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Cukurovenın 
dlvelerınden: ·tarı teşekkül etmek üzre! 
Tarla amelesi 

Bu insanları Çukura---
vadan yıldıran amilleri 
- 1 
ortadan kaldırmalıyız . 

Nevzad OUven 

Dün Us heci tahrikatçıların ·daha 
birkaçını Hatay polisi tevkif etti 
Bazı Usbecilerin evleri aranıyor 

/. ntakya: ~? (~n.a?olu faja~sının I cemiyeti komisyonu Hatayı terkeımek 

B irkaç gOn evvel biraz hususi muhabırı bıldırıyor)- Mılletler üzeredir. Bu komisyonun yerine kaim a117 nefes almak üzere birkaç 
1 

d' arkadaşla Mezbahaya gi- 1 

olm. k üzere Türk \'e Fransızlardan 
mürekkep diğer bir komisyon teşkil 
edilecektir. 

1~0rduk. Hastahanenin karşısında 1 
lt~i mezarlıOın:içinde, sakız ve kak· 
,o•lerin altında yatan insanlar gör· ı 
1 o~ .. bu inıanların kimler olduQunu 
frı8tletmek lçfn uzun boylu kala yor
.aaa lüzum )oklu. Bunlar, komşu 

;•!ayetlerden Adanaya gelen ziraat 
llıelesinden hasta olanlar ve iş bu· ı 
llıiyanlardı. 

ktır . Bu acı manzara beni, Çukurova 
kıı ~\.çisinin büyük dertlerinden ve ü· ·ı 
mal rınde mllteaddil defalar durduğu· 
ôa t~·z bir meseleye dönmiye mecbur I 

ı. 

iter . j • Amele dAvasının Çukurova zıra· 
nı tı için ne mühim bir dert olduğunu 
çılsO ~~!emeğe IOzum var mıdır? Bilhassa 

1ıııuğun maliyet fiatı üzerinde Aza· 
derecede müessir olan bu mese- 1 

lıalledilmesi en çabuk tedbirlere ' 
~htaç olan ve bu hususta gecikil. : 
'l~Çe biraz daha çıkmaza girilen bir 
tıııı lıaııne gelmiştir. Madamki, ziraa· 

1Zi tamamile makineleştirmek ve 
1 •urette amele ihtiyacını nsğari bir 
.'tceye indirmek yakın bir zaman 1 
ın mUmkün del)ildir. O halde, a· \ 

Roma; Habeşistandan 
beklediğini alamıyor 

Buğday kıtlığı başladı 
makale yazmıştır. Bu makaleye ırııre 

ltalyanın ham maddelere ve bilhassa 
petrol ile esas madenlere olan ihtiya· 
cı tebarüz ettirilmektedir. ltal)a bu 
ihtiyaçlarını lemin için fevkalade fc· 
dakirhklara katlanmaktadır. Halbuki 
Habe:şistanın ltalyan otarşisinin temi· 
ninde oynayacağı rol henüz müb· 
hemdir. Hükümct bu yeni ~oloninin 
istismarına ancak pek cüz'i sermaye 
yatırmıştır. Hususi teşebbüslerin Ha
bcşistandaki sermayesi 5 milyon lire· 
ti geçmekte ise de elde edilen neti· 
.... -•'-• ~ .. u ... u• ""l.f'"'ı vıuı""''uu uııı.•""'", 

- ~Gerisi dördüncü sahifede -

Antakyada dörtayak mahallesinde 
tahrikfitın ı!evam etmesi ve yeniden 
bir jandarmanın yaralanması üzerine 
dün gece bu mahallede cm. 
niyet kuvvetleri tarafından sıkı bir 
araştırma yapılmış ve tal r;katcıların 
elebaşılarından olup bir müddet önce 
tevkif edilmiş bulunan anusinin kar 
deşi Nasip arsuzl ile diğer dört tahri· 
kAtcının bulunduğu yeri haber verenle 
re hükumet tarafından mükAfat 
vadedilmişlir. 

Filistin de 
karışıklık 

Kudüs: 27 ( A. A) - Filistinde 
kargaşalık devam etmektedir . .Dün 
tclavivde atılan bir bo nbadan dört 
yahudi yaral~ndığı gibi bu sabahta 
atılan dilr~r hir bombadan dördü agu oıwaK üz~ 1 .... u. 111•dp 10•• 

lanmıştır. 

le dAvası Çukurova ziraatının hal· 1 

rııeoe mecbur olduOu meselelerin ı Bey Mueeollnl Ji"'7 
t 1 ndactır: - • -LÔndra : :l7 - Times gazetesi, 

1 
Her sene bir amele buhranı, bir lıelyan ekonomisi hakkında uzun bir 

9"1eği sıkıntısı ıle karşılaşıyoruz. 1 

1 

'' Yıl amele biraz daha azalıyor • 
Ücretler biraz daha artıyor.Mem· 
'!teki büyük imar fealiyetlerı 
11kça, endüstri ink:şaf ettikçe bu 
0tının ·daha faıla artacağı da 
~akkaktır . 
l'lu önüne geçilmesi mümkün 
ayan sebeplerin yanında • ame-

1 Çukurovadan kaçıran bugünkü, 
•cııı bazı Amiller vardır ki,bir de 
~la,, aüratle orLdan kaldırmıya· 

G5rülüyor ki, Adanada bugün· 
kü, vo yarın dah 1 Ç()k siddetlene-. 
ceQine şüph 1 bulunmayan .. amele 
buhranının önüne, ğeçmsk ıçın alı
nacak tedbirlerin başında bu ktıtü 1 

gayri insani vaziyeti ortadan kal· 
1 dıtmak gelmektedir · . 

Memleketin her bucaiında şahıt 
olduğumuz ve yarın daha fazla. ge
nişliyeceği .muhak.kak b~lun~n ımar ı 
ve endüstrı faalıyetlerı gun geç· 
tikçe daha büyük bir el emeği ih· ı 
tiyacı ortaya koyacaktır . Modern 
fikir ve yepyeni metodların mahsulu 

1 

Ilı alursak yakın bir zamanda 
ele lıuhranı Adana çifçisiri için· 

.~.Çıkılmaz bir guçlüğe düşOre· 
-.ı,, 

111 lı;;af edelim ki, komşu memle· 
İlh ''den Adanaya gelen amele , 
,/'sa , iş bJluncaya kadar çok 

1
1
lan olmakta , ve en iptidai ha· 

1 lartlarından mahrum bir vazi
e düşmektedir . Bu kere çiftçi 
' arııeıe mün ısebetlerini tanzim 
~ek en küçük bir teşkilAt bile 

01 ur • Birçolc defalar am•le, hak· 
nn °1cibaşıların elinde kayboldu· 

tı u Qörmektedir . Buna mukabil 
Çı . 
1 
nın parası da birçok defalar 

~ede katır. Çünkü , tarlayı ter 
P kaçan ameleyi bulacak, taki· 

1'cek hiç bir teşkil t yoktur . 
Çı, l•rlasında çalışan amelenin 
'Yer · A. 1 nı bile bilmez . 
n rıı~ıe iş buluncaya kadar pe-

~de bır halde kalır . Çünkü , ce
)a beş Parası bulunmadan bu· 
~Ilı Qelen amele birkaç gün iş 
ôı adığı takdirde aç kalır. Yata· 
t111 Yer Yok tur . Ekseriya sıtma· 
bu~lur . Kendisine uzanacak 

beşte 'nd 11maz . Mezarlığın ağaçları 
er a ' tozlu yolların kenarınd~ 

nler ol ırıı~ Yanar .. Bittabi, kendine geliı 
ın 1 :· Yapacağı ilk iş, pılısını pır
dığ 0 Playup aç kaldıijı , hasta· 
ııı 1

k' •efil olduğu bu diyardan 
... a tır. Hem de bir daha geri 
"'enıek -kad uzere .. Su suretle , ve 

llerc"'. kötü intibalarla dönen 
.. \ii lata e ınsanın gittikleri yerlerde 
UÇ ııe C~kları, her halde , memleke· 

Romaden bir gUrUnU• 

İspanya hadiseleri 1 olan bu faaliyetlerde işçinin. s.ı.h~.at 
ve rahatı azami derecede düşunul· 
mektedir. Binaenaleyh daha az para 

•da ~ azansa , amelenin bu yerleri 

'bırakıp da, en basit rahat ve huz..ır C h • ·ı f k ' d 
şaıtlarından mahrum bi· hay.ata k~t-·ı um urıyetcı er, ran o ya yar ım 
!anarak memleketimize gelmıyeceğı •• " } k 
AşikArdır.Buna Ş'lhirlerin cazibesini eden Hukumet ere çataca 
de ilAve edecek olursak istikbalde 
bu hususta ne kadar büyük bir var· 
lığa düş'lceijimizi kestirebiliriz . 

O halde her şeyden evvel bu 
davayı halletmek ve amelenin ha· 
yati şartlarını de~iştirmek IAzımdır. 

ilk ve çabuk tedbir olarak akla 
gelen şunlardır : . . . .. 

1- Amele ile çıftçının muna· 
sebetlerini tanzim edecek bir teş
kilAt . 

2- Amelenin işsiz kaldığı za· 
man asgari rahatını temin edecek, 
hasta olduğu zaman ona bakacak 
tesisat [ amele paviyonları , amele 
dispanseri. ] 

Bu hususta birkaç sene evvel 
bazı teşebbüsler yapılmamış de· 
ğildi. Fakat şimdiye kadar bu te· 
şebbüslerin pratik hiç bir eserini 
göremedik; diyebiliriz. 

Bize kalırsa, bu işi bizzat Ada
na çiftçisi halletmelidir - Çiftçimi· 
zin yapacağı müsbet teşebbüs ve 
fedakArlıklara devletin de azami 

Cumhuriyetcilir icab ederse 
Romayı bile bombalıyacak 

Pari• : 27 (A.A .) - Cumhuriyete! lepanye HUkOmetl kındl 
Limen ve Ş•hlrlerln• k•r•ı yepılen hava hUcu mlarına muke
belelbllmlell olmak Uzere Frenko kuvvetlerlnlnl takviye eden
meml•K•tl•r Umanların• kar•• eklnler, Yepılac•Oınden 

Fren•• ve lngıttereyl haber
dar etml•dlr. Har iki hUkOmet 
böyle bir hareketin netlcelerl 
üzerine Cumhuriyetci ispanyanın na· 
zarı dikkatini çekmişlerdir. 

Londra : 27 (Roytcr •jansı) -
Cumhuriyetçi ispanya hükümtiniın is
panya işile alakadar devletlere ültimat· 
om mahiyetindeki tebligatı burada si
yasi mahafilde heyecan uyandırmış· 

tır . 
ispanya hükümeti, sivil halkı 

bombardman eden Frankoculara yar· 
dımda bulunan devletlerin limanlarını 
ve Hatta İtalyanın Romasını bombard· 
mana kadar ileri gideceğini bildir· 

Çindeki Harp 
Japon tayya eleri demir
yollarını bombaladılar 

Kanton: 27 (Radyo) - Doksan 
Tayyareden mürekkep Japon Filo· 
ları Monkov - Kanton arasındaki 
şimendöfer hatlarıyla yanşi Cephe· 
sinde uçarak yüzlerce bomba atmış 
ve bir bayii zayiat vermişltrdir. 

tbaaıl ete . u Yerlerden gelecek diğer 
a d2:· t~şvik edici mahiyette şey· 

-vıldır 

yardım göstereceğin de şüphe yok 
tur. Fakat hükümetten yardım bek 1 
!emek için de işe başlamak ve 
meydana bir şeyler koymak ldzım· 

miştir . 

- Gerisi üçüncü sahifede - • 

Bu bava taaıuzunda elli Çin tay· 
yaresi muL-abelcde bulunmuş ve beş 

tanareyi yere düşürmüştür. 
dır • 

r-·-·-·-·-·-·-·-· Royter ajansı; ·-·-·-·-·-·-·-·-· i • 
i Türk ordusunun Hataya 
i girmesi bir saat meselesi 

• • • • i • 
• olmuştur.,, diyor ! i • 
İ Kahire: 27 (Radyo) - Halayda davam etmekte olen ; 
İ TUrk • Frenelz konu,malerı neticesinde TUrk ordusunun • 
! lskenderutı ve Antakyaya girmesi artık bir eaat meselası i 
! hellne gelml•tlr. • 
! TUrk ordueunun bugUn •k•am veyahut Yarın (bugUn) • 
! Hataya girmesi çok muhtemeldlr. i 
•. .. TUrk eUzU - Bu husueta ne TUrk ve ne de Franeız 
! menbelerından hiçbir malOmat verllmadiOine göre (Roy- e 
! ter) •J•neının bu haberini •lmdlllk ihtiyat kaydlle ıeıakkl i 
! etmek ıazımgelmektedlr. i • • ~ ............................................................. ~ ..................................... ,.. .............. . 

ANTAKYAYI BÖLEN 
HUDUD NOKTASINDA 
Usbeciler etrafımı sardı ! 

~----- ' i Yandıı: Antakya sokrıkla· i 
* rında zırhlı otomobili.er - i 
* Yukarıda: (+) işaretli yer * 
t Türk ve V•beci mırıtakasıııı ; 

ayıran nokta t 
• • .................................. 

- Yazı•ı içeride -

Portakalcılığımızı 
teşkilatlandırma 

Dörtyolda tetkikler yapan 
heyet dün şehrimize geldi 

tife giren azaların seçeceği idare 
meclisi azalarile çalışacaktıı. 

Kooperatif otuz sene müddetle 
teşekkül edecek ve beher hissesi de 
on liradan ibaret olacaktır. 

Portokalcılığın inkişafını temin, g~· ı 
rek Avrupaya ihraç ve gerekse dahıl
deki satışını tanzim, istandard, amba· ı 
laj ve kereste temini ile ihraç işlerini 
yoluna koymak üzere Dörtyolda bir ı 
satış kooperatifi tesisi maksadile ge· ---------------
çen sah günü Dörtyola giden heyet· 
ten iktisat vekaleti yerli mahsullarini 
teşkilatlandırma şefi Kazım refik, vila 

1 
yet ziraat müdürü Nuri, ticaret odası 
baş k~tibi Taha Toros şehrimize dön 
müşlerdir. 

Bu heyete dahil kooperatif mütc 
hassıslarından Viibrand da bugün Dö
rtyoldan şehrimize gele· ek ve Kazım 
Refik ile birlikle Mersine gidecekler· 
dir. 

Bu hususta aldığımız malümata 
nazaran; Dörtyol mıntakasında mev· 
cut bulunan altı kooperatif azaları bu 
satış kooperatifine aza kaydolunmuş 
Jar ve bu kooperatiflere dahil olmayıp 
ta müstahsil vaziyette bulunan Bahçe 
sahipleri de kooperetife alınmışlardır. 

Dörtyol merkezi, ~ayas ve Erzin 
nalıiyelerilc Kürtüllü, Uzerlı, Karakise 

Ocaklı, Büyük ve Küçük çaylı, 

lcadiye, Kuzuculu, başlamış, Kuzular, 
çayı, Lullu, Çağhlık, Kozludere köyle 
rinde mevcut 11,908 dekar portakal 
bahçesine sahip 2,557 kişinin koope
ratifçe alakaları temin edilmiştir. 

Kooperatif. esas mukavelenamesine 
iÖre lastik ve bir ay zarfında teşck· 
kül ederek faaliyete geçmiş buluna· 
caktır. 

Kooperatif müdürlüğüne iktisat 
müdürlüğü tarafından bir kişi tayin 
edilecektir. Bu müdür, ilk koopera· 

Beyruttaki 
Filistinliler 

Beyrutta geçen fran he
yetine bir ariza verdiler 

Kudüs: 27 (Radyo) - lran Baş. 
vekilinin başkanlığıııdaki heyet 
Beruttan geçerken orada bulunan 
Fiiistinliler kendilerine bir riza ve· 
rcrek lran Şahı Pehlevi hazretlerinin 
Filistin araplarırın davalariyle ala
kadar olmalarını rica etmişlerdir. 

Polonya ile ticaret 
müzakeresi 

Ankara: 27 (Telefonla) ·· Po 
lonya t ükumcti ile hükümctimiz a· 
rasında yeni ticarrt görüşmeleri 
başlamıştır. iyi bir hava içinde ge· 
çen bu görüşmeler mevcut ticaret 
anlaşmasının daha ziyade genişle 
tifmesini ve Polonya ile hükumeti· 
miz arasındaki ticaret mübadele 
imkanlarının daha · basitleştirilmesi 

gayesini hedef tutmaktadır. 
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Hatay röportajları 
VII =--=----

ANTAKYAYI BÖLEN 
HUDUD NOKTASINDA 

ıı '·---------·--------•1!19---.-.--"' Bir boşboğazlık 
Tarsus kanallarında l Adanalılar pazar gunle- \3000 İngiliz lirasına k 

Usbeciler etrafımı sardı! 
Dün mutahassıslar tet

kikatta bulundular 

Kısmen olmakla beraber Hataydaki idare 
Aııkaradan şehrimize gelen na

fia vekaleti müşavir ve mütahassıs· 
!arından doktor Gvuner ile su işleri 1 
altıncı daire mühendisi Hikmet ve 
mütehas•ıs Fihister kanalla da tel· 
lcikatta bulunmak üzere dün tar susa 

kadrosuna, değişti; diyebil.tiz. Fakat fena 

ruhlu gövdeler henüz herşeyden ellerini 

çekmemiş, disk ali f e edilmemiştir g · tmişlerdir. 
Bugünkü ekspresle de umum 

müdür Salahiddinle bazı mut has 
sısların şehrimize gelerek yapılmak 
ta olan kanal tesisatını tetkik ede· 
ct'kleri haber alınmıştır. 

Hataydakai yüksek makanizma 
lar, artık müktmmel denecek lir 
halde çalışıyor. Fakat oı ta ve kü· 
çük eller, imkan ve fırsat buldukça, 
düşündüğünü yapmak istemektedir. 

Kısmen olmakla beraber kad 
roya, değişti diyebiliriz. Fakat fena 
ruhlu gövdeler henüz hrrşeydeıı eli 
ni çekmemiş, diskalife edilmemiştir. 

Çok evvelden Hatay idare kad 
rosunda kapılanmış lekrlilerin, vic 
dansızların eli herşeyden tamamile 
çekilmiş değildir. 

Bugünkü sükunun teessüsüne 
yrgan~ amil, ~eflerin değişnırsidir. 
Ve bu şeflerin kaçmasından cesa · 
reli kırılan Garonun bendeleri fırsat 
buldukça, rl altından herşeyi yap 
maktan geri durmuyor. 

Hataydaki büyük Türk ekseri 
yeti , müf~id bir kısım akalliyetin 
velinimeti, sahibidir. Fakat tunlar, 
geminden kurtuluş çaresi bulamasa 
bile, bilhassa Antakyada, "altın. için 
şuursuz beynini salan bir hayvan 
pazarım teşkil ediyor. 

Öyle bir bitpa1arı ki, her alı 
cının kestirdiği fiata elde edebilece 
l'Yi :,.,~ .... """ "'"·~'··~., ,.t"l .. t 

Usebeci bakallar, idare başına 
Tüık elemanlar geçti diye grev ola · 
rak dükkanlarını kapatmışlar, · hala 
açmıyorlar · birer çakal, berer kirpi 
gibi, kapalı pazarlarında dolaşıyor · 
lar. lşleı i güçleri mıntakalarından 
geçen l ürklere, yumruğa Ct'saret 
edemeseler bile dille hakarette bu· 
lunmak sevdasından hala vazgeç 
memişler. 

Ben ne bileyim bunu, Çünkü An 
takyaya ayak bastığımın ilk günü 
idi. 

Bt'nİ hükumete götürm~kte olan 
arabanın içinden atrafımı te•lkikle 
meşgul '.oluyordum. Çok geçmeden, 
iki taraflı, kapalı d:.ikkanlarla sıralan. 
mış bir sokağa daldık. (sonra anla 
dım, burası grev yapan usbecilerin 
çarşısı imiş) Ha ;ret ettim; gün, cuma 
değil pazar değildi. Arabııcıya sor 
dum: 

- Niçin kapalı bu dükkanlar? 
- Bilmiyormusun ef~ndi, 1 ıınlar 

usbecilerin dükkanları. Vali, Kayma 
kam değişti, Garo gitti diye grev 
yaptılar. 

Yolumun daha )leı isine bakınca 
şaştım. Belki üç yüz rr etre bir me
saf<.", lıep fesli usbccilerle zincirlen· 
mişti . Arabaya atlama:;ıla, ar abacı
ya "Jön,, demem bir oldu. Fakat is· 
teğimi de bu sırada yerine g-tirme
miş değildim. o dakikaya kadar e· 
!imde tuttuğum ın1kiMyi araba için· j 
de giderken istediğim gilıi kullandım.

1 Buna benzn daha nelae şahit 

cldum. ı 
Bugün Hatay, göıünınek üzere 

bulunan lıir güneşin şafağı içindedir. 
yarın bütün karaltılar silinecek. 

Bugün, Hataydaki mes'ut istiha 
leleri tebaıüz ettirmek, ilk marhale-' 
deki ilk işimdir. Fakat güzelliğin gü 
zelliğini daha iyi gösterebil nek için 
güzelliklerin yanına çirkinlikleri de 
koymak lazımdır: Hala bugün bile 
sırıtan çirkinlikleri 1.. 

Bugün Hatayda iyilik vadisinde 
inkilaplar yapılırken, ak91liyet tiple 
ı i .. ~n·ciıT-m.ı,~Şı/ı\!hd/lıflr.Jt\!,'\!" ..,Q.i.\'i.,bit 
tedir, 

Nihat TangUnnr 

Bankaların yaz 
çalışma saatleri 

Ankara; 26 (Hususi muhabirimiz.! 
den)- Resmi dairelerio çalışma sa· ı 
atlerinin yaz münasebetile yeniden . 
tesbit edildiğini yzamıştım. 

Şehrimizde bulunan bankalardan 
Cumhuriyet merkez, iş, Sümer, ve 
0.;manfı bankaları da yeni çalışma 
saatlerini tesbit etmişlerdir. Bu dört, 
lıanka gişderi hergün 9 dan 12,30 
a kadar açık bulunacaktır. 

Ziraat bankası gişe saatlerini pa 
zartesi günü teshit edecektir. Banka 
çalışma saatlerini hergün 8 14 ola 1 
rak tesbit etmiştir. Türk ticaret ban 
kasının da henüz yeni çalışma saatle 1 

rını tesbit etmemekle beraber 
diger bankalarla b:rlikte hergün 
9-12 30 ve cumartesi günleride 9 11 
· 30 olarak tesbit edeceği anl~şıl· 
maktadır. Emlak ve Eytam bankası 
ile Belediyeler bankaları da tes'ııt 

edecekleri gişe saatlerinin tatbikine 
pazartesi ğünü başlıyacaklardır. 

Bira ve Şarap 
.... 

Her yerde 
kadehle satılacak 

Bira ve şarapların her yerde ka· 

dehle satıla bil< ceği hakkında inhi
sarln umum müdürlü~ünden şehri· 
mizdeki alalcadarlaı a bir tamim gel
miştir. Likör ve terkibinde fazla 
miktarda ispirto bulurımıyan meş

rubatın kadehle istimali caiz olan 
mıntakalar e\V!lce k• nun ve karar 
nameye göıe hükumetçe tayin ve 
tesbit edıliıdi. Bu mıntakalaıın tayin 
olunacak hııdudlar dahilinde de zik
rolunan meşrubatın kadehle satılma 
sı kanunun altıncı maddesinde sa • 
yılı lokanta ve emsali yemek ve yi · 
yccek satan yerlere inhisar eylemek 
te idi. Şimdiye kadar her nevi içkiler . . 
yin edilen mıntaka hududları içinde 
bulunması lazımgelmekte idi. 21 -
4 - !138 laıihli kararname ile ka· 
dehle bira ve şarap satışlarının bu 
tahdid haricinde bırakılması, yani 
bira ile şarabın her istenilen yerde 
satılmasına müsaade edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bundan sonra ka· 
dehle bira ve şarap veyahut bunlar
dan yalnız birisini satmak istiyenler 
olduğu takdirde bu gibiler - dük
kanları dahilinde olsun olmasın - i
darece usulen alınacak reıim muka· 
bilinde ruhsat tezkeresile satış ya
pabileceklerdir. 

Hamdi Ak verdi 

Ankara Gazi Lisesi Felsefe 0~
retmeni genç ve değerli hemşehı imİ7. 
Hamdi Aı<Verdi Maarif Vekaleti 
Orta Tedrisat Şube Direktörlüğüne 
tayin edilmiştir. Bu olgun ve çalış· 

kan arkadaşımıza yeni işinde büyük 
muvaffakiyetler dileriz . 

Radyo aboneleri ıçın 

Radyo aboneleri müddeti bu ay 
nihayetinde bitecektir . Bu müddet 
içinde Ü< retleri verıniyenlerdrn yüz· 
de on cezasile tahsil edilecektir . 

rl.nı· nasıl geçı·rı·yor?. lngiliz mahkemeleri, nişanlılarını 
al.latan veya kızlara izdivaç vaadin 
de bulunup sonra kaçan delikanlıla 

Seyhan kıyıları, Atatürk parkında 
halk nasıl eğleniyor? 

ra kar~ı çok siddetli davranır ... Son 
günlerde olan bir iki hadise buna 
güzel birer misal teşkil etmektedir. 

Birgün bir düğünde kadın, erkek 
ht'rkes büyük bir n~ş'e içinde eğle· 
niyor, dansediyor, şarkı söylüyorlar. 

Pazar günü Adanalılar; mevsi· 
min y;ne en sıcak günlerindı n birini 
yaşadılar. 

Hararl't derecesi öğleye doğru 35 
dereceye çıkmış bulunuyordu. Bağ 
ve bahçelere gidemiyenler bu yakıcı 
ve bunaltıcı sıcaktan evlerinden dı· 
şarı bir adım atamıyorlardı. 

Sokak ve çaddeler adeta bomboş, 
Yalnız arada sırada tel.. tük otomobil, 
kamyon ve arabalara tesadüf edili· 
yordu. Şehir derin bir sessizlik için 
de gibiydi. Bu vaziyet Saat dörde 
kadar devam etmiş evlerinde mec 
buri mahpus bulunanlar artık bu 
vaziyete daha fazla tahammül ede· 
miyuek kendilerini sokağa atmağa 
başladılar· 

Halkevi, Ulus parkı, Kolordu ya. 
nındaki park, Seyhanpark gazinosu, 
Atatürk parkı, nehir kenrn kadın, 
erkek ve çocuklarla dolmağa baş 
!adı. Saat onyediye doğru buralarda 
kalabalıktan oturabilecek bir kanape 
ve sandalye bulmak pek güçtü. Bu 
vaziyet hemen gecenin onbirine ka
dar böyle devam etti. 

Diğer bir "kısım halk da daha sa 
bahleyin çok erkenden bir gün evve
liııden hazırladıkları nevaleleriyle 
bağ ve bahçelere, Mersin ve Kara 
taş plajlarına taşınmışlardı. 

Buz ve buzlu meşrubat sarfiyatı 
şimdiye kadar göı ülmemiş bir de· 
recede idi. Belediye kamyonu Kana 
ra ile şehır arasında mekik dokuyor 
du. 

• •• 
Pazar günleri kasapların hay· 

van kesip satmıyacakları gerek bi 
zim yazınızı ve gereks~ kasaplar ce
miyeti tarafından ilan edildiği halde 
bir kısım halk bunları okumamış veya 
başkalarından duymamış olmalıdır 
ki, sabahleyin erkenden kasablar ha 
!ine kadar gitmek zahmetini ihtiyar 
etmış ve tabiatile elleıi boş olarAk 
dönmüşlerdir. Kasapların pazar gün 
feri et satmıyacaklarına dair verdik 
leri karar kat'i ve bundan belediye 
de haberdar bulunduğundan halkı 
mızın etsiz kalmamaları için birgün 
evvelinden tedarikli bulunmalarını 

bir kerre daha hatırlatırız. 

Bu arada, Bob isminde bir genç de lit' 
Lilyan ismindeki bir kızla arkadaş >n iki 
olmuş ve onunla dansederken bir a- •diseı 
ralık: ılı~ı s 

-Siz de ne güzel bir gelin olur· Ge 
wood ~d 

Demiştir .. , 1kor t 
Bu boşboğazlık Bob'a tam 3000 tnikin 

lngiliz lirasına mal olmuştur. ' ııı· r u 
Kı7, delikanlının bu sözünü bir Uıaca 

izdivaç vaadi ·telakki etmiş ve, dü- ~Çıtılııı 
ğünün ertesi günü, kendisine ne za- artı( 
man nişanlanacaklarını soı muştur. 

Bob, böyle bir teklifte bulunmadığı-. 
nı, hatta, aklından bile geçirmediğin• Ildır. 
söylemiştir. Fakat, kız, derhal malı 1 dılbeı 
kemeye müracaat etmiş ve delikan• 1 firar 
lının kendisine izdivaç vaadi~d~ _L,u· Çırağı 
lunduğunu, sonra ise vazgt'çtığını ıle• 1 bir 
ri sürerek tazminat istemiştir. lı Yaşı 

Mahkeme de kızın tarafını tutu· ~ 
b' 3000 1 ·ı· ı· - •ncı yor ve Bo u ngı ız ırası ver 

miye mahkum ediyor. Zen 
Şüphesiz ki Bob bir daha kadın· 1.0da 

!ara iltifata tövbe etmiştir... ~n. deli 
ık. · k'" Pık b ıncı va a: it 
Corc'la izabe! nişanlıdırlar ... Ço~ ' kırla 

Hayatı ucuzlatmak 
J ~1- .• ..l- l~ll .. ;l .. lc.s-

\ Köylerde yaralama 
haclioolorİ 

sevişiyorlar ve yakında evlenecekler-1 iki a 
Fakat, Corc'un 'lişanlısı yem~k pişir' ~~nda i 
mesini bilm· yormuş. Halbukı oglan. 
boğazına düşkündür. Birgün müstak• '- E 
1.>c1 karısına uıyur ki: ı Di>e 

Ekonomi Bakanlığı, hayat pa· 
halıfığını önlemek için alacağı ted· 
birler etrafında tetkikler yapmak 
ve bakanlığa rapor V!rmek üzere 
İsviçreli mütehassıs Lorens'i getir· 
mişti. 

Aldığımız malumata göre; Ba · 
kanlık çok ehemmiyet verdiği hayat 
pahalılığı işinin biran evvel halle· 
dilmesi için ikinci bir miitehassıs ge. 
tirtmiştir. Y rni mütehassıs lnğilte· 
re'nin Londra üniversitesinden Dr. 
Benham'dır. Dr. Benham da etüd
lerine başlamıştır. 

Kadastro ..ıa bir tayin 
Şehrimiz Kadastro Fen Memuru 

Muc v:nliğine Kadastro mektebi mezun. 
!arından Seyit tayin edilmiştir . 

Bir carih yakalandı 
Karaisalının Murtçukuru (Çetir) 

evı köyünde ağma Ahmedi yarala 
yan o köy ahalisinden Mehmet oğlu 
Ali Jan:larmaca yapılan takibat ne 
ticesinı.le yakalanmışlar ve Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Muayene için de oraya giden Be
lediye Doktoru Cemil , işini ikmal 
ederek Şt'hrimize dönmüştür. 

Çarhpare köyünde oturan Mus. 
tafa oğlu Ahmet ile karısı Fatmayı 
döğüp ve ayni zamanda Fatmayı 
başından ağır surette yaralayan ay
ni köyden kozacı Ahmet oğlu Ali 
ve arkadaşı lsmail ile incirlik kö 
yünde oturan Süleyman oğlu Meh
met burada çalışmakta olan Re 
cebi şemsiye demirile başından ağır j 
surette yaraladıklarından yakalanmış 
ve haklarında tutulan tahkikat ev 1 

rakile Adliyeye teslim edılmişlerdir. 

Yaralılar tedavi edilmek üzere 
şehrimize getirilerek Memleket has 
tahanesine yatırılmışlardır . 

Dörtyolda mahsul vaziyeti 

Döı tyolda bu s-:ne mahsul va· 
ziyeti geçen seneye nazaran çok 
şayanı memnuniyettir. Hasadın ar
kası alınmak üzredir. Pamuk tar
lalalarında hiç bir hastalık görül
memiştir. 

Karaisalı Hükumet 
Doktorluğu 

T orol Hükumet Tabibi Doktor 
Ziya Elevli kırk beş lira maaşla Ka 
raisalı Hükumet Tabipliğine tayin 
edilmiştir . 

-Bilir,in ben '.yemekleri evden . ...._ H 
yemesini severim. Ne olur sen de tiıııiıj 
yemek pişirmesini öğrensen! '>~ın b 

izabe!: ~!tın b 
-Peki, diyor ve gidiyor. Aradan 1'Cck v 

haftalar geçtiği halde izabe! yemek 
1 Çıkına 

pişirmesini öğrmmemiştir. Corc bir 
kere daha hatırlah}or. izabe! yine: l Zenci 

-Peki, diyor ve gidiyor: "'rinin' 
Yine bir şey öğrendiği yok. Ni- 1n üze 

hayet Corc, bir gün ciddi konu~ma· ~ 

ya karar veriyor: ' Ne 
-izabe!, diyor, bakıyoıum ~eP ı, bera 

yemek pişirmesini öğrenmemekte ~. l\ıı bi 
inad ediyorsun Bu böyle olmıyacak· 1~or ve 
Ayrılalım.. ıı 1 ediy 

izabe!: ı ~ar~ do 
- Ya öyle mi? diyor. Ben san' ~~. di 

gösteririm,.. tdeıı 
Çıkıp gidiyor. Ertesi gün Corc'' ~İtkaç 

mahkemeden cdb geliyor, mahke· lt.adaın 
meye çağırıyorlar. ~ aı eder 

Mahkeme Corc'un nişanlısından tarafın 
böyle küçük bir bahant'yle ayrılın' .ıııa,unı 
istediği için 2800 lngiliz lirası ver' ~tiYor. 
meye mahkum edıyor. al faali 

Hakikaten lzabcl, nişanlısının ' ~~Yor, 
den yemek yimek arzusunu pek P1 

'11Uddeiu 
halıva mal etmiştir... .

1
n İlirn 

ıııı . 
-------------- e ıle c 

ZABITADA : 

Durmasını beklimiyerek, 'araba
dan hemen atladım. Elimdeki küçük 
fotograf makinesinin objektifini, tcs
bit etmek i . tediğim tarafa çe,irdim; 
fakat, objektife girenleri fılme ge· 
çiremedim. Bir aoda önümde diki
len narçiçeği bir manga fesli adam, 
hep bir ağızdan bağırdılar: 

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

B uisminverildiği kimse.ne Bugu·· nu·· n ·ıspan"ıa Kralı Hırsızlıklar 

'y Seviş 
b afları 
~ ,. 

c 0 Yleni 
'aadetle 

-Dur memnu! 

eski Kral Alfomtur, ne de . .,,.,, 
F rankocular muzaffer oldu .•-----------.. -ııİııııİılllİıııılııııiı•-._ım_ıııiiıı _________ _ 

Bütün kanım beynimde toplandı: 
- Ne memnuu be? mek 

ğu takdirde tahta geç. 
arzusunda olan prenslerden 

-Tasvir almak memnu! biri. 
T .. k k d lspan}'a Kralı ismi bir lngilize ur mıntı asın an itibaren lıer 

ihtimale karşı beni korumak için ta · veriliyor. Bu büyük bir lngiliz va· 
kip etmiş olacaklar kı, iki Türk halk pur sahilıidir ve gemileri ispanyanın 
polisi orada belirmişti. hükumetçiler elinde bulunan liman-

Köprüyü geçinciy~ kadar, her !arına işler: 
ferde dayı demek mecburiyetinde ispanya harbinden sonra kendi· 
olan gazeteci prensibi, i kollanma- !erine büyük bir ticaret vasıtası bu· 
saydım, mutlak bir hadise çıkacak. lacaklarını anlıyan birçok lngiliz
tı; bizimkilere (bütün Hatayda şu tüccarları oraya mal sevlcetıneye 
iki tabir kullanılıyor: Oıılar, bizimki. başlamışlardır. Fakat, Franko kuv
ler) işaret ettim ve gayet tabii bir , ~etlerinin bomlı.aıd.ım~nı a~tındabu 
sesle onları tatmin t!ttim: tıcaret çok tehlıkelı bır şekıl almış, 

- Bir şey yok. 

hemen hemen bütün lngiliz gemile
ri ticaretten vazgeçerek ispanya li
manlarına sokulmaz olmuşlardır. 

Ya'nız, Con Albeıt Bilmeir, ge· 
milerinin ispanya limanlarına yaptık 
laıı seferlerini bilakis artırmış, ve hü 
kumetçilerin elinde bulunan limanla· 
ra daha fazla sevkiyat yapmaya 
başlamıştır. 

Fıanko tayyareleri ve gemileri 
tarafından bombardıman edilen lngi 
liz ticaret vapurlarının hemen hep~i 
Con Bilmeir'indir ve Lu hadiseler 
avam kamarasında münakaşalara 

sebeb oluı kcn bu gemi sahibinin is· 
mi sık sık gPçer, 

Bütün tehlikelere ve maruz kal. 
dığı hadiselere rağmen, ispanya se· 
ferler ine devam eden Con Bilmrir 
bugün lıükumetçi lspaııyanın Avru
pa ile olan hemen bütün ticaretini 
dine geçirmiş gibidir. Bunun için 
kendisine, bu sahada olan hakimi
yetinden dolayı, "ispanya Kralı" is
mi veriliyor. 

Ayrıca, Londra ticaret merkezin 
de büyüle nüfuz sahibi Con Bilmeir 
genç bir adamdır ve bu işe bundan 

üç sene evvelbaşlamıştır. evvtlce, bir 
gemi şirketinin müdürü ile ve karı 
sıyla beraber, bu şirketin bütün iş · 
l•rini idare ediyordu. 

hpanya harbi başlar taşlamaz kendi 
sine açılan kar kapısını görerek Con 
Bilmeir,. şirketi ke?clisi satın al:Uış ve 
daha bı·çok gemıyle zenginleşnre
rek, ispanyaya sefere başlamıştır. 

Lon~rada söylendiğine göre, Is. 
panya lımanlarına mal göndermesi 
ni kesme!İ için kendisine 100.000 
lngiliz lirası teklif edilmiştir. Fakat, 
"ispanya Kıalı" bunu kabul etmemiş' 
tir. ticaretine devam etmektedir. 1 

Tarsus kapısında Tüccardan p.I fıı1tdUI 
Rm. Kelle Şekeri dükkanının a•k' A.tarlan 
kısmmda bulunan demir ve çinke ~ltir. M 
gibi eşya bulunan mağazasının dl '~Yor ve 
mındaki çinkosunun meçhul şalıl1 ~!eriııi ta 
tarafından açıldığı şıka yet edilm'~ ~ "11dilliden 
üzerine tahkikata başlanmıştır. ~niıaruf tü 

* tYa .. 
• Faydalı köyünde oturan Ali ~ı; •ke~ der 
Aıifin geceleyin dükkanının kılı , t Bız se 
kırılm~k suretilc iki çıft kadın k11: 1 1 ~eınize 
d · · b d·ı 11' a~aın "I uras , yırmı eş tane men ı • it ~ rnu 
çift terlik, se:Ciz yüz kuruş parat• 

1 1 I> ıra ati 
2715 kuruş kıymetinde manifat111

.
1 

•t~ birbiri 
eşyasının çalındığı şikayet ve idJ.'. tııı 01rnaın, 
edilmPsi üzerine tahkikat ve tak1 

/ her ha 
bata başlanmıilır. illi 8, 



Atina mektubu 

Atinada bir salgın : 
Aşk hastalığı 

a kızlar; erkekleri kaçırıyor! 
la 
n 
a 

çobanı kaçıran çapkın 

hikayesi ! r. kızın enteresan 
ek 

[Atlna, Haziran ••• ) 

lier halde sıcaklardan olacak, 
aş >n iki hafta zarfında kız kaçırmak 
a· •

1
disclcri, sari bir hastalık gibi or· 

l ı~ 
&1 sarmış bulunuyor. 

lur· Geçen gün Atinada 24 saat zar 
b~a dört çift kaçırılmış ve yeni bir 
t Ot tesis edilmişti . Bunu takipe 

000 tn ikinci yirmi dört saatin ilk nısfın· 
~ llıüddriumumi ije yine üç aile 

bir !ii•a Caat etmiş ve ikisi kızlarının 
Ü· ~Çıtılrnasından biri de oğullarının 

za- attılınasından şikayetçi olmuşlar· 
tur. r. 

•1 ğ!· .• San hadiselerin üçü de eııtere
ığını lndır. Biri, zrnci bir soforle kaçan 
alı t dılberin, diğrri Midilliden Atina 
an• 'firar eden bir zengin kızıyla fırın· 
·b·uı · tıtağının, üçüncüsü ise 23 yaşın 
ı ı e· ı b' it kız tarafından kaçırılan on 

11 Yaşında bir çobanın maceraları. 
utu· 
ver· ~•ncı ŞoförUn Macerası 

Zenci şoför Ali Mahmul ile 18 
adııı· l~nda Mariya ismindeki Rum dil ! . 

kn. deli gibi birbirlerini seviyorlar, 
~ sık buluşup bülvarlarda dolaşı · 

. Çok t, kırlarda geziniyorlarmış . Bir gün 
ide'' ile iki aşık kol kola Om on ya mey· 
pişir' ~nda iler !erken, kız birden duru· 
glanı · 
üstak· ..... Eyvah) 

Di>e hayL ırıyor ve ilave ediyor: 
vden . ' Herşey mahvoldu! Artık bir 
n de ~llıizi cbediyyen kaybedrcrğiz. 

t)~ın bizi gördü. Şimdi eve gi 
:'strn babam beni dayaktan öl

rada0 'ecck ve belki de bir daha soka. 
emek 

1 Çıkmama bile müsaade etmiye 
re bir 

yine: ~:nci şoför, siyah elini Rum 
tın in' beyaz yüzünde, sarı s~ç 

k. Ni- ~ın üzerinde dolaştırıyor ve so· 
u~ma· r: 

1
' Ne yapalım, kaçalım mı? Be· 

~·~ e beraber gelir misin? 
ek it . ~ız biran tereddüt devresi ge 

acalc· 1~or ve bu s2mimi teklifi derhal 

lı~ 1 ediyor. Omonya meydanından 
) ara doğru koşan otomobil, biri 

san• ~z, diğeri simsiyah iki aşık 
, &den uzaklaştırıyor. 

Corc' İtkaç saat sonra, oldukça yaşlı 
ahkc il: ~dam mahalle karakoluna mü 

1
•t ederek kızının bir zenci şo 

sında0 la rafından kaçu ıldığını söylüyor 
yrılııı' :~sunı yavrusunun kuı tarılması 
sı ver' L 

11Yor. Müddeiumumilik, zabıt• 
qal f ı· t . 'k' • k 
1 

aa ıye e geçıyor, ı ı aşı ya· 
ının t ~ 1Yor 

ek P' ~Üdd~iumuıninin "uallerine, ba 
in itiınlarına iki ağız tek bir 
ltıe · ı ....__ ı e cevap veriyoıhr: 
y Sevişiyoruz! 

beni seven bir kızla.. Ben onun pa 
rasını, ailesini değil, kendisini istiyv
rum .. Tabii onun gibi, o da beni 
ayni hislerle seviyor.. Doğru değil
nıi Kornilya? 

Kız der hal lastik ediyor: 

- Evet.. Daima da seveceğim .. 
Onun beni sevdiği gibi!. 

Müddeiumumi oğlana yaşını 

soruyor. Kızın nüfusunu tetkik edi
yor. Evlmmelerinde hiçbir mani bu 
lunmadığını söyliyerek kiliseye git
mrlerini tavsiye ediyor. 

Zabıtanın takibatından kurtulan 
iki ger.ç aşık daha müddeiumuminin 
bpısından çıkanrken karşılarında Mi 
dil inin maruf tüccarını görüyorlar 
Kızın babası kızının üzerine atılmak 
istiyor, oğlanın kuvvetli kolları onu 
durduruyor ve kızı babasına taktim 
ediyor. 

- Bayan Kornilya, Kara kosta1 
tin 1 

ihtiyar tüccar bağırıp çağırıyor 
fakat birl eşmek istiyen iki gönlü a· 
yırtabilecek kanııni bir kuvvet bula 
mı yor. 

KUçUk Çoban nasıl 
kaçırıtmıf 7 

Öğleye dağru, Atina müddeiu· 
mumisi daha enteresan bir hadise ile 
karşılaşıyor.· ihtiyar bir adam: 

- Oğlumu 23 yaşında bir kız 

kaçırdı. 15 yaşındaki oğlum kaçırılrlı 
di e zabıtanın harekete geçiı ilme· 
sini istiyor. 

A lresler alınıyor, iki otomobil 
sür'atle Kipisyaya ilerliyor. Her ta 
raf aranıyor, metruk bir evin içinde 
yakılan ateş nazaıı dikkati celbedi
yor ve sevgililer orada lıulunuyor. 

iki genç, aralarında teati edilen 
mektupları yakmakla meşgul iken 
yakayı ele veriyorlar. Metruk evin 
Lir köşesinde birkaç ~ulfa · 
to komprimesi ve fazla mikdar · 
da naftalin de görülüyor. Genç ço 
bon hadiseyi anlatıyoı: 

- Biz sevişiyoruz. ikimizde an· 
!aştık, evleneceğiz. Kızı kaçıran b•n 
değilim, o beni kaçırdı. Hatta bu 
ilaçları o tedarik etti. ikimiz de içe 
cek ve Hrlıkte ölecektik. 

Ben kızı çok sevi orum .. asker· 
liğimi yaptıktan sonra her halde 
kendisiyle evleneceğimi 

Kız ve erkeği ana - babalarına 
iade ediyorlar. Fakat küçük çobanın 
b~bası hadiseyi bir türlü uııutamı· 

yor ve oğlunu kaçıı an kız ale}hine 
da va açı yor!. 

~ aşları da mü ait görülüyor, 
a •öyJ . - dd . • 'f e enıyor, mu eıumumı çı t-
•aadctler diliyor. 

ı 
Döğüleııler, ) aralananlar 

dan p.I _,.ldllllden kaçanlar 

ın a•~' Aıaılan hrnüz birkaç dakika 
e çin:: ,~tir, Müddeiumuminin kapısı 
ının ~Yor ve bir çift içeri giriyor 
lıı a!ıl1 ılc · . . . 

Ş ~· tıııı taktım edıyorlar. 
~ dilııı~~ ~ıdillidcn fınncı Kara Kostan 

r, ır . ~/•uf tüccarla~dan B ... nin kızı 
t Ya., 

Ali o~·~ 'kek derdini anlatıyor: 1 
klJı 'B· ı ı 1 

• t il sevişiyoruz .. Kızın babası I 
:lın k~.~, 1~~ernile müsaade etmiyor .. Ar
ıdıl • ~e ~ arnmül edemedik. Midilliden 

1 

paras• 
1 1 llı_ra atladık ve kaçtık ... iki· : 

nifat~ 1 ~ bırbirimizi seviyoı uz. Benim 
ve id .

1
, ltıc 01ınam, zengin bir kızla evlen 

·e taJıl il ~er halde mani trşkil edemez 
ıtıı B, nıüddciuınuıui? Bılbdsba 

Eski istasyoıı civarında oturan 
Mehmet oğlu lbrahinı, Mehmet 
oğlu Hüsnüyü bir haftada iyi olacak 
derecede döğdüğiinden, Mustafa 
oğlu Aziz ile lsmail oğlu Ahmetle 
Lir gramofon )Üzünden çıkan kavga 
da }ekdiğerleı ini döğüp bunlanıda, 
Aziz rlinde bulunan çakı ile Ahıne 
di tlinin üstünden h•fıf surette y~. 
ralandığından, Zeynel oğlu Hakkı 
da sürdüğü kamyonunu Yusuf oğlu 
G;rip ve çocuğu Envere çarptıra· 
rak h.fıf suı ette yaralanmalarına 
sebebiyet verdiği vuku bulan şika 
yetteıı anlaşılmış ve suçlular yaka· 
!anarak haklarında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

Fransadaki 
• 

esrarengız 

cinayet 
Katiller bir sene 
sonra yakalandı 

Kraliçenin • 
annesı 

Bugün büyük me-
rasimle gömüldü 1 

Londra : 27 (Radyo) Kraliçe 
Elizabetin annesinin cenazesi bugün 
Skotlanda büyük merasimle Kral 
ve kraliçe, Saray eı kanı, başvekil 
ve nazırlar, Lordlar ve avam kama 
raları azaları bulunmuş ve mezara 
kral ve kraliçe tarafından beyaz 
zaubaktan büyük bir ~elenk konmuş
tur · 

Suriye Hükumeti 

1 
! 
1 

Gözb görülmeden 
Aşk, 

hakikatına inanılmayacak kadar güzel bir 
güzellik, muzik, şi i r şaheseri 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine gözler için bir ihtişam misali kşkil eden 
Tabiatın en güzel maezarasile süsl enmiş (Portariko) Ad ala rında 

geçen heyecaniı, zevkli bir mevzu, herkesi alak~dar eden bir 
aşk, herkesin seve seve dinliyeceğ i en güzel muzik şaheserini 

sunmakla şaheserini sunmakla muhitine yeni bir yıldız 
daha tanıtıyor. 

Holivudun güzel, .füsunkar sesli yeni yıldızı 

( Zaruh Leander) 
İn yarattığı 

(La Habanera) 

Geçen senenin Nisan ayında Pa· 
risi işgal eden mühim bir cinayetin 
esrarı ancak geçen hafta çözülmüş· 
tü. Pojoul arkadaşı Pierre ile eski · 
den ahbap imişler. Ötedenberi mes· 
!ekleri olmıyan bu üç arkadaş yan· 
kesicilikte, koçakçılıkla ve dolandı. 
rıcıkla hayatlarını kazanmağa baş· 

lamışlar ve son zamanlarda da e
peyce mühim miktarda para kazan· 
mışlardır. 

Harice hububat ihracır ı 

Katiyen n.enetti 1 La Halıanera, Porta riko adasının en meşhur ve bütün dünyaca 

1 beğenilen ve söylenen şarkısıdır. 

Ancak son muvaffakiyetlerile 
hisselerine düşen paylarını araların· 
da taksim eden bu üç arkadaş, içle· 
rinden birinin komiteye ihanet et· 
tiğinin farkına varmış tardır. 

Çünkü Pierret çaldıkları eşya· 
yadan iki mislini kendısini almakta 
diğerlerini ise mütesaviyen diğer ar· 
kadaşlarına taksim etmektedir. 

Bu hal, Poujol ile Penaııciyi faz 
la kızdırınış: ve arkalarında Pierro
nun ölmesini kararlaştırmışlardır. 

Bir gün otomobille gezmeğe gi· 
den bu üç arkadaş haydut sokaklar
dan birinde otomobili durdurmuş. 
)ardır. 

Evvela. Poujoul Pirroya meydan 
yokumuş; 

- Sen bizi soyuyorsun, namus· 
lu hareket etmiyorsun? 

Demiştir. 

Buna itiraz eden Pierroya Pau 
joııla deliller göstermi~tir. Ezcümle: 

- Geçen soygund. elimize ge. 
çen (5000) kuruşun ne oldu? Onla. 
rı bizden saklıyaıı sensin! 

Sözü Pierroyu kızdumış ve iki 
arkadaş yumruk yumruk vumrua baş ; 
la dır. 1 

Al tal ta ü stüste devem eden bu 
kavgada, altta kalan Poujouls sab· 
rtdememiş ve tabancasını çekerek 
arkadaşını vurmuştur: 

Asıl facia bundan sonra başla· 

mıştır. Çünkü karnından yaralanan 
Pıerro birden ölmemiş Poujoul ile 
Penanci korku ve heyecan doktor 
aramağo koşmuşlardır. 

Ken1i işlerine yaaıyac~k bir dok 
tor bnlamıyan haydutlar, otomobille 
her tarafa başvurmuşlar ve nihayet 
hiç kimseyi bulamıyarak eli boş ge
riye gelmişlerdir. 

Bundan sonra yarayı tr mizliye
cek bir tanıdık arkadaş akla gelmiş· 
lir. Bu arkadaş ta gelinceye kadar 
Pıerro diin )aya gözlerini kapamıs 
tır. 

Ölüm k arşısında telaşa düşen 
haydutlar, 130 kilometrelik bir sür
atle Grandvenenk ormanlığına 
cesedi götürmüşlerdir. Oradan ge
çen bir adam cinayeti karakala ha
ber vernı i ş, lakiıı N ı sandan !::eri ya
pılan araştırın<ılar sona ermemişti. 

ermemişti. Şimdi tamam~n tutulan 
banilrr hapishaned~dirler. 

• 

Kudüs : 27 (Radyo) - Suriye 
hükiımeti, bu srne mahsulün azlığın · 
dan dolayı harice hubuhat ihracını 
menetmiştir. 

Romada yapılan hava 
şenliklerinden 

Roma: 27 rRadyo)- Burada ya 
pılmakta olan hava şenlıkleri müna 
.iebetile uçuş yapan tayyarelerden 
birisi yere düştrek parçalanmıştır. 

Pilot da parça parça olmuştur. 

Eczanelerin pazar 
günleri kapanması 

meselesi 

Nöbet usulunun ihdası 
düşünülüyor 

lstanbul : 27 (Hususi) - Türki· 
ye pratik faı makologlar birliği aza· 
ları s~nelik kongrelerini önümüzdeki 
ı.erşeml,e günü akşamı Eminönü 
Halkevi salonunda yapacaklardır. 

işleri başından ayrılamıyacakları için 
gece saat 22 den sonra başlayacak 
ve tahmin edildiğine göre gece ya• ı 
sından sonraya kadar devanı ede 
cek olan bu toplantıda, pratik far . 
makologlar bilhassa krndileri için 
hayati iki mevzuu görüşecek! rdir. 

Göı üşüfece k mesPlelerd ~n birin 
cisi pratik farmakologların hafta ta· 
tili meselt"sidir. Muayyen bir h•fta 
tatilleri olmıyan pratik farmako 
loglar buna senclerdenb~ri çalışmak· 
tadırlar. 

Bunun husulü için de başlıca ça
re ola· k eczaneleri pazar günleıi 
tatil yapmaları, yalnız gice nöbetle· 
rinde olduğu gibi, bir mıntakada 
her eczanenin nöbetle pazarlaıı açık 
kalınası şekli ileri sürülmektedir. Sıh · 
hat vekaleti, geçeıı sene bu şekle 

muvafakat etmiş fakat işin diğer 
formaliteleri ikmal edilemediğinden 
kıt'i bir netice alınamamıştır. Bu de 
faki toplantıda bu hususta tekrar 
göıüşülrce ktir. 

Burdan başka, 1.irlık, pratik 
farmakologlaıın , halkın sıhhatiyle 
yakından alakası bulunması itibariy
le sıhhi muayeneye tabi tutulmaları · 

nı lüzumlu görmektedir. Bu mevzu 
da ehemmiyetle müzaker<' edilecek· 
tir. 

. ıçın para i ispanya hadiseleri 
verıyor 1 

Sacht ne 

Berlin 27- Rcichsbank prasident - Birinci sahıfcdrn artan-
Dr.Schacht Reichbaııic memurlarının 

devam ettiği bir kursta tahvilat inti· 
tunun takip ettiği kredit politikası 

hakkında şu iz ıhatı yermiştir: Çok 
defa itiraz ebilbiği gibi inflaton leh 
likesi yüzünden kredit yapılmasını 
ileri sürüyorlarsada, Alman maliyesin 
inkişafi bunuıı aksini gösterme kdeJir 
Çünkü bugün almar.ya en sağlam 

lıorçlu bir millet olarak gosterilebi· 
çünkü bir taraftan almanya diğer 
milletlere l))an borçlarına ydiştiği 
gibi Alınan milletini günü gününe 
birkülerini ödememektedir binacna 
leyb kreditpCJlitiksinin bir lıafıf meş 

reblikle alaka~• yoktur. 

Valansiya : 27 (Radyo) - Fran. 
ko tayyareleri bu sabah Valansiya 
limanında ki Arlon lngiliz gemisile 
Hahkanti açıklarında demirli bulanan 
Farinham lngiliz gemilerini homb la 
mışlardır . Aı lana tamım elli bomba 
atmış ve içerisinde bulunan 5oou ton· 
!uk hamulesile batırılmıştır, Farinha
yım gem.sinde yangın çıkmışıır. Ge· 
mi batmak üzere bulunmaktadır. Bu 
~emiyi bombardıman eden tayyarele· 
rin adedi altıdır 

Londra : 27 (Radyo) - ispanya 
Cumhuriyet Hükümetı ,Tayyarelerinin 
sıksık Mayorka adalarını zıyaret et 
mesi Roma Hiikiımetini kızdırmakta· 
dır. Çünkü burası ltalyanların tayya
re karargiihı bulunmaktadır. 

Alman film sanayiinin bir zaferi olan bu misilsı z eseri mutlaka görünüz 

Ayrıca: dünya haberleri 
Yaz tarifesi: Balkon 25 kı;ruş · Duhuliye 15 ku ruş . Loce bir liradır 

Zabitan ve Öğ retmenl ere a yrıca tenzilat 
Dikkat: Sinema hususi tedbir ve vsnti latörlerle son dersce serin 

bir hale getirilmiştir . 

Yahudi firmaların 
akibeti 

250 

Berlin 27 - Alman mülki ka
nunlarına üçüncü bir nizamnamen;n 
eklenmesile Almanya Yahu .J ileri 
için yapılan kanun daha vasi bir şe 
kil almıştır, Eski nizamnanıelerde 
Yahudiler, veya "Yahudi melezi. 
hakkında, idare ve bütün kanun 
işlerindeki salahiyetleri bildirilmese 
de yeni nizamnameler daha esaslı 

bir şek: lde iktisad ve ticarete karşı 
olan vaziyeti lesbit edilmiştir. Şim
di neşr olunan kanun nizamnamesinin 
maddelerine göre Yahudi fiı maları 

manası <laha sıkı bir şekilde iz , h 
edilmekte ve hatta her hangi hir su 
rette Yahudi sermayesile işleyen ti
carethanelerde bunların içrrisine 
girmektedir. Bu riz • mnamoıin en 
ı uhlu noktayı bütün y' ahudi ticaret 
veya müteahhitlerinin Yahudi ol 
duklarını gösteren bir levhanın tayin 
edilecek bir günden itibareıı kullan· 
ma mecburiyetidir. Esasen Nüm 
bergde sülaleye göre kimlerin Ya· 
hudilere dahil dahil olabileceği ka· 
nunla tesbit edilirken ileride yahu 
dilerin Almanyada ticaret yepma 
hakları hususunda tedbirler dına· 
cağı bildirildiğind n bu kanun bü· 
yük bir fevkalade olarak karşılana . 
maz ancak yeni Re'chsvirtschaftas. 
minister (iktisad vekilı) Funk maka 
mına gsçerken aı tık Yahudiler hak 
kında yapılması lazımgen tedbirle· 
rin yak aşlığını ilan etmiştir . 

Avusturyanın, Almanyada yaşa 
yan Yahudi~rin adetini ziyade ziya. 
deleştirdiğinden bu meselenin s•ri
an görülmesine sebeuiyrt vermiştir. 

- - -

İlaç fiatleri ucuzlı
yacak 

ispençiyari ve tıbbi müstahzar 
lar -hakkındaki 21-5-938 tarih ve 
1262 sayılı kanunun 18 inci madde 
sinin değiştirilmesine ve bazı hüküm · 
!erinin kaldırılmasına dı:.ir olan, hük. 
mü 1 Hıziran J 9'b tarihin·len iti ba 
ren mer'ıyete g i rrıı kanunun ikinci 
maddesi le 1262 s ıyılı kanunun 3304 
sayılı ve 5 1 938 tarihli kanunla de. 
ğiştiıilen 16 ve 16 ıncı maddeleri· 
nin kaldırıldığı Lir tamimle Maliye 
Vekaletinden vilayete bildırilmiştir. 
Bu itibarea 1 H;ıziran 938 tarihind en 
itibaren tıbbi müstahzarlarridn i5tih 
lak resmi alınmıyacaktır. Ancak ka
nunun muvakkat mdddesi hükmü~e 
göre, tıbbi ınü.tahzarlara ya!Jıştır ıl ı 
mak üzere sahiplerinin mal sandık 
laıından veyahud gümrük idaı elerin 

Asri 

Kardeşine tabanca 
çeken adam 

Günr ğli mahallesinde oturan Sey 
han oğlu Al:;idin kardeşi Haydara 
tabanca çe ktiği şikayet edilmiş ve 
Abit tabancasile yakalanarak hakkın 
da kanuni takibat yapılmıştır. 

Bütün Tıp müntesiplerinin ve bil· 
hassa Doktorlarım ı zın görmesi 

l~zım gelen bir film 

yazlık S;nema 

Bu Akşam 

l iki sene evvel FREDRIC M.\RCH 
ve MRIAM HOP.<INS'in temsil 
etlikleri ( iKi YÜZLÜ ADAM) 
filmine nazire olmak üzere vücude 
gdirilmiş fevkalade meraklı bir 

mevzua sahip 

( İki Canlı Adam ) 
Hayret ve heyecanla seyredilecek 
Esrarengiz büyük fılmi sunuyor 

Daimi bir heyecan, bir mera ~ ve 
tecessüs kaynağı o!an bu filmin 

baş rollerinde 
YENi MAKIY AJ KRALI: 

RALPH BELLAMY 
Ve Selm l Hanım ismi le anılan : 

MARIAN MARCH 
bulunmaktadır 

Bütün sinema severlere tavsiye 
ederiz 

9462 

den aldık laıı pu1hm ı be.Jel i kendile
' ine iade edilmiyec~ğinden sahiple

rinin ellerinde b. lunan pullu müstah · 
zarlar tamamen saıı!ıncaya kadar, 

pul kıymetini tiistahzarın fi atine zam 
suretile müşteriden ala bileceklerdir . 
Herhangı Lir suiistimale mahal kal

mamak üze re müstahzar sahiplerin. 
dm pulla nmış ne kadar müstahza rı 

bulundu ~ u n a ve nı ü stalızarlara ya

pıştırmak için elinde ne kadar pul 
bul nduğıına dair Sa )ı . e kı)meti 

gösterilmek şartiyl e on gün zarfın 
da bir beyanname a l ı n ması ve kont
rol edilerek beyannaırelrrde )'&zıh 
miktarların t1oğrulu~u nun teslıit e· 

dilmesi sııretıle ecza fratlt riıı 1e ih· 
tikara mahal bıt8kı:m~ması için ted. 
bir alınması lüstahzarlara y apıştır· 
mağa mahsus ı.ull ~ ı d an gümıük i
dardeıindrn h ı . üz satılmıy arak kal
mış olanlar da mahallerinde gümıük 
idarelerinde lrsbit edilecek, sayıla· 
çaktır 



ahife 4 

Yazlık • 
sınama 

Pek yalun da 
Venedik Film musabakasında en bü) ük Sanat Mükafatını kazanmış ve 

l ii tün dünya siııem1ların Ja emsalsiz bir muvaffakiyetle gös terilmekte olan 
meşhur Rejisö r (J ULI EN DUVIVIER ) in ş a heseri 

( Bir Balo Hatırası ) 
-Un Carnet De Bal -

: Emsalsiz ve harikulade Fran sı zca sözlü büyük filmi takdim edecektir. Ba ş 
rollerde: Sintmarın en biiyük sekiz dehakar Artisti 

( Harry Ba ur ) 
Pierre 
Villm 

Blanchar - Marie Beli - Pierre R ichard 
Lois Jouvet - Rai mu -

VE 

( Fernandel 

Françoise Rosay 

) 
Bu lunmakta dır 

Mevsimin en müstesna bir sinema had isesinin te~kil edtcek olan bu 
içtimai ve bü}ük Aşk film ini sa b ı rsızlıkla bekleyiniz 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
9452 
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Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi 

Bay Halil 
Ordu E., i civarı Savatlı 

9358 evı 19- 30 ________________________ ...; 
Kayseri Cümhuriyet 

Müddeiumumisinden: 

Petrol çok aranmakta ve pamuk zeri· 
a) alı da vasi mikyasla teşv ik olun. 
maktadır Ham deriler ile ka hveyi 
istisna edecek olursak, Habeşislanın 

ham madde ıhracatın ın ehemmiyet
siz olduğunu görürüz. Esasen ham 
de ri lerin l ı alyaya ihracı memr.udur. 
l'unlRı doğnıdan doğruya yabancı 
mcmlekcllerc ihraç olunmakladırlar. 

Siizü geçen g;;zclrye göre dün
yanın IAkip etmekle olduğu Ot arşi 
A l mnny;ıda olduğu g:bi ham madde 
fıatl<ırını yüscllmckltn ,.c dolayısile 

hayal bahalılıgını artırmaktan ba~k a 

hir işe yaıaınaınışlır. Bundan başka 
rsl i ekonomiden birdenbire yenisine 
geçilmesi mevcut ticaret muvaıt nesi
ni biı haylı sarsmışt ı r. Yeni mahsul 
bujtd<yın fialı vı· ekın,k meselesi 

Geçenleıde Duçcn'n başkanlığı 

altında toplanan da'mi buğday ko
milfsi, yeni mahsul bıı j!'day fiallerini 
şimdid~n lesb>t elm'şlir. Bu fia tlcr 
heklolilresi 75 kilo gelen yumuşak 

buğday için kental hesabile 135 ve 
seri buğdaylar 150 liret olacaktır. 

Kayseri cna evinin 1 Tem 
nıuz/938 gününden itibaren on bir 

ı ayl ık ihtiyacı olan (67000 - 83750) 
kilo tahmin edilen ekmek ihtiyacı 

kapa lı zaıfla ve on beş gün nıüdet· 
le eksiltmeğe konulımışdur. ihale 
1 Temmıız/938 günü saat on alııda 
Kays~ri ' Cumhu.iyet Müd • 
dei umumilik dairesınde yapıla . 
cağından isteklilerin ihale gününden 
evvel (471 ) Lira trminat akçasınm 
malsa nd ığma tes lim ile makbuzunu 
ve ticaret o l a~ındJ kayı t lı o lduğun 

da dair v-sikasını ve teklıf mekiu \ ııı 

ile b i ı l ık t c ihale günü ~aat on beş e 
kadar mahalli müd •i umumiliğine 

tevJ ii ve şartname,in i görmek arzu 
edeni ·rin memuriyelimize ve 
mahall i hapiohane müdürlüğüne 

Bu sene havalaı ın gayri müsait 
ıreçmekle olması, b;dayelte kuraklık 

hü ~ üm sürmüş bulunması hasebivlc 
yeni rekoltenin eksik olacağı kanaa
ti mevcullur, Buğday dolayısiyle ha
rice deviz çıkarmaması arzu edilmek
le olduıtundan buğdayın tasarrufkiira· 
ne idar~ edilmesi maks~dile buğday 
unlarına yiizde 20 nisbelinde başka 

hububat unları karıştırılmasına b rar 
verilm iştir. 

Buğday ıınlaı ının ytizde 20 nis
betinde Mısır unu veyahut yaln ız yiizdc 
onu nisbetinde pirinç ve bakl:yat ıı nu 

ka rı şlıı ıl mas ı alakadarla r ın ih l iyaıına 
hırM ı lmışlır . 

Halkevi 
lığından: 

başkan-

İkmal talebelere caba ders 
Halkevi, Orta tedrisatın ikmale 

kalan öğrencilerin e temmuz başından 
Eylul ba şına kadar iki aylık ikmal 
kursla rı açacakt r. Bu kurslar Riyazi
y~ , Fızik , Cebir, Hmdcse, Tabiye, 
lngilizce ve Fransızca okutac •ktır. 

Kız öğrenc i le r i n kursları kızlise 
sinde, Erkeklerinki Namıkkemal oku 
!unda açılacaktır. Bu kurslada ders 
fer parasızdır. lsteyenöğrenciler Na 

müracaa tları ilan olunur. 9442 
3 - 4 

r- , 
Kiralık içme suyu 

Misisin Suluca ve 
Acıdere köyünde bu
lun an ve vekaletten 
gelen rapor üzerine 
d iğer menba suların
dan üs tijn bir su ol
dıığu anlaşılan bu su 
kiralıktır. istekliler on 
gün içinde Acıdere 

köyü muhtarlığına 
m• ıracaatlari ilan olu-
nur. 1-4 9444 

r-9, ............. , ... ..-:.; 
1 ÇOCUK HASTALI . LA 

MÜTEHASSIS! 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 
mıkkemal okulu baş öğretmeni Ömer 1 Kabul saatıarı : Her gU] 

Sanvere müracaat ederek açılan def 15-18 
tere yazılmalıdıı lar. 

9431 6 -6 .._ ______ _ 

Türksôzü 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Miidürlüğünden: 
1- Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere mü 

sabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır . 
A ) Müsabakaya İştirak ede"ilmek için Orta Tahsili bitirmiş olmak; 
B ) Türk olmak; 
C ) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan ( dahil ) yukarı olmamak; 
D ) A.sgari bir sene için askerlikten maaf olmak ; 
E ) idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal 

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

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

dar paşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya , Adana, Afyon, iz· 
mir ve Erzurum işletme Merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe kadardır. 
5- Talipler işletmelere ve İstasyonlara istida ile müracaat edrcekl~rdir. 
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malumat almak isti · 

yenler işletme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirlc ·. 

9417 17-22-28 

Sıhhatinizi koruyunuz ' • 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N · 10 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 

Koku 
Renksiz 
Kokusu ı Uzvi maddeler için sar!olunan müvellidilhumuza 1 

)Tadı 

Teamül 
Latif 

: Mutedil 

litrede 0.40 mgr i 
Sülfat ( SO 4 ) ,. 0.0033 gr. , I 
Klor ( CI ) ., 0.0074 · 
Nil ra t ( l'>o 3 ) ., 0.0040 1 
Nitrit ( No 2 ) ,, Yok 
Amonyak ( NH 3 ) ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvani~li borularla İçi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sı~hat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
1 ı · 'I Kayadelcıı Gazozları da 1' ay11delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 
1\ fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 2~ 

9375 
· --~~~-~·~--~~~~~------~~--~--

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlli~ünden: 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1- 2 - 938 tarihin
den itibaren kabul ve teshil edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretlesalış yapmakta olduğumuzu sayın nıüşterileıimize ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlırımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
de % 2 z1m edilir. Alivre satışımız yoktur . 9461 3 

Her mevsım ve muhite gr:ıre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa .Nezih Çay 

farının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça ı !ar 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlf11r. Bir fincan çay gU nUn bunaltıcı sıcajını karfılar 

c. 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

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

.._ __ ..._ __ _....._.,...._.._..._.,._ ___ ~ __ www_,.. __ _..,._ __ 

28 Haziran 1938 

1 BELEDiYE İLANLARI l 
::...~~~~~~~~~~~~~~------------------------

1 - Döşeme mahallesinden Milli Mensucat fabrikası önünden Kara· 
İsalı yoluna bağlanacak olan parke yol inşaatı kapalı zarf usulile eksilt· 
mı ye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 8834,69 liradır. 
3·- Muvak~at teminatı 662,60 liradır . 
4 - ihalesi Temmuzun 11 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartname ve sair evrakı Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. Is. 
tiyenler orada görebilirler. 

6- Taliplerin bu işin ehli ol<luklıırına dair ihale tarihinden en geç bir 
hafta evveline kadar Belediye Encümenine müracaatla ehliyet vesikası 
almaları lazımdır . 

7- Taliplerin tekl if mektuplarını ihale günü saat on dörde kadar 
Belediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 9449 24-28-1-5 

icar ve akar nizamnamesi ve Belediye veıgi ve resimleri kanunu mu. 
cibince icara verilen bilcümle gayri menkuller için kontura! yapılması ve 
bu konturatların bir ay içerisinde Belediyeye tasdik ettirilmesi mucburİ· 
dir. Belediyect bu tasdike mukabil icar bedelinin yüzde ikisi nisbetinde 
harç alınır. 

Konturatların N(lterlere tasdik ettirilmesi bu mecburiyeti ortadan kal· 
dırmaz. 

Yapılacak yoklama neticesinde konturat yapılmadığı veya yapılan 
konturatın Belediyeye tasdik ettirilmemiş olduğu görüldüğü takdirde kon 
lurat harçlarının cezasile birlikte ıı ülk sahiplerinden tahsili emval kanu 
r.una göre tahsil edileceii ilaıı olunur. 2 - 3- 9456 

, wr· 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi rrnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zellr~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
• 

K 1 TAP 
• 

C 1 L O 
.. 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde ya 
pılır. 

Rı s ni curak, ced· 
veller, defterler, çekler. 
karneler, kağıt, zarf. 

kartvizit ve bilumurll 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif bıl 
rufa t la Tür'<sözünde a· 
pıhr. 

Türl. sözü matlıa~· 

sı "Tlirksözü 0nJ~n bal 

ka her boydıı gazel~. 

mecmua, tabeder. 

l~lUJiMl15A;~A 
CAN V<UQTAQ.IQ 

• 

Adana Türkııozü matbaası 

eı 


