (55) kuru; oeddle açı'< eksilt:n ye konulmuştur. 
2 - E'<sitne 5 fernıııuz 1938 Salı günü saat (17) de C.H.P. Binasın 

da yapılacaktır. 
3 - Keşif nan: ve $ ılıir evrakı garm~k isteyenler P .Htİ Başbnlığı 

na murac•at etmelidir. 
4 - lsteklıler (525) lira (42) kuruş muvakkat teminü vermesi ve N ı 

fia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası köstermesi mecbu ı idir. 

Seyhan Defterdarlığından : 
Adet Beherinin Muhammen bedeli 

51 Hestonel varil 10 
375 Meri tol " 25 

50 Sandık 10 

9459 

Mecmuu bedeli 
.510 

9075 
500 

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde mevcut ve yukarıda cinsi ve miktarı 
1 ve muhaın'tlen bedrlleri gösterilen eşyanın açık artırması o.ı gün uza · 

tılmıştır. fsteklılerin yüzde yedi buçuk nisbetindc teminat akçasi!e 6/Tem 
muz.'938 çarşamlıa günü saat on dörtte Defterdarlıkta top'anan Konıis· 

Al ~düf kendisini köylülerle temasa 
;Llih 1 :~irmiş ve onlaıın içinde yüzdük 

tı ınüdhiş stfaleti göstermiştir , 
U tarilıten itibaren Nehru halle-

yalnız kalmağa mecbur olsaydım . 
Bu erkek bir Ebe-Doktor olmasını i 
isterdım . 

yona gelmeleri. 9460 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 

t var; · 
evlet 1 lıııesi lazım gden milli bir m~se'e 
.. ıa ılhassa ekonomik meselelerin ol 
mı 

dirli~ Uğuna kanaat getirmiştir. 
rdi Derhal Gandi ile temasa geçmiş ara . 

. Al Yıne derhal bütün rahatını , ser 
ır. 'i" . 

,
1 

fer' 1111, ve mutantan hayatını terke 
range 1ek milli idealin arkasında Gandi 
Bunda~ S~olculuk yapm~ğ • başlamış , ilk 

ar' ~1 vil itaatsizlik ] e iştirak etmiştir. 
er , .. 
nuniyı ~ oy köy dolaşmaya ve h~lkla ko-
ad işit 11lıağa başlamıştır . Fakat bütün 
k yeri hueketlerinin neticesi olarak 

~.'lıen hapishaneye tıkılmakta da 
~ıkmemişlir . Bir çok defalar ha

' ~aııeye girip çıkmış ve ömrünün 
Odı ~ . . .. f "d h"" 1 d rası senesını mun uı ucı e •r e 

tdiği(11J ıa\İtıniştir . Ve nihayet şefile be
n L~n ı ·t lngilizlere İcarşı açtıkları mü-

Leınr felcde( Pas.ıif mukavemet )Je mu 
eden fak olmuş1ardır. Niteki'll lngiliz 
a err ~ iki senedtnberi takibat yap 

uk h~1 
1

0 
lan vazgeçmişlerdir . 

ereter1 
• ayan Nehru da kocasına ha-

dece~i 1 bir f;kir ve mücadele arkadaşı 
edilen Uştur. Hint kadınlarının kalkın 
stikraıııl ~~1 ve kurtulıı, hareketinin ba
ltere h~ a çalışmış olan Lu genç kadın 
yenidt :iet mücadelesinin müdhiş yor
vaıi)r ~kların1 ve ıztırap'arına daya

kabil b1

1 
~Yarak hasta dü~müş ve kocası 

z gara"'· 1hanede iken kenJisi lsviçrede 

0 tar,I ~'aııatoryo:nda gözlerini dünyaya 
Cla tiri ilııştır. 

Mak'tu fiatle satış 
1 l . I rnese esı etrafında 

- Birinci sahifeden artan -

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiil 
lerin tekerrürü halinde para ceza
sile beraber dükkan, mağaza veya 
ticardhanen n bir haftaya kadar 
kapatılmasına da karar \erilir. 1 

Bu müddette yazılı cezaya ça ı p 
tırılanların isimleri dükkan, mağaza 

veya ticarethane!erinin halk tarafın- 1 

dun kolaylıkla görülebilecek bir ye 
rine asılacak yafta ile ve va sa ma 
halli bir gazete ilede iliin olunur. 

9 - Sekizinci maddede gösterilen 
cezalara o yerin idare heyetleri ta 
rafından karar verilir. 

Para cezalarına dair olan ceza. 
lar katidir. Hiçoir mercide itiraz o· 
lunamaz. 

Dükkan, mağaza ve ticarethane. 

niıı kapatılmasına dair olan karar
lara karşı kararın tebliğinden i iİ ba
r en üç gün içinde mahallin en bü
yük mülkiye amirine itiraz oluna
bilit. itiraz yazı ile olur. itiraz üze
rine verilecek karar kati olup bu
nun aleyhinde hiçbir mercie müra
caat edi 1emez , 

10- l:lu kanun hükümlerine 
göre alınacak para cezaları malıailı 
13elcd ı yelere aittir. 

Fabrikamız mamulatı kabot bezleriııin fiatları 

Aslanlı 

" 
apkalı 

Tip 

" 
" 

2. 
2. 
4. 
6. 

Genişlik 

75 
90 
90 
90 

cm. 

" 
• 
tt 

Top 

36 
36 
36 
36 

met e 

• 
• 

" 

Kuruş 

725 
839 
725 
766 

" . 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 °'• 

zam yapılır _ 
3- Tip 2 bezin balyJsı (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4 Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrıkanıızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

ne müstenittir, 9209 10 

Osmaniyede 

Bir kamyoıı devrildi 
iki kişi yaralandı 

Kuıom madeni şirketine aid ve 
şoför Kerimin idare ettiği 1 rııırna 
rafı kamyon Hurzum yaylasından 
Osmaniyeye gelmekte ıken fren kı 
rılmış ve kamyon devrilmiştir. içinde 
bulunan yolculardan Yarpuz1u Mu;
taf a oğlu Hosan ve Riyaziye mahal 
lesinden Demirci u ,tası Hacı; hafif 
surette yaralanmı~lardır. 

' 
1 

Bütün Sinema meraklıları, bü
tün güzel film seyretmek i,teyen

ler 

Bu Akşan1 
1 

i yazlık S.nemada 

\ Ya gidiı iz ve büyük hir Sinema 

1 
müsameresi halin le takdim edi-
lecek olan yeni ve çok sevimli 

Çift Artisti>t 

Ruby Kler 
VE 

Dick Povvell 
Tarafından bır Gençlik ve Aşk 

Sahife 3 

Gözl= görülmeden h1kikatına inanılmayacak kadar güzel bir 
Aşk, güzellik, muzik, şiir şaheseri 

Asri Sinem da 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine gözler için bir ihtişam misali teşkil eden 
Tabiatın en güzel maezarasile süslenmiş (Portariko) Adalarında 

geçen heyecaniı, zrvkli bir mevzu, herkesi alabdar eden bir 
aşk, herkesin seve seve dinliyeceği en güzel muzik şaheserini 

sunmakla şah eserini sunmakla muhitine yeni bir yıldız 

daha tanıtıyor. 

Holivudun güzel, füsunkar sesli yeni yıldızı 

( Zaruh Leander) 
ın yarattığı 

(La Habanera) 
La H alıanern, Porta riko .ıJa~ının en nıe~hur ve bütün diinyaca 

beğtrıilen ve söylenen şarkısıdır. 
1 Alman film san1yiinin bir z ~ feri olan bu misilsız eseri mutlaka görünüz 

Ayrıca: dünya haberleri 
Yaz tarifesi: Balk<ın 25 kı.:uı - Duhuliye 15 kuruş Loce bir liradır 

Zab;tan ve öğretmenlere 2yrıca tenzilat 
Dikbt: Sinema hususi tedbir ve vsnti1atörler!e son dcrsce serin 

bir hal~ getirilmiştir. 

Bugün gündüz 2,30 da matinede 
1- Lahabenara ( Zarah Leander ) 
2- Uçurum ( Büyük sergüzeşt filmi ) 

Telefon 
9436 

250 

,......;' .. -
1~lUJ1 ~: ! 1,~f ~ }~ 
CAN V<UQTAQ.IQ. 

Yazlık • 
sınama 

Pek yakında 

Asri 

Venedik Fılm musabakasında en bii1 ük Sanat Mükafatını kazanmış ve 
bütün dünya sirıemıların h emsalsiz bir nrnvaffakiyetle gösterilmekte olan 

meşhur Rejisör (JULIEN DUVIVIER ) in şaheseri 

( Bir Balo Hatırası ) 
-Un Carnet De Bal -

E'tlsalsiz ve harikula le Fran ızca sfülii Lüyiik filmi takdim edecektir. Baş 
rollerde: Sinemarın en Liiyük sekiz dehakar Artisti 

( Harry Ba ur ) le io~i ;~k sevdiği karısının ölümü 
cdiJrıte~· G

1 
~ YU deriıı bir teessüre dü 1ür 

~ y0orİ ı,,.,:s.e de milli idealinin gerçek 
k AIJllıl ıva ıı. yolundaki mücadelesinde 
"ğ ıı· le ~. ıçin onu en küçük bir zaafa 
ı er ~uş· . . 

Taşla kulağı arkasından 

yaraladığından 

Kozanda bir hırsızlık 
iddiası 

Kozanın Cumhuriyet mahalle 
sinde oturan eski lıususi muhasebe 
memuru Naim Fırat, Çocuklarile 
birlikte Ceyhanda tulunduğu bir 
sırada ev sahibi Ab:lullah tarafından 
odasında bir çanta İçerisinde bulu 
nan bir çift altın burmasının çalın 
dığmı şikayet etm~si üzerine taki
bat ve tahkikat yapılmakta oldu
ğu vilayete bildirilmiştir. 

1 fılmi ol<.rak yar<>tılaıı ı 

1 

Donanma Geliyor 

Pi<!rre 
Villm 

Blanchar - M,1r ie Beli • Pierre Richard 
Lois J :>uvet - Raimu - Françoise Rosay 

d 
ıı~ urmemışt ır . 

e e 0 . 
• 1 

omesı 
· tt 

Jmesı ~ 

oratoı). 
ün öd' 
ri işler 

riliz fll
0
< 

iı et ' 

Mizmetçi aranıyor -
t.,d 

•~111 • çalışmak üzere bir 
~, 11 a•çı ve bir hizmetçi 
a11_'Yor. lstıyenlerln idare 

rnıze müracaat etmeler! 

c 

Mutçukuru köyünde oturan Meh 
mel oilu Ali adında birisi ayni köy
de oturan HıiLanlı o~ullarından ağ
ına Ahınedi taşla sol kulağı arka
sından ağır suretle yaraladığından 

y3kalanınış ve hakkındaki tahkikat 
evrakil~ Adliyeye verilmiştir . Ah 
met tedavi altına alınmıştır. 

VE 

1 

Şahaserler şaheserini görünüz 
Orjinal bir mcvı.uJa ve bam ( F ernandel ) 

j başka Lir tarzda temsil edilmiş Bulunn ak tadır 
müstesna bir filmdir Mevsimin en müstesna bir sinema haJioesirıin k~kil ed<cek olan bu 

ilaveten: içtimai ve büyük Aşk fılmini sabırsızlıkla bekleyiniz 
tQo M(KI MAVS tQo PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

1"-~---~--_-_-_-::_-_-____ """91_46 ___ ~------------------~ .... -----_,,, ____ .;... __ ____ 
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Belediye Riyasetind"""" .... • • 
Kasaplar cemiyetinden 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
---~----~-~~~~~----~~~__.;' 

Adana Belediye Riyasetinden 
Seyhan nehri sulama kanalları için sahilde bulunan ve Suişleri 6 ı 

olunan gayri menkulleı in cinsi, mikdarı mevkii mesahası, Takdir olunan 
zılıdır. 

üb ! mühendisliği taraafından istimlak 
;ti ve sah:pltrinin adları aşağıda ya· 

Biz kasaplar Pazar günü dükk' 
larımızın kapalı olması münasebeti 
halkın et ihtiyacını cıımartesi gün' 
den temin etmeleri ilan olunur. 3-· 

(Satılacak arsaların cedveli ) Bıınlara itirazı olanların ilan tarihinden itibaren sekiz gün içinde 3elediy 
fii umumiye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan alakadaranın 

,ş istimlaki yapan istimlak olunan Miktarı Mevkii Parsel takdir olu 
1 

1 

1 • I 

M,_.l_ 
2000 

5' ' 
-

" 3 
:A 4 "' • 2. ~ >. ' ı 

~· ~ 
g 

4.y,IF z.J..Jt 6~A•.ı:1oaJ~ r .-

, 

~/! _J ·ı c---Lt _ _ 

1 

' ------ -
KROKi: (1) V ALI KONAGI CADDESiNDE 

Ada parsel 
metre M. 
miktarı 

Muhammenkıymeti 

Bther metre murabbaı 
Lira K. 

1 
1 
1 
1 

Tutarı 
muvakkat teminat 

akçesi 
Lira K. Lira K. 

daire mülkiin cinsi m2 nan bedel m2 

6 ıncı daire 
su işleri ... 

" • 
• " 
" • 

" " 

" " 

" • 
" • 
" • 

• • 

• • 

• " 
• " 

• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

" • 

• • 

• • 

Tarla 

" 
" 
• 

" 

" 

• 
" 
" 

• 

• 
" 

• 

• 
• 

• 

" 

" 

• 

No. Lira Kuruş 

13680 Seyhansağ 178 2 
sahili 

26625 " 
19697 • 

2856,5 • 

77'i0.5 • 

7425 • 

63480 • 
36000 • 
19852,5 • 

5679 

4080 

15130 
298 

15464 

9981 
34137 

2784 
537J 

4651 

23519 

3811 

" 

" 

" 
• 

" 

• 
• 

• 
• 

" 

• 

" 

• 
" 
" 

" 

" 

• 

" 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 179 
• 180 

181 • 

• 182 

183 • 

• 184 
• 185 
• 186 

187 

• 188 

• 189 
• 1~0 

• 191 

• 192 
193 

" 

" 
• 

194 
195 

" 196 

• 197 

• 198 

9455 

2 
2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 
2,25 

2,25 

2.25 

2 

(Tanzifat ve Tanvirat Vergi Mükelleflerinin) 
Dikkatine 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 

946 
975 
832 
832.50 
754 
754 

1138 
1119 
1113 
1161 

1 
1 

25 
25 
00 
00 
90 
90 
00 
00 
90 
90 

1236 50 
1218 75 

832 00 
832 50 
678 60 
678 6U 

1137 00 
1119 00 
1001 70 
1044 90 

89 
91 
62 
62 
50 
50 
85 
83 
75 
78 

00 
41 
40 
44 
90 
90 
28 
93 
13 
37 

1 - 938 Senesi Tanzifat ve Tenvirat Verği ve resiml!rine ait tahak· 
kuk mufredat cetvellerinden (Çınarlı) Asfalt cadde üzerinde Kerem Ali-

1 nin kahvesine (Kaı alı bağ) itfaiye dairesine (Uluca mi) ÇLkur kahvq e 

KROKi: (2)BA Y ISMAIL SEFA ÔZLER'lN EVi ARKASINDA 

Muhammen kıymeti 
Metre M. Beher metre murabbai 

Muvakkat teminat 
akçesi 

Ada Parsel miktarı Lira ı<. 

Tutarı 

Lira K. Lira K. 

3 
3 

1 
2 

933.60 
106J.90 

1 
1 

25 
25 

1167 00 87 
1329 88 99 

53 
75 

Yukarıda yerleri, miktari, muhamm·n kıymet veteminat akçebri yuı
lı Beledite ait (1) ve (2) numaralı krokilele gösteıilcn on iki parça arsa 
açık artırma usulile satılığa çıkarılmıştı: 

1 - haleleri 7 Temmuz I 1938 Perşenbe günü saat on beşde Bele 
diye daimi encümeninde yapılacaktır. 

2- Şartnameleri Yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan parasız 
aka bilirler. 

3- Talipler ihale gün ve saatında yatırmış oldukları temin~tı muvak· 
kate makbuzlarile birlikte Beledi•ıe daimi encümenine müracaatları ilan 
olur ur. 

22 - 26 - 30 -- 3 9439 

1 - Reşadbey mahallesinde Necatibey mrktcbi karşısında belediyeye 
ait ait 642 metre murabbaı arsa satılıktır: 

2- Muham nen bedeli beher metre murabbı 60 kuruştan 385 lira 20 
kuruştur. 

3- ihalesi: 30 6.938 perşenbe günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 31 lira 90 kuruştur. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler. 
6 - Talipleri ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat makbuz 

larile birlikte belediye daimi encünıcnine muracaatları ilan olunur. 
. 14-18-22-26 9409 

icar ve akar nizamnamesi ve Belediye vergi ve resimleri kanunu mu· 
cibince icara verilen bilcümle gayri menkuller için kontura! yapılması ve 
bu konturatların bir ay içerisinde s~ıediyeye tasdik ettirilmesi mucburi 
dir. Belediyect bu tasdıke 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 
konturatın Belediyeye tasdik ettirilmemiş olduğu görüldüğü takdirde kon
tura! harçlarının cnasile birlikte ııülk sahiplerinden tahsili emval kanu 

nuna göre tahsil edilecrği ilan , Junur. 1 - 3- 9456 

(Türk ocağı) Şafak kahvesi duvarına (Mestan zade) Mestan zade camiine 
(Hüriyet) Eski bayram yeri Hüriyet ocağına (Sarıyakup) Alemdar mesci· 
dine (Alidecte) Hasan ağa cımiine (Sucuzade) Sucu zade ocak binasına 
(Karasoku) Gumhuriyet otelinin altına (Karacavezir) hayvan ve sebze pa· 
zarı tahsilat tvine (Tepebağ) Hasanın oğlu Sadullahın dükkan na (Kuru· 
köprü) şerbetçi Mahmet Alinin dükkanına (Hanedan) Hacı Bayram kuyu
su meydanlığıra (istiklal) Eski istasiyon Polis kaıakolunun karşısına (Dö
şeme) Doğum evi civarına (Reşatbey) Yarbaşı Polis karakolu civarına 
(Cemalpaşa) su deposu karşısındaki meydanlıka (Kuı tuluş) At• tüı k paı k ı 
civaıına (Cumhuriyet) Cumhuriyet mahallesinde Halil lbrahimin dükkanı 
na (Kar~ıyaka) kıuşıyaka ocağına (Mirzaçelebi) Kamil kara zincir masa 
rasına (Seyhan) Süleymanın dükkanı civarına (Mıdık) Hazım il.linin dük
kanına (Akkapı) bakkal Alinin dükkanına (Köprülü mahallesi) köprülü 
mahallesi ocak binasına asılmıştır : 

2 - Vergi ve resimlerin birinci taksiti Ag"sto<, ikinci taksiti Teşrin
s ıni aylarının sonu olmak üzüre iki müsevi taksitte alınır. Taksit müddet· 
!eri içinde ödenmeyen vergi ve ı esimlcre 0/ 0 10 ceza eklenir, 

Bu cedveller 24/6/938 Cuma günü asılmıştır. 4/7 /938 Pazartesi gü 
1 nü kaldırılacaktır. ltirazlaı ı onların bu on gün zarfında istida ile Belediye 

Riyasetine müracaat etmeli ilan olunur. 
3 - 3 - 9450 

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 işl'!ri kalemindedir. isteyenler orada 

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

encüm.nine müracaaatları rica olunur . 
15 - 19 - 23 - 26 9411 

1 - Kanara işçileri için 48 adet tulum , 12 adet keten önlük, yirmi 
çıft lastik çizme ve yirmi a Jet de muşamba önlük açık eksiltme sur~tile 
satın alınacaktır. 

2 - Tulum ve keten Ör·lüklerin muhammen bedeli ~64 lira lastik çiz· 
me ve ınuşamba ö llüklerin m1h3mmen bedeli 220 liradır. 

3 - Tulum ve keten önlüklerin muv.ıkkat teminatı 21,50 lira lastik 
çizme ve muşamba önlüklerin muvakkat teminatı yirmi liradır. 

4 - ihalesi Temuzun 14 ünc'i Perşembe günü saat on betşte Beledi
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre· 
bilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarilc birlikte Bele-
diye encümenine mürı~Uarı ilan olunur. 26-30-3 6- 9457 

liğine müracaatları lüzumu mena
·mu olmak üzere ilan olunur. 

Mülk sahibinin adı 

Büyükdikiden Mustafa oğlu Niyazi 

(mezruatına maktuan 60 L. 
Recai Tarimer 
Ramazan oğlu veresesi 
Büyükdıkiliden sait ( Mezruatına 
maktuan on beş lira) 
Yusuf oğlu Veli ( mazruatına mak
tuan Otuz iki lira) 
Büyük dikiliden Necip (mezruatına 
yirmi beş lira ) 
Recai Tarımer 
Büyükdikiliden Şiikıü Arıkoğlu 
Bü, ükdikikiliden V tysel ( Mezru· 
atına maktu an altmış lira) 
Büyü dikiliden Necip (mezruatına 
maktuan yirmi lira) 
Zeytunlu mustafa (mrzruatına mak· 
tuan on iki lira) 
Büyükdikiliden Şükrü Aııkoğlu 

• • çalıcı O. Veli (Mezru · 
atına maktuan bir buçuk lira ) 
Zeytinliden mulla Yusuf kızı Ze· 
iiha • 
Zeytitinliden demirci Oğlu Ahmet 
Ölü Siıleyman Varisi Fatma (Mez· 
ruatına maktuan yüz elli lira ) 
Osman oğlu Hasan 
Mustafa Ululu (mezrutına maktuan 
yirmi dört lira) 
Büyükdikiliden Hüseyin ve kar
deşleri. 
Reıcai Tarımer ( Mezruatına mak 
tuan yüz lira) 
Menemı-nlioğlu, Kızı Gülsüm. mez 
ru. t1na maktuan on sekiz lira) 

9443 

r- ., 
Kiralık içme suyu 

Misisin Suluca ve 
Acıdere köyünde bu· 
lunan ve vekaletten 
gelen rapor Üzerine 
diğer menba suların· 
dan üstün bir su ol· 
duğu anlaşılan bu su 
kiralıktır. istekliler on 
gün içinde Acıdere 
köyü muhtarlığına 

mııracaatlari ilan olu· 
nur. 1-4 9444 

Halkevi 
lığından: 

başkaıt 

İkmal talebelere caba d 
Halkevi, orta tedrisatın ikıııl 

kalan öğrencilerine temmuz başın 
Eylul başına kadar iki aylık ikJll 
kursları açacakt.r. Bu kurslar Rir 
ye, Fızik, Cebir, Hendese, Tabi 
lngilizce ve Fransızca okutacaktır 

Kız öğrencilerin kursları kıı 1 
sinde, Erkeklerinki Namıkkemal er; 
!unda açılacaktır. Bu kurslada " 11~.ı 
!er parasızdır. lsteyenöğrenciler ı. 
mıkkemal okulu baş öğretmeni Ilı ; 
Sanvere müracaat ederek açıla~ 'ôyı 
tere yazılmalıdırlar. rıı 

9431 rd 
~ 

~~ı 
~ç 

Bağcılara, Yaylacılara müjde ~ ~a. 

1 

·, lt\\~\\~ffı · 1# 
111 

ele 
I~ 

~tir 
lr 

~er 
bt, 

&rı~a. 
•t 

GOLEMAN • Liiks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki!S3 leh 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 
•• 

SATIŞ YERi: Hükumet caddesinde Omer Başeğı11 ın 
Telgraf adresi: BAŞEG'v1EZ Telefon No: 168 Ticarethsıt 11ntı 

Çın; 

ele 9170 53 -------------
ip 

1 - Bir adet imdadı sıhhi otumabili ile bir adet idrolih devirJ11
1 

ec 

tibatlı çakıl ve kum n1kline mahsus kamyo~ ve bir adette buz o•' 1tç;, 
mahsus kamyon açık eksiltme suretile satın alınacaktır. •iye 

2- imdadı Sıhhi otomabilinin muhammen bedeli 3150 lira, De' .6, 
-~~ 

tertibatlı çakıl nakliye karnyonun muh1mmen bedeli 3500 lira, Buz ~de 
ne mahsus kamyonun muhammen ~edeli 2500 liradır. ~-

3 - imdadı Sıhhi otomabili için muvakkat teminat 2J7 lir• larıı 
nakliye kamyonunun muvakk ıt teminatı 265 lira buz nakliye kartı' Ôı <I 

muvakkat teminatı 188 liradır. 1~tu 
4 - ihaleleri Temmuzun 18 inci Pazar lesi günü saat on beşte b~ı 

d. ·· · d 1 k 'ncı;ı 
ıye encumenın e yapı aca tır. er 

5 - Şartnameleri Belediye yazı işleri kaleminJedir. lstıyenler .,r lııı~l 
parasız alabilirler. 1 ~1 t 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte Br
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encümenine müracaatları ilin olunur. 26- 30 - 3-6 9 llıak 
~ille 
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