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Hatciy, ürk 
bulunuyor 

Fransız • idaresi altına -gir· 
• 
iŞ 

FRANSIZ HARİCİYE NAZIRI 

''Asırlık 
etmiş 

Türk dostluğunu ihya 
bulunuyoruz,, diyor 

Ayrıca üç taraflı bir iş birliği 
imzalanacak muahedesi 

Paris: 2 (Radyo) - Hariciye Na
zırı Bay Bonne b gün Suad Davazı ı 
kabul etmiş, uzun bir mülakattan 
sonra gazetecileri kabul etmişlerdir. 1 

Bay Bonne, asırlık Türk dosllu
ltunun yeniden ihya edildijtini ve bu 1 
dostluıtun büyük kıymetini tebarüz 
ettirdikten sonra gazetecile ezcümle 
Şunları söylemiştir: 1 

- lskenderun davbı, iki memle- j 
kete ıteniş bir fikir teatisine vesile ] 
Vermiştir. lskenderun davasının bu
günkü neticesı, Türkiye-Fransa-Suriye 
ile iyi bir iş birliıti tesisine imkan 
Yeı miş buluı,uyor. 

Antakyada Tür~ - Fransız Erkanı 
harbiyeleri arasındaki konuşmalarda 
Paristeki gibi müsbet bir netice ile 
son bulmuştur. 

Bu muahedelerden ba ıka ayrıca 
lürkiye · Suriye Fransa arasında üç 
taraflı bir muahede aktedilmek üze
tedir. 

Antakya: 1 [Anadolu ajansının 
r. hususi muhabiri bildiriy0r] - Gecik

rniştir: Yarın saat 15 de Türk· Fransız 
F.rkanı harbiyeleri arasındaki Türk -
Fransız asker! anlaşması imza edile
cektir. Bu anlaşma esasları pazar 

t !lünü tatbik edilecektir. 

r 
J 

t r. 

Paris: 2 [Havas ajansı veriyor] -
1'ürkiye ile Fransa arasında yapıl· 
lllalcta olan müzakereler : 

1 - iki taraf arasında dostluk 
llıuahedesi aktine, 

2 - Halayın dahili ve harici em
niyetinin Türkiye ile Fransa tarafın· 
dan müştereken temini hususunda bir 
askeri anıaşmaya, 

3 - Mezkür anlaşmanın ve Ha
ta~da bulunacak Türk - Fransız kuv
vetlerinin mevcudunu müsavi olarak 
lcsbit eden bir protokola , 

4 - Tükkiye ile Fransa mandası 
~hındaki topraklarda hudud ve iyi 
P Oınşuluk münasebetleri ile Türkiye -
•ansa ve Suriye teşriki mesaisi hu. 

•usunda bir deklarasyona müncer 
01ınuştur: 

Bu deklarasyon altı ay müddetle 
lıı'.:r'i olup icabında yeniden altı uy 
lııuddetle tecdit edilebilecek tir. 

Paris: 2 ( A. A) - Bütün ga
~cteler Türkiye - Fransa anlaş
~sı münasebetile Hariciye Nazırı 

1 
ne ile Türkiye Sdıri Suat Davaz 

t'afından yapılan beyan~ta sahi· 

e
1
erinde geniş sütünlar ayırmakta 

~e ınakaleler tahsis etmektedirler . 
tınen bütün gazeteler bu anlaşma. 

~rı Şarki Akdenizde her iki tarafın 
~nfaatlerini telif ve korumakta 
lunduğu ve Türk - Fransız ana

;cvı dostluğunu takviye ettiği hu

Uıunda birleşm~kteclirler. 

1, • Pöti Pariziyen • gazetesi Ata

b~rkün dehasile asrileşmiş ve büyük 

il it nüfuz kazanmış olan Akdeniz 

ve Karadeniz arasında bir anahtar 

b:(İ}'ctinde bulunan Türkiye ile 

0~Yle bir dostluğun tahakkuk etmiş 
I ıııasını Avrupanın bugünkü şart· 
ı aıı İçerisinde bir kat daha değer 
~aıa 

nınış olduğunu yazmaktadır. 

Ekstlsiyor,. diyorki: 

Ilı Bu hadiscnİil ehemmiyetini ölç. 
ek için Türkiyeyi 1914 de orta 

Avrupa impar•torluklarile ittifak et

meğe sevk eden feci Ha layı hatırla 

mak lazımdır. 

" Populer,. gazeteside bu itilafın 

aynı zamanda Fransız - lngiliz işbir 

-----

liğini de kuvvetlendireceğini kayde 

derek çünkü diyor: 

lngiltere son 

zamanlarda Ankarada büyük bir faa 

liyet göstermiştir. 

~ ........................................................................ . .. '"\, 

1 
Ziraat Bankası 

•• gune kadar f Birkaç şehrimizden 
alacak * buğday satın l Haber aldığımıza göre;Ziraat Bankası Adana-

* dan buğday satın almaya karar vermiş ve bu ka-

l rarınJ şehrimiz şubesine bildirmiştir. Şube birkaç güne kadar mübayaa kadrosunu 

! 
ikmal ederek buğday satın almaya başlayacak
tır . 

, Alınacak buğdaylar evsafına göre kilosu 3,35 
ı-4,2 5 kuruş arasında olacaktır. 
: ................................................................................................................. . 

Uzak Şarkta vaziyet · 

Tokyodaki İngiliz Sefiri;Japon hari
nezaretine bir nota verdi • 

cıye 

Japonlar ; Çindeki kuvvetlerini 
mütemadiyen takviye ediyorlar 

Tokyo : 2 ( Radyo ) - İngiliz 
Sefiri; Haric!ye Nazırına bir nota 

göndererek Japon tayyarelerinin Han
kovu son bombardımanları esnasında 

bilhassa iş ve güçlerile meşgul bu
lunun halkın ölüm ve yaralanmala
rına sebebiyet vermelerine Japon hü

kümetinin ehemmiyetle nazarı dıkka
tini celbelmişlir . 

Hankov : 2 ( Radyo ) - Japon 
tayyareleri bugün yine Hankovu 

bombardıman etmişlerdir . İnsanca 
zayiat pek çoktur. Yeniden bir çok 

binalar yıkılmış ve yangınlar çıkmış
tır . Zarar ve ziyanın yekünu çok 

müh imdir. Halk korku içerisinde öte
yeberiye dağılmış olup ya lnız canla
rını kurtarm ağa çalışıyor . 

Kanton : 27 ( Radyo ) - Saı ı

nehrin taşmasının devamı Çindeki 
Japon hare '<atını çok müşkül bir 
mevkide bırakmaktadır . Japon kuv
vetleri yeni takviye kıtalarile takviye 

edilmektedir. Yalnız tayyareler mü
him işler görmektedir . 

Tokyo : 2 ( A. A. ) - Çınliler 

Yangt 5 enııı Şımal barajını yıkmışlar

dır. Çınlıler bu suretle bu nehir bo-~ 

yunca Hankeoya doıtru ilerlemekte 
olan Japon harp gemilerini durdur
mak i stemişlerdir. 

Almanya -hollanda 
- .,.... __ 

Aı·asında bir ticaret 
muahedesi aktedildi 

Berlin: 2 (Radyo) - Bugün sa

at on iiçtc Alman· Hollanda ticaret 

mualıedesi imza edilmiştir. Bu mu 

ahede ile Alman · Hollanda ticari 

ve iktisadi münasebatı çok iyi bir 

safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Yedinci Milli Tıp 
Kurultayı 

Ankara : 2 (Telefonla )~Ye

dinci Milli Tıp Kurultayı önümüz

deki Birincitcşrinde Ankarada top

lanacaktır. 

1 B. Klod 
Farer 

r .... .., .................................................... ,,.. ............ _. .................... ._. ... ~ 
! Kahraman askerlerimiz! 
• • i i 

i Bugün Hataya girmeleri i 
Fransız edibi genç Tür- i emri Veriliyor i 
kiyeden artık hayran- ! ! . ' 
1 ki b h t kt 1 i Payas: 2 (Hususi surette gönderdljilmlz muhablrlmlzden)-i 
ı a a se me e • • i Sabaha kar•• alınmı.tır : • 

Eko dö Siri gazetesi Suriyenin 
halihazırdaki ahvali siyasiyesi hak
kında meşhur Fransız ediblerindcn 
Klod Farer'den bir müla~at talep 

li TUrk ve Fransız ErkAnıharblyelerl arasında devam etmek- l 
i te olan mUzakerelerln blttlOI malOmdur • Bu anıa,ma yarın İ 
'i ( bugUn ) saat sekizde imzalanacaktır. Bundan sonra Askeri i li Heyetlmlzle Fransız heyeti lskenderuna gidecek ve orada sa'lltt 
j 12 de Hutzlnger tarafından bir ziyafet verilecektir • Bu ziya- i 
lj fettan sonra General Asım OUndUzUn Riyasetinde bulunan As- i 

etmiştir. i kert Heyetimiz Payasa dönecek ve kahraman askerlerimize i 
Eko dö Siri namına Klo-:1 Farer- i Hataya girmeleri emri verllecektlr. t 

le mülakat yapan memur, görüşme· t TANOONER İ 
)erini şöylece anlatıyor : :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ............................. - .................................... ~ 

'Suriye tahtına Afrikalı bir Fran-

ispanya hadlselerl 

Bombardımanlar 
dünde devam etti 

sız olan Emir Adil bin Ayadı nam
zet göstererek ancak bu suretle Su· 
riyede.asayışm iade edileceıtine kani 
olan edip Klod Farer, bizi şark mo. 
dasına göre tezyin ve tefriş edilmiş 

olan apartmanının bir odasına kabul 
eyledi. Muhtelif suallerimize şu ce- ] 
vabı verdi : ı 
, " Suriye, idaresi güç bir memle-

kettir. 1919senesinde orada manda \ Mussolini, Frankoya itidal 
i\laremiz tesis edildiki zaman eski 

~ir Türk arkadaşım bana "sıra si- 'tavsiyesinde bulunmuş degı"" •ı 
z1ndir. Bunun ne derece eıtlenceli 
bir iş olduıtunu göreceksiniz., demişti. 

Suriyede hakikaten iş gören Ge
neral Veyganıtan başka kimse yok
t•ır Asıl müşkülat Suriyede çok 
muhtelif ve biı birine düşman unsur
ların toplanmış olmasıdır. 

Suriyede Suriyeliler, Maruniler, 
Dürzüler, ilah, her millet mevcuttur. 
Bunları ayni bir idare altında topla
mak güçtür. Zira hiçbiri dikerini ka
bul etmiyecek vaziyettedir. Orada 
katliamlar çoıtaldıkça endişesi kom
şu memleketlere sirayet etmektedir. 

Suriyelilerin karıştırıcı, ve her 
girdiki yeri bozucu oldujtunu söyler• 
ler. Filhakika bunun yalnız Suriyeli
lere has oldnjtunu zannedemem. Bu 
hal Akdenizin cenubundaki akvamın 
hepsinde görülmektedir. Bunlar, Su
riyeliler, Rumlar ve hatta Mısırlılar 
da bu hal göze çarpmaktadır. Buna 
dair bir isle.m darbımeseli de vardır 
ki ''Bir i~ne delijtinden geçecek de
recede ince bir Mısırlı gibi .. ,. der
ler. 

Suriyeliler Türklerin memleketi 
terketmesinden buyük zararlar gör· 
müşlerdir. Türk jandarması iyi bir 
inzibatçı idi. 

Belki bazan sert muamele ederdi. 
Fakat o herkesin hususi hayatına kar• 
şı daima mülayım bulunur ve şahsi 
bir menfaat gözetmezdi. Umumiyet 
itibarile diye bilirim ki: Türk müla· 
yimdir ve kuvvetlidir. 

Türkler anasırı saireden çok fe
nalık görmüşlerdir. Buna rajtmen Os· 
manlı idaresinde bulunan unsurlardan 
ermeniler asırlarca Maliye nazırlıklannı 
işgal etmişler, Suriyeliler de ticari ve 
sarafi muamelatta harikülade istifade
ler temin eylemişlerdir .. ., 

İran heyeti 

Roma: 2 (Radyo) - Bir İtalyan 
gazetesinde lngiliz sefirinin Krınt Ci- 1 
yano ile yaptığı son mülakatta halya 
nın general frankoya itidal tavsiye et 
mesini talep etıiıti katiyetle tekıip e
diyor ve diyorki: 

- Vakıa ltalyanın Franko üzerin
de bir dereceye kadar nüfuzu vardır 
Fakat bu nüfıızunda bir takım hudu
du vardır. ltalya bu hududu aşamaya 
crktır. 

Salamanka: 2 (Radyo) - Şimal 

cephelerinde bugün çok şiddetli muha 
rebeler olmuştur. 

Frankistler Segardayı şiddetle. 

bombardıman etmişlerdir. Bir çok ki 
şiler hafif ve onbeş kişi aıtır surette 
yaralanmıştır. 

Madrit: 2 (Radyo) - Frankist 
kuvvetleri, CumhuriyetÇiJerin anudane 
mukavemetine rağmen bu sabah üç 
bölgeyi tamamen işgal etmişlerdir. 

KIRIKHAN 
köylerile birlikte hemen her 
yağmalara uğramış bu bölge 

·SEFALET iÇiNDE! 
KIRIKHANLI OOZEL KIZ BANA ŞÖYLE DEDll 

-Ben Sabiha Gökçen gibi olacağım! 
(Yazısı içeride) 

Sir Con Saymon 1 Amerika hükumeti 
Avsuturya borçları hak- !Yeniden büyük tayyareler 
kında beyanatta bulundu i yaptırmağa karar verdi 

Londra: 3 (Radyo) - Maliye Nevyork: 2 (Radyo) - Harbi. 
Nazırı Sir Con Saymon; Avam Ka-

ye nazırı; beyanatında büyük harp 
marasında Avusturyanın borçları 
hakkında Almanya ile yapılmakta tayyareleri yapılmak üzere 14 mil-

yon liralık bir tahsisat kabul edildi. 
olan müzakerelerden iyi neticeler 

Şamdan Bağdada vardı 
ve Tahrana hareket etti 

elde edildiğini ve pek ya'kında bu- ğini bildirmiştir. Bununla ilk önce 

nun tamamen halledileceğini söyle· 68 büyük harp tayyaresinin yapıl· 
masına başlanacaktır. 

miştir. 

Bağdat: 2 (Radyo)- Mısır kra 

lı birinci F aruğun hemşireleri Pren 

ses Fevziye ile lran veliahdının ni 

kah şartı ve merasimlerini tesbit et. 

mek üzere Mısıra giden lran baş 
vekili Mahmut Canın riyaseti altında 

ki heyet otomobillerle Şamdan bu 

raya gelmiş ve büyük merasimle 
karşılanmıştır. Dost Iran hükumeti· 

nin kıymetli heyeti buradan Tahrana 

harehet etmi~tir. 

iki 

Bükreşte 

Mühendis mahkum 
oldular 

Bükreş : 2 ( Radyo ) - Askeri 

fabrikalarda çalışmakta olan Mü· 
hendis Kiyefi Askeri mahkeme sah . 
tekarlıktan dolayı mahkum etmiştir. 
Ayni suçtan diğer bir Mühendis de 

mahkum olmuştur. 

· İngiliz hüküm
darları 

Belmuraldan Londraya 
döndüler 

Londra: 2 : (Radyo) - Kraliçe 

Elizabetin annesinin tedfin merasi • 

minden sonra Belmorala geçmiş o· 

lan lngiliz kralı Jorçl ve kraliçe E 

Jizabet buraya dönmüşlerdir. 
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HATAY 
-----Röportajları 

KIRIKHAN 
K öylerile birlikte hemen her gün 
yağmalara uğramış bu bölge 

SEFALET iÇiNDE 
KIRIKHANLI CÜZEL KIZ BANA ŞÖYLE DEDi : 

- Ben Sabiha Gökçen gibi olacağım! 

,...__.. Yazan ·----· 

* ' H atayın bir 

çok köy

lerini dolaştığım 

gibi, kazalarını ve 

t Nihad Tangüner f 
gerebilirmiy· 
di. 

*. * Krrıkhanın ............................................................ 4 

nahiyelerini de iyice tanımak için 
gezıyorum. 

Antakya ve lskenderun mülha 
katında esaslı bir tetkik yapmak 
üzere çizdiğim pogramın başında 
Beylan, ondan sonrn Kırıkhan 

geliyordu. 
Kıı ıkhana gittim . 

Büyükçe bir kaza merkezi . 
• Kırıkhanın yalnız üç dört dane 

si ermeni ve arap olmak üzere bü 
tün köyleri Türktür. Kırıkh n kasa· 
basının içide, köyleri gibi büyük \,ir 
Tüık ekseriyetiyle doludur . 

1 G eniş bir düzlük üstünde. amık 

ovasının göbrğinde yer almış 

olan Kırıkhana girdi~im zaman dik· 
kat nazarımı çeken ilk şry, kasaba 
içinde yaşayanların eksnisinin zayıf 
ve hastalıklı olmalarıdır. Bur.un se 
bebini sormak lüzumsuzdu. Çünki 
Kırıkhan, Topboğazı bataklıklarının 

yanında kurulmuş bir kasabadır. 

Sıtma, kasaba ve köylerinde bir 
salgın halinde hüküm sürmekte ve 
her yıl binlerce kişiyi toprağa götür· 
mektedir. 

Bilhassa çiloğlu, gölbaşı, soğuk
çu, kara dur muşlu köyler inde bu fa 
cia daha büyüktür 

Her yıl kö · lcr. binlerce kişi kay
lıetmektedir. Kırıkhan bölğesindeki 
halkı ne sıhhi bir müessese bu afet· 
ten korumakta ve ne de bataklıkla
rın kurutulması için bir teşebbüs ya 
pılma~ tadır. 

Jandarmaların talanı, çapu1cu· 
!arın soygunlariyle Kırıkhan bölgesi 
Türkleri o kadar fakir bırakılmrşki ... 
kasabada ve köylerdeki halk ancak 
günlük yiyeceklerini bire güçlükle te 
min edecek bir haldedir. Ekmeğin 

kilosu iki suriye kuroşu yani bizim , 
para ile altmış para olmasına rağ 

men, ekmeğini teminden aciz olan· 
lar saymzdır . 

Ben bu bö'geye, "Hdyatın u ~ıız, 

ölümün ucuz olduğu bölge. diyo 

rum. 

her tarafını gez 
mekle berabrr bir kaç köyünede git. 
tim. Bun iv rdan Torun ve Kızılkamışta 
gördiiklerim, işittiklrrim tüylerimi 
ürpeı iti. 

Gördükleıim şunlardı: 
Bu köy sakiıı'erinin hepsinin sıt 

madan benzi sarı, köyün hemen bü 
tün halkı inliyor, altlarında bir yu 
muşak şilteleri yok, toprağın üzerin 
de yatıyorlar. 

işittikleri 11 şunlardı : 
Bui köy bir ay içinde dokuz defd 

baskına uğramış, soyulmuş, tarlaları 

haczedilmiş , hayvanlaıı ve eşyaları 
satılmıştı. 

Kırıkhanlı bir genç bana şöyle 
diyordu: 

- Halayda son zamanlarda te
şekkül eden Türk Halk Par ti,j leş · 

kilatının yardımları olmasaydı, bu 
gün bu köylerde ne bir tek insan ve 
nede bir tek kulu be · göremezdiniz. 

K ırıkhanda en çok nazarı dikka 
timi celbeden şey, sakinlerinin 

sıtmalı ve zayıf olmasına rağmen 

çok güzel ve sevimli oluşuiur. Kı· 
r ıkhanda bila istisna gördüğüm bü
tün çt hreltrin dişisi erkeği güzeldi. 
Bilhassa kızlar .. 

Kırıkhan kızları okadar güzelki .. 
Onların bu tabii se vimlilifıini can· 
!andırmak pek güç. 

Kırıkhan çarşısında giderken, 
oniki yaşlarında siyah önlüklü, be· 
yaz dantel yakalı , ı çık bakır renkli 
bir kız çocuğu ile konuştum. O ka
dar tatlı konuşuyorduki .. Bütün su· 
allerime güzel cevaplar veriyordu. 

Küçi.ık Şehnazla hemen her şey 
den konu~muştuk. Konuşmamızın 
son safhası şu oldu : 

- Buradaki Mektebi bitirdik 
ten sonra nereve gideceksin ? 

- Kız Lisesine . 
- A~takyaya demek ? 
- H~yır Türkiyey e. ablamda 

Ankarada okuyor. 
- Ya oradan sonra ııe olmak 

islİ}O•Sun? Sua1imin akabinde şu 
cevabı veı di: 

- Sabiha Gökçen gibi olaca· 
ğım bende. 

- Demek Tayyareci? 
- Çok istiyorum . 

' \ ______________________________ , ___________ , 
Haşere ile 
mücadele 

Mersinden iki farmal 

traktörü getiriliyor 

Bir kısım köy tarlalarında görü. 
len karaderina ve yeşil kurt haşerele 
rile mücadeleye ehemmiyetle devam I 
olunmaktadır. 

Şehıimizde dezenfekte işlerinide 
tetkik etmekte olan ziraat v-.kaleti 
mücadele şub•si müdürü Recep 
Göıkmen, mücadele baş teknisiyeri 
Sadettin ile bugün mücadele saha 1 

sını gözden geçireceklerdir. 
Recep Görkmen; mücadele işle · 

rinde kullanılmak üzere Mersinde 
bulunan iki farmal ( ilaç serpme ) 
traktörünün de buraya gönderilmesi 
husu,unda Mersin ziraat müdürlüğü 
ne emir vermiştir. 

Dezenfekte 
Komisyonu 

Teshin yeri için rvünasip 

bir arsa aranıyor 

Şehrimizde teşkil edildiğini yaz 
dığımız Dezenfekte Komisyoı u, ku· 
rulacak Dezenfekte Teshin yeri için 
Eski istasyon civarında Gilodo fab. 
rikasile Koşu yerinin yanlarındaki 
arsaları gözden geçirmişlerdir. Ko · 
misyon tetkikatına devam elmek 
tedir. 

Çeltik Mutahassısı geldi 

Çeltik Mutahassısı Rahmi ; Vila 
yetimizdeki Çeltık ~eriyatını tetkik 
etmek üzere şehrimize gelmiştir. 

Hususi muhasebe memur 

\arının maaşı 

Hususi muhascbece memur ve 
müsdahdeminin haziran ücretlerile 
temmuz maaşları kamilen verilmiştir 

- Sen Sabiha Gökçeni tanıyor· 

musun? 
- Tanıyorum. Gazetelerdeki 

resimlerini Hocanım bize hep gös
teri yor. 

Ç ocuk kadar riyasız, çocuk kadar 
temiz bir mahluk varmı ? Her 

hangi bir memlekette, yaşayanları 
nın rulıunu biranda öğrenm·k ister
seniz, çocukları müracaat etmeli
dir. Bir ailenin vaziyetini çocuğun· 

dan öğrenmek kabı! olduğu gibi, 
bir kitl enin ruhunu, karekterini de 
çocuklarından öğrenmek münkün ve 
en aldatmaz yoldur. 

Kırıkhanın kızı böyle söylerse, 
Kırık ha ıırı Erhf nin nefer düşü· 
nehileceği kolayca tahmin edilebilir. 

Nihad TangUner 

Ekmekler ham r 

çıkıyor 

Şehrimizdeki furunculardan 
bir kısmının müteaddit para 
cezaları verdikleri ve ekmek. 
!eri müsadere edildiği halde 
bundan uslanmıyarak hala ha 
mur ekmek çıkarmakta devam 
etmelerine bir dürlü akıl erdi• 
remedik. 

Belediyenin, halkın zararına 
çalışan bu gibi furuncular hak
kında daha şiddetli davran 
ması lazımdır. 

Pazar yerinde hırsızlık 
Bağ ve bahçelerden heı gün 

gece yarısından sonra pazar ye. 
rine satılmak üzere meyve ve 
sebze getirilmektedir . Bunları 
getirenlerin hemen bir çoğu 

fakirdir . Sattıklarının bedelile 
çocuklarının o günkü nafakala· 
rını temin etmeğe çalışmakta 

dırlar . Bunların çektikleri bu 
zahmetler yetişıRiyor'llUŞ gibi bir 
de orada son günlerde türeyen 
bazı açık gözlerin te,avüzlerine 
uğramağa ve ellerindeki mal 
)arını çaldırmağa başlamışlar

dır. Nitekim dün bunlardan bi 
rine bizzat şahit olduk. Zavallı 
bir kadıncağızın iki sepet do. 
!usu üzümü iki dakikanın için. 
de sırolup gitmiştir. 

Polis ve Beledi}enin bura · ı 

~ ~~r ~k~==-~a::: •• 

Fransız Konsolosu 

Alber için yarın dini bir 

a) in yapılacak 

V cfatını yazdığımız Fransa hü
kumetinin şehrimiz Konsolosu Alber 

Milotun cesedi tahnit ı dilerek ta 
buta konmuş ve kiliseye naklolun· 

muştur. Bu münasebetle yarın öğ 
leden evvel saat 9,30 da Konsolos
luk binasının bitişiğindeki kilisede 
dini bir ayin yapılacaktır . 

Cenaze yine yazdığımız üzere 
Fransadan Mersin«" gelecek olan bir 
vapurla Parise nakledilecektir . 
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Su işleri 

Wutahassıslar tetkikat 

için Sılifkeye gittiler 

Kanal işlerini tetkik etnıek üzere 
şehrimize geldiklerini yazdığımız 

Nafia vekaleti su işleri umum mü 

d~rü ~alahi~din, baş muta~assıs ve 1 
muşavır Gruner beraberlerınde su · 
işleri altıncı şube müdürü mühendis 
Hıkmet ve mutahassıs Fıfister:şehrimiz, 
Tarsus ve Mersindeki kanal, su işlerini 

gozden grçirdikten sonra Silifkey git 
mişlerdir. 

Tekaüt ve yetim 

maaşları 

Maliyece verilmekte olan askeri 

1 
ve mülki tekaüt, dul ve yetimler. 
den üç aylık maaşlarını almayanla· 1 
rın bu ayın onundan agustos nihaye 
tine kadar verilmesine devam oluna 
caktır. 

Varidat memur 

muavinliği 

Vilayetimiz varidat memur mua 
vinlerinden Hakkı Eroğlu içe) kad. 
rosuna nakledilmiş ve yerine Niğde 
varidat memurlarından Kemal Serim 1 

tayin edilmiştir. 

Hususi muhasebede 

tayin ve nakiller 

Açık bulunan tahsil memurluğu 
na yol tahsil memuru Nuri Bölgen, 
Yol ve rüsumlar tahakkuk memurlu -

1 guna, merkez tahsil memuru Osman 
Toplamış, merkez tahsil memurluğu 1 

na varidat ve tahrir işleri memuru 1 

Hasan Kılınç, varidat ve tahr:r işle 
ri memurluğuna merkez tahakkuk 
memuru Kadri Derman, merkez ta
hakkuk memurluğuna 'köyler tahsil 
memuru vekaletinde bulunan Meh 

met Savgat naklen tayin edilmişlerdir, 

Bir istifa 

Memleket hastahanesi idare Me· 
muru Hasan Yener, istifa etmiştir. 

Kolundan yaralandı 

Bahri oğlu Kazım adında birisi 
Mehmet Kalağoğlu Salihi itelemek 
suretile yere düşürerek kolundan 
yaralanmasına sebebiyet verdiğin· 

den yakalanmış ve hakkında kanuni 
takibat yapılmıştır. 

Rezalet çıkardıkların.dan 

Hilmi oğlu Müjganla lsmail oğ 
lu Mchme.:lin rezalet çıkaracak de 
recede sarhoş oldukları görülerek 
yakalanmış ve haklarında kanuni 
taki<,at yapılmıştır. 

Gök yüzü bulutlu.Hava rüzgarlı. I 
En çok sıcak 34 d~rece . Geceleri 1 
en az sıcak 22 derece • 

lngiltere kralı Sa Mcjasta altın 
cı Jorj hakkında bugün neşredece 
gimizi vadettiğimiz yazı salı nusha 
mızda çıkaracağız özür dileriz. 

......~----------------------

Fakat bütün bunlara rağmen 

Kırıkh•nlıların kalbinde yanan islik· 
lal ateşi, beklt'nen istiklal ve hürri 
yetin sevinci onları yaşatmağa kafı 
geliyor. 

r~~~~~~~----~--~--------------~--------~-----·~--~--~~~~--~ 
Ben h•y .ıtımda, Kırıkhanlılar ., 

kadar feragatkar, ate~in, misafirper Fransız ~ .. zetelerindcokuJuğ? Ba hts 1 z karı . koca zaman sonrakaragözükmeneğebaş 
• 

1 
.. d" mıı a gore, Franç adındakı lıycr. 

vrr ınsan ar gorme ım. b" Al ı k" · 
. ır man, ayyare ma ınıst ••••••••••- A ) ğ b ) ~.oksuzluğun dızboyu olduğu 

1 
liği ettiği Alman ordusundan , Avrupa Po•taaı ••••-t•••••• Ç ı ın ve oğu manın pençesi· 

bu bolgenin insanları anlatılamıyacak altı ay evvel kaçıyor. Beraberinde ne düşen bu karı koca, ilk geceleri 
k d •I d Nihayet, kapağı Frarsaya ata· ceplerindeki paraları hesaplıyorlar. ni deniz ortasında geçiriyorlar. Bir 
a ar ı>san. ır. Edviı" adındaki karısını da götürü b·ı· 1 B B d ı ıyor ar, irkaç zaman ordo a Bu paranın yekununun 90 Frank sabah uyanınca, yakınlarında bir 

K ırıkhanın yeni kaymakamı yor. d k d h d k yaşa ı tan sonra a a ziya e uza 75 santimi geçmediğini görüyorlar. motörlü gemi beliriyor. 
zahiddir. Halk Partisi reiside Bu iki firari, ilkönce Çekoslo lara, ta Amerikaya gitmeğe karar ilk gün, vaziyetlerini Baıflör Motöre atlıyarak ;akalarını Ö 

inayet Mürsaloğlu. vakyaya gidiyorlar. Fakat, hayatla· vuiyodar. Bu niyetle, Birleşik dev- papaz na anlatarak, karınlarını doyu lümden kurtarıyorlar, Fakat, Fran 
Kırıkhan halkevi ve halk partisi rını temin edebilecekleri bir istinat· Jeti re işliyen gemilerin birine ame . rup gecelerini oradaki hastanede sa topraklarına ayaklarını basar 

reisi beni daha Antakyada bir ~ok gahlaıı olmadığı için, bu memleke. lelikle girmek istiyorlar. Lakin, bü· geçiriyorlar. basmaz, jandarma tarafından mah. 
Kırıkhanlı gençlerle tanışlırınışlı . te kabul edilmiyorlar. Oradan A tün ısrarlarına rağmen kabul edil Sabahleyin uyandıkları zaman, kemeye sevkediliyorlar. Onları, ka· 

Kırıkhanda çok şuurlu bir genç vusturyaya yolldnıyorlar. Buradan da miı· orlar. jandarma tarafından yakalanacak yığın sahibi hırsızlıkla itham edi· 

lik ile karşılaştım Bunlar hiç bir son hadiseler yüziir.den, kaçıyorlar. Ayni teşebbüsü Havr şehrinden !arını düşünerek kayıkla sahilden u· yor. 
şeyden yılmıyan, iradeli vakur insan· lsviçreye .,;diyorlar. Seyahat ka' d ~ zaklaşıyorlar. Şimdi ceplerinde santimleri bi· 
1 

d 
1 

b 
1 

I ) lı o yapmaiı üşünüyorlar. ucçen mar. le yoktur. 
ar 1 zaten on ar Öy e o m~saydı ,ya ğıt arının ozukluğu yüzünden ora· tın başlangıcına doğru Fransanın Rüzgar ve akıntının yardımı ile k b" ·· k ı d b d Allah zavallıların yardımcısı ol· 
ırı ır guoc " ar ve iye ilirimki da a tutunamıyorlar. ~ Barflör plajında bulundukları zaman sahilden öyle uzaklaşıyorlar ki, az 

ha 'a 5Üıüp gi len engizisyon? göğüs --------------~------..,,...------------= = _..,.. __________ s.un.,. ___ ,_..., ______ _ 

• 

Çok lisan bilme 

üzerine rekor 

Şindiye kadar çok li&an bil 
rekoru, papalığın tercümanı olan 
dinal Mezafantideydi: Yakınlar 
ölen bu zatın yerini Fransız mis~ 
nerlerinden bir papas tutmuş. Bu 
91 lisan bilmekteymiş.. Bu dille 
58 i lıuğün konuşulan dillerdenll' 
mütebakisi lbraoi, Asuri, Fenike 
leıi gibi bugün yok olmuş milJel 
ait dillermiş. 

ihtiyar şoför 
Londrada 80 yaşında bir şJ 

hayatında ilk defa olarak hakirıı 
şısına çıkmıştır. Bu şoför 60 st 
arabacılık ve taksi şoförlüğü Y 
mış, bir dtfacık olsun kazaya se 

~ ii biyet vermemiştir. Fakat geçeni 
birgün tevakkuf yerinden birkaç 
re uzakta durduğu için hakkındı 
bıt tutulmuş ve mahkemeye ve· 
miştir: Fakat ııakim, ceza vere 
yerde, 60 sene hiç kaza yapma 
çalışan bu şoförün altı madalya 
taltifi için belediyeye tezkere yı 
masına karar vermiştir. 

En büyük sahne 

r 

n 

Bu sahne Milanoda Sforza şlj 
sunda yaptırılmıştır. inşası he 
hemen bitmek üzere olan bu mu 
zam sahnede ltalyanın eski ve Y d 
lirik ve dramatik piyesleri~in J 
güzelleri oynanacaktır. Dunya d 
en büyük sahnesi olan bu sa~ b 
3000 metre murabbaı bir sah' \ 
kaplar. Dekorları otomatik ve ~ 
katlıdır. • 

f Sahne 300 muganni,100 danı 
50 küçük şarıkıcı, 2000 ak tör 
Aktris, 100 kadar elektriçi ve 
kineciyi bol bol alacak kadar ge Y 
tir. Burada ilk oynanacak pi) d 
• Ayd•. operasıdır. . 

24 temmuzdaki ilk temsil 1 

salonda bulunan 25,000 kişilik l d 
şimdiden tamamen tutulmuştur .. 

Dünyanın en kısa bo~ b 
adamı öldü i 

Dünyanın en kısa boylu ad• 
olan Asin Bünçin ismindeki Sı 
85 yaşında olduğu halde ö)mÜl 
Bu adamın boyu 99 santimetreY 
Erkek kardeşi de kendisinden 8 

2 santim uzundur ve 60 yaşındı' r 
Kardeşlerinden dada kısa boylo · h 
hemşireleri, bir kaç sene evvel 1 

yaşında olarak ölmüştü. 
Bu aile münzevi yaşar, kendil1

. 

halka göstermekten kaçarmış · ~ 
kardeş hayatlarında bir defa r y 
fotograf aldırmamışlar ve keod

1 

rini sirklerde, yahut barlarda tı: 
ettirmek için yapılan· bütün t<~ 
]eri reddetmişlerdir . 

Asırlık bir tatebe 

Dünyada mevcud mekt•pli 
lar aras nda en yaşlısı her halılı 
)eşik Amerikada Klevland'da ) 
yan Bn. K;.rri Kiri olsa gerek· 

101 yaşında olduğu halde ~ 
mükemmel işliyen bayan bu r; 
kadar okuyup yazm~mıştır. fı 
bu yaştan sonra günün birisind

1 

kumak hevesi uıanmış ve çalıl 
başlamıştır, Bn. Kiri bu yıl İ~ 
teşrinde l 02 yaşını bitirecektir· 
çalışkam bir kız olan bu yüılii~ 
yan doğduğu •günün yıldönÜ~ 
kutlularken Şekspir'in eserlerinl 
mı ya başlıyacağını söylrmt kte 

lstanbulda şiddetli ~1 

zelzele duyuldu 

lstanbul : 2 ( P.. A. ) - aut 
saat 14 ü 27 geçe şehrimizde I 
kes tarafından hissedilen bir ıe. 

~· 
olmuştur. Zelzelenin merkeı 
lstanbula 14 ile 15 kilometre 1 
saf ede ve şarki cenul i istıkaJ111 

de olduğu lahmin edilm kt~dit· 

tıı 

k 

ril 
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- Hikaye _________ _ .... _,._ __ _ 

AMCA 
1
__ Yazan: 

--\ Fransi Karko ı--
bil 

ıfaP 
nlar 
mis~ 

Bu 
ille~ 

ike 
ilet 

il# üçük ve aydınlık bahçede ' 
~büyük annem, amcamın 

tekerlekli koltuğunu iterek 
~u gezdirirdi. Bu bahçe hala gö 
zümün önündedir. Amcam, koltuğu· 
hun üst:inde, kendı parmaldariyle 
oynar, onları birbırıne karıştırır, 

sonra hayr etteıı büyümüş gözlerle 
ellerine bakarak ağzı açık kalırılı. 

şofl O zaman zavallı meczubun par 
rııaklarını biribirinden ayırmak ica · 
bcderdi. 

e 

Amcam hiç hoşuma gitmezdi. 
Muannit ve şuursuz bakışlarından 
Ürkerdim. 

Daha büyüyünce beni koleje 
Vcrdilt r. 

O zaman çok tuhaf şeyler öğ 
tendim. 

Mesela, müdür bana hemen şun · 

ları haber verdi : 
- Jan Pavl, siz 1880 Temmu 

zunun 3 nde Yenı Kaledonyanın 

Numea şehrinde dünyaya gelmişsi· 
niz. 

- ? .. . 
- Sizi sekizinciye koyacağız. 

Acaba büyük annem nerede 
doğduğumu bilmiyor mu idi ? Ben 
tniidüre kendi evimizde doğmuş ol· 
duğumu söylemek istedim. işittiğim 
bu sözler bana ağlamak arzusunu 
\eriyordu. Miidür kocaman elini ba. 
~ıının üstüne koydu. Ve tatlılıkla: 

- Siz pek iyi bir çocuğa ben-
ziyorsunuz, küçük de likanlı 1 

O e.,.in alçak tavanlı bir tara· 
sası vardı. Bahçenin çiçekleri brrı
zemiyordu. Oarda, bir daha görme· 
diğim ıcayip nebat biterdi. Havasın
da başka birkor ku vardı. 

Fakat her şey başka türlü oldu. 
Ben bunları soramadım . 

Amcam ölmek Üzereydi. müm · 
kün Qlduğu kadar beni ondan uzak· 
laştırıyorlradı. Ve ben onun manasız 
ve boş gözlerinden, şi~miş ve mo 
rarmış yiizünden daha uzun müddet 
yaşayamıyacağını pek ala anlıyor 

dum. 
Doğrusunu söylemek icap eder 

se, onun ölümü bana tesir etmiyordu. 
Mamafih, tuhaf bir buhran ben

ligimi sarsmağa başlamıştı. Acayip, 
hiddetli ve merhametsiz bir şey ol
muştum. Erken odama kapanıyor, 
fakat bü ün gccc uyuyamıyordum. 

O gece, her vakitkinden daha 
geç yatmıştım. Lambadan kızıl bir 
ışık süzüyordu. Birdenbire kapıma 
vuruldu. 

Yerimden kalktım. Kapıyı açtım ... 
Büyiik annem oradaydı. Sadece eliy 
le bana işaret yaparak kedisini takip 
etmekliğimi anlattı. 

r Arkadaşlarım oynadığı zaman 
c ~ ben pek onlıra karışmaz, bir köşe· 
ge Ye çekilir ve Kaledonya adasında 
pi) doğmuş olduğumu kendi kendime 

Amcam, diğer zamanlar büyük 
annemin yattığı büyük yatakta ya· 
tıyordu. Şuursuz çehresindeki o her 
zaman gördiiğüm takallus kalmadı
ğı için bu za va Ilı yüzde derin, saf 
bir büyüklük ve rahdtlık vardı. Bu 
defa ebediyen kilitlenmiş olan par· 

1 maklarının arasında bir sedef haç 
' tutuyordu. 

J iı 

ik) 

tekrar ederdim. Bunu, kendi kendi· 
tni bu fikre inandırmak için yapar
dırıı. 

ur. Büyük annem her pHşembe 
o5 bcnj görmeğe gelir, şekerlemeler 

&etirir ve h~r defa ıında da amca 
adı llıın çok hasta olduğunu tekrar e· 

S derdi. Pazarları gezmPğe giderdik. 
·Ü: Şimdi, çocukluğumu hatırladığım 

taman, gözümün önüne ihtiyar bir 
~ kijdının sevgili çehresi aklıma gelir. 
dai Sonra kolejin büyük salonunu go· 

lo 
.,.el 

dili 
l 

ış . 
a t 
ePdı 
1 tıl 

t<~ 

e~· 
e ~ 

r' 
fal 

tiirüm. Fakat hala derste büyük J 

haritayı açtığım z a m a n his- 1 

Settiğim heyecanı hatırlarım . O i;im ı' 
le · tı Yeniden okur gıbi olurum : Nu· 
Ilıca Nau adası ... 

Bu isimler o zaman kalbimi he· 
~acan ve kederle titretirdi. Gay<!t 
ilı ' h ~ U İm hatıraların başında canlandı 
ınırhisscder gibi olurdum. 

Ye işte bir Mayıs akşamı bil· 
~cııı nasıl oldu da eski hir hizmet
aıııı ismini hatırlayıverdim: Arona .. 
. Arona, uzun loylu. canlı, bece· 

tıkli Ve ğüler yüzlü bir adamdı. 
D Büyük tatillere yaklaşıyorduk. 
k·Ctshanelrr serindi. Yalnız bir mü· 

dafat alabilmiştim. O da hüsnühal
cnı .. 

Ve birden bilmem ne kadar bü
yük ıstıraplı bir heyecan sinirlerimi 
gevşetti, Büyük annemin açılm•ş kol . 
farı arasına kendimi attım. Göz 
yaşlarım arasında onun titrek ve ya
vaş bir sesle : 

- Onu öp oğlııml ' 

Dediğiri işittim. 

Ve neden sonra o müthiş ha. 
ki kati öğrendim. •Amcam. benim 
"babamdı!. müstemlekeden avdet 
etmişti. F dkat, Numeada müthiş bir 
hummaya yakalanmıştı. 

Annem orada ölmüş babam bu
raya avdet edebilmişti. Fakat bu 
zrvallı meczup ölünciye kadar ne 
oğlunu ne de anasını tanıyabilmişti. 

Çeviren : H. H. 

lstanbul'da 
Ucuzluk kararla
rının tatbikine baş

landı 

·ndı 
Jıj 

i~ 

11 b·O~ ay sonra ka·. uştuğum evi tat· lstanbul : - Eğlence, yıkanma 
ır sükunet içinde buldum. dinlenme yerlerinde t temmuzdan 

le Bahçe .yemyeşildi. Kızıl r~nk gül- itibaren ucuz ve muvakkat tarifder r a 
bi Çrıııştı. Bu dekor içinde, birdm· tatbik '!dilecek tir. Bu tarifeler kay· 
ca'~ bende müphem hatıralar daha makamlarla müessese sahipleri ara· 
il,~ 1 olmağa başladı . Bu Saint - sında yapılan hususi anlaşmalar ne. 
lıııilııo arkasındaki küçük bir evi ha · ticesinde teslit edilmiştir. 

atlllağa başlıyordu. Kamutay'ca kabul edilen ve bu 
de ~Vet, o e• de bu eve. o bahçe gibi yerlerden alınan kazanç vergisi 
bu ~ bahçeye benziyordu. Fakat yarı yarıya indirilen kanunla damga, 

• ııı · &ullerin yerine o bahçede pal- belediye. darülac< za ıesimlerini 0/0 28 
'-I 1Ycler 1 
il deı· Vardı. şte o zaman içimde den 10 a indirilen kanun tebliğ edi-

ıcc b' 
~erııı ır arzu uyandı. Büyü!.. an- lir edilmez bu muvakkat tarifeler 
t;' 3k e bu hususta konuşmak arzusu.. inde tatbikine çalışılacaktır. 
d, at 0 amcamın hastalığı ile oka· Yeni kanunla darülaceze resmi de 

r me 1 
de 'd· şgu • a kadar harap bir ~al . di"'er resim ve vergilerle beraber 

1 1 k' b l5 
tirııd 1

• enim bu arzumu gözle · maliyece tahsil edileceği cihetle be-
l!'ii en okuyamıyordu. Onunla göz tediyenin darülaceze resimlerirıi ciba. 

Zt geldiğim zaman: yet ve kontrol eden heyetler kanu· 
~Üıı - Büyük anne .. Büyük anneci- nun tebliğini müteakip kaldırılacak · 

"• dıye baiırın ık istiyordum.-··· tır · - - -~ ·· -· 

( Tiirlcıôzü ) Sahife .! 

Döğülenler,yaralananlar 

Yunusoğlu köyünde oturan O. 
mer oğlu Ali köy muhtarı Ali oğlu 
Kemalı demirle kafasından ve yine 
o köyde oturan Ali oğlu Halil ile 
kardeşi Mehmet o köy ahalisinden 
Osman oğlu Mehmedi vücudunun 
muhtelif yerlerinden, Tuzlu köyün
de oturan Said oğlu Eyubun sekiz 
yaşındaki çocuğunu o köyden Ah 
met oğlu Y' usuf başından ehemmi. 
yetli surette yaralamışlardır. Yara 
lılar tedavi edilmek üzere şehrimize 
getirilmiş ve memleket hastahane. 
sıne yatırılmışlardır. Yakalanan suç· 
!ular hakkında kanuni takibat yapıl
mıştır. 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Mercimek aygır debosu 
direktörlüğünden 

Mr.rcimelr aygır doposunun ih 
tiyacı olan yüz bin kiio yulaf üç 
bin dört yüz lira bedeli muhammene 
ile açik eks!ltmeye vazolunmuştur. 

ihale 111 uemuz/ 93ö tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 
15 de Ceyhan Belediyesi salonun
da komisyon mahsusunca yaplacak-
tır. 

isteklilerin te'minatı muvakkate 
olarak bedeli muhammenin yüzde 
yodi buçuğunu ihale saatından ev
vel mal sandığıua yatırmaları ve 
şartııameyi görmek ve almak isti. 
yenlerin her gün mercimek aygır 

deposu direktörlüğüne müacaatları 
ve şartnamenin bedelsiz olarak ve· 
ril:ıceği ilan olunur' 
29-3-7-11 9466 

!Adana Türk hava 
kurumundan: 
Çiftçi, tüccar ve fabrika

cılarımıza 
Çiftçi ve Müstahsillerimizin mu 

htelif mahsullardan vermeyi taahhüt 
ettikleri yüzde üç kararı 4 temmuz 
938 tarihinde bitecek. Ve 4 tem · 
muz 938 den sonraki yer ürünleri 
ve saireden alınacak nisbet başkaca 
ilan edilecektir. Binaenaleyh ellerinde 
yüzde üçetabimahsulları bulunan 
müstahsil ve tüccarlarla fabrikacıla 
rımızın istoklarının cins ve miktarı 
gösterilmek şartile bir listesinin 4 
temmuz 938 akşamına kadar · ileri 
de mağdur CJ!mamaları için · Kuru· 
mumuza bildirmeleri ilan olunur. 

9478 2-3 

Türk hava kurumundan: 

Göz ve kulaklar için hakiki ve bedii bir ziyafet 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerinden kazandığı teveccühe fevkaladeliklerle mukabrle 
eden Sinem'lmız bu proğramile hissi bir mevzu , ğüzel Opera havaları , 
çok nefis şarkılarla süslenmiş, ihtişamlı ... Zengin.. Son derece güzel Mü
zikli , eğlenceli ve Şampanya gibi tatlı sarhoş edici büyük bir şaheser 

daha sunuyor 

( Bir Yıldız Doğuyor ) 
Oynayan: En maruf Alaıan tenörü 

JOZEF JIMIT 
Muzik 'Reji 

HANS MA Y M.<\x NEUFELD 

AYRICA: Büyük Sergüzeşt, Heyecan Filmi 

( Kaçakçılar Kralı ) 
Fiyatlar: Balkon 25 kuruş - Duhuliye 15 kuruş- Loca bir lira Zabitan 

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

bir hale getirilmiştir Şimdiye kadar muhtelif yer ürün. 
!erinden ve bazı maddelerden alın ı •----------------
makta olan yüzde üç Hava Kurumu 

1 Bugün gündüz 2,30 matinede 
hissesinin bütün vilayetlerde olduğu 
gibi 5 temmuz 938 den itibaren 1- Bir Yıldız Doğuyor 

• yüzde iki nisbetinde alınması Türk 
Hava Kurumu merkezinden alınan 2- Kaçakçılar Kralı 
yazıda bildirilmiştir. Keyfiyet ala. 
kalılara ilan olurur. 

1-6 9~ 1 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çaıı,mak Uzere bir 

kadın aeçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstıyenlerln idare 
hanemize müracaat etmeleri 

c 

Cenaze törenine davet 
Ölen Adana Fransız Konsol...su 

Bay Albert Millot·nun ruhu için 4 
Temmuz Pazartesi günü Kilisede 
saat 9 buçukta dini ayin icra olu 
nacağı arzolunur . 9488 

Telefon 
9475 

250 Asri 

Adana Elektrik Şirke
tinden : 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden gelişi güzel çelc:ildiği , 
son zamanlarda ~ık sık görülmektedir. Bu yüzden vukuu muhtemel her 
hangi bir tehlikeden dolayı mesuliyet kabul edemiyeceğimizden antenlerin 
elektrik hatları üzerinden gerilmemesini; bunların sağlam ve muntazam 
yapılmasına itina olunmasını alakadarların nazarı dikkatine arzederiz. 

9465 29-3-7 

--~-----------------------~ 
Kimyager alınacaktır 

işte sayın müdavimlerimizin Sorg ve isteklerine cevabımız 

Yazlık • 
sınama 

Bu Akşam 
Müstesna bir Gala Müsameresi olarak 

Sinemanın bir incisi, sanat aleminin üzerine titrediği bir şaheser 
kuvvetli mevzuu ve fevkalade tem sili dolayısiyle Venedik Arsulusal 

Film müsabakasında en büyük sanat mükiifatını kazanarak Birin
cilik almış olan 

( Bir Balo Hatırası) 
-Un Carnet De Bal -

1 B .\Ş ROLLERDE: 

Fransızca Sözlü 
Büyük Filmi sunuyor ...... 

Şimdiye kadar hiç bir filmde yan, yana göremediğiniz emsalsiz, 

( Harry Baur) 
Marıe BeJI - Pierre Blanchar - Raimu - Fran 

çoıse Rosay - Lois Jouvet · Fernadel 
VE 

Pierre R ichard Villm 
Gibi her biri bir sanat dehasi olan ~ekiz kıymetli sanatkar bulun. 

maktadır Mevsimin bu müstesna şaheseri Bir edebiyat, bir aşk bir 
hüzün filmidir 

DiKKAT: 
İzdihama meydan vermem•k için Lutfcn masalarınızı erkendeıı 

temin ediniz Kişe (7) de açılacaktır. 

Lıo6f: 1 
---~---------------·----------------~ 

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Başkanlığından: 

30/Haziran/938 perşembe günü saa (16) ihalesi ilan edilen Okul 
bin ası inşaatına· istekli çıkmadığından on gün uzatılmıştır. 

1 - Adananın Ada sokağı mahallesinde yapılacak iki dersahaneli 
ilk okul binasına İnşaatı (4167) lira :Ceşif bedeli ile açik eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 12/Temmuz/938 Salı günü saat ( ) de C. H. Par 
tisi binasında yapılacaktır. 

3 - lstiyenlerin keşifnameyi ve sair evrakı görmek için Parti Başkan
lığına müracaat etmeleri gerektir. 

4 - isteklilerin ( 312 ) lira (52) kuruş muvakkat teminat v~rmes! 
ve Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir. 

9487 

Askeri Fabrikalar Umum M~idürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager alı

nacaktır. isteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat 
ederek şartları öğrenebilirler.9472 1-3-5-7-9-17-13-15-17- 19 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastallkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
Evi civarı 
24-30 

Savatlı 
9358 
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Adana Belediye Riyasetinden 

( Satılacak arsaların cedveli ) 
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KROKi: (1) 

metre M. 

·~-----------~ 

V ALI KONAGI CADDESiNDE 

Muhammenkıymeti 

Beher metre murabbaı Tutarı 

muvakkat teminat 
akçrsi 

1 

Ada parsd miktarı Lira K. Lira K. Lira K. 

1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 tı 

946 
975 
ll32 
832.50 
754 
754 

1 
1 
1 
1 

25 
25 
00 
00 
90 
90 

12S6 50 89 00 
1218 75 91 41 

832 00 62 40 
832 50 62 44 
678 60 50 90 
678 60 50 90 

2 3 1138 1 
1 

00 1137 00 85 28 
2 4 1119 00 1119 00 83 93 
2 5 1113 90 !001 70 75 13 
2 6 1161 90 1044 90 78 37 

KROKi: (2)BA Y ISMAIL SEFA OZLER'f N EVi ARKASINDA 

Muhammrn kıymeti Muvakkat temina 
Metre M. Beher metre murabbai Tutarı akçesi 

Ada Parsel miktarı Lira K. Lira K. Lira K. 

3 1 933.60 1 25 1167 00 87 53 
3 2 106J.90 1 25 1329 88 99 75 

Yukarıda yerleri, miktari, muhamm ·n kıymet veteminat akçebri ya:ı:ı. 
ıl Belediıe ait (1) ve (2) numaralı krokilele gösteı ilen on iki parça arsa 
açık artırma usulile satılığa çıkarılmıştı: 

1 - halelrri 7 / Trmmuz / 1938 Perşrnbc günü saat on brşde Bele· 
diye daimi t:ncümeninde yapılacaktır. 

-2 - Şartnameleri Yazı işleri kalem:ncledir. isteyenler oradan parasız 
akaHlirler. 

3 - Talipler ihale gün ve saatı .da yatırmış olJukları teminatı mu ' ak 
kate makbuzlarile birlikte Beledi•ıe daimi encümenine müracaatları ilan 
olurur. 

22 - · 26 - 30 -- 3 9439 

Nakil vasıtalaıı sahihlerinin Nazari Dikkatine 
Husnsi şı kilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil, kamyon, körök 
tek ve çift atlı binek, yük Mabalaril~. merkep, beyğir, deve ve yük kira 
hayvanlarına ait 938 Senesi nakil vasıtaları resmini gösterir tehakk"k 
müfr, dat Cetv !lleri Belediye ciiiresi tahakkuk memurlugu kapısına asıl· 
mıştır. taksit umanları Ağustos ve Birinci Teşrin 938 Aylarının 15 nci 
günleri olmak üzere müsavi i~i taksıttir: 

Taksit mücıdetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine 0/ de on 
ceza eklenir. Bu cetveller 29 - 6- 938 Ç:ırşanl-a günü asılmış ve 8 - 7-
93 8Cuma günü kaldırılucaktır. ltırazı olanlaı ın cetvellerin asılı bulundu
ğu müddet içerisinde Belediye riyasetine istida ile müracaat etmeleri ilan 
olunur, 29 -1 3 9464 

1 - Münhal bulunan Zabita Memurlukları için Temmuzun 5 inci Salı 
günü saat on.la Belediye dairesinde imtihan yapılacaktır. 

2 - imtihana gireceklerin askerliklerini yapmış olmaları şarttır. 

3 - Orta mektep mezunu veya daha yünsek tahsil görenler terci
han alınacaktır. 

Yeniden talip olanların askerlik ve tahsil vesikalarile birlikte ve evelce 
müracaat edenler de ellerindeki Numara kağıtlerile imtihan günü sabahı
n' kadar Beladiye yazı işleri Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur, 

9484 

T-r1c ... u so:ru 
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Kumbarltj blri 

1 

3 Tf'mmuz 19~ 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar ,""'!!!~ 

JCU. 
JC. S. A. S. ,=====-t 

-Xapımab pamuk-- ,~,--==--:--.ı-.,..-""--ı=-------1 
Piyasa parlaAı • 24 24,25 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACiI 

Beyaz ı ı ,__,,.,..._,.__ ___ - -
Siyah . . 

ÇICifT 

iane Ekspres ---ı-- 1 1 

:; U B U B A _:T_.,....-____ .... 
1 TlıRXI)'! 61'1 

ZIRAALBANKASI ~~ 
!!'--·--~=================~---~ Fasulye 

Buğday Kılms 
,, Yerli --- 2,92-- -3)5 

·---"-~~---~ Mentane 
2,92· -'2,95 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B ~ ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
3 80 

·~,....,.....,.----1---------1 
Yulaf 
Delice 

·-~--,--------1------ı-----ı Kuş yemi 
ı-rr-;'-"--,--,,------·ı------1---·--!------~-ı Keten tohumu t ---·- ----_______ .....-1 

l
_,,M~e_rc_im_ek ______ 

1 
_____ 

1 
_____ , ______ __..I 

Susam 

UN 

1 

Dört yıldız Salih t 

~ ,, '' ·'-'-------f'r~;-;----=--ı---
.S ~ ı-.;.~..:.ö-'rt~y,_ıl_d_ız_D_o,._ğrul_uk ____ -----ı 
.lıCCUÇ ''" 
~ ~ ı-Simit ,, 
:i 1; Dört yıldız Cumhuriyet 
;::! "'ı-üç u ,, 

Simit .. 

Liverpol T elgraflan 
2 I 7 I 1938 

Sanıı.. 

Hazır 3 
Temmuz vadeli 4 

1. Teşrin ,, 4 
Hint hazır 3 
Nevyork - 8-

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Pene 

95 
75 
88 
11 

Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 
Sterlin ( ingiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 

72 Frank ( İsviçre ) 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirk 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlü~ünden: 1 

l 
1 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarih 

te 

. den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda ~österilmiştir. 
1 suretlesatış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederit ~ l>~g 
\ Genişlik Beher top Beher top --·-----· ı Tip santim metre fiatı 

1 - Kanara işçileri için 48 adet tulum , 12 adet keten önlük, yirmi Çifçi bezi 2 75 36 725 1 
~ön çift lastik çizme ve yirmi aJet de muşamba önlük açık eksiltme sur<!tile Astarlık bez 14 85 36 751 'tiirk 

satın alınacaktır. d · ·ş ler· 
Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir bılya an :ışağı sıparı .. ı 2 - Tulum ve keten ör.lüklerin muhammen bedeli <ı64 lira lastik çiz-

6 
4 1 lılaı 

me ve muşamba önlüklerin muhammen bedeli 220 liradır. de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 94 1 di!m 

3 - Tulum ve keten önlüklerin muvakkat teminatı 21,50 lira lastik 1~m 

- ---------------, lemi çizme ve muşamba önlüklerin muvakkat teminztı yirmi liradır. -------·-- llıts 
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 makbuzlarile birlikte Bele 

diye encümenine müracaatları ilan olunur. 26-30-3 - 6- 9457 

1 - Darülaceze ve emrazı ziihreviye hastahanesinin bir yıllık ihtiya . 
cı olan 5400-7000 kilo ekmak 10.00- 1~00 kilo sığır eti, 1043 kilo ku· 
ru ve 2750 kilo yaş sebze açık eksıltme :fe satın alınacaktır. 

2 - Ekmeğin muvakkat teminatı 52,50, etin 21,60, kuru sebzenin 
17,60, yaş sebzenin 7,20 liradır. 

3 - ihalesi Temmuzuıı 21 inci P~rşenbe güne saat onda Belediye en· 
eümeninde yapılacak tır 

4 - Şartnameler yazı işleri kalemiııd ed ; r, isteyenler orada görebilir. 
ler. 

5 - Tali hlerin ihale günü mu~yyen saatta teminat makbuzJaril" bir
likte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

3-7-10-15 9483 

1 - Bir adet imdadı sıhhi otumabili ile bir adet idıolih devirme ter
tibatlı çakıl ve ku ın n~klin e ınahsuskamyon ve bir aJette buz nakline 
mahsus kamyon açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - lındadı Sıhhi otomabilinin muhammen bedeli 3150 lira, Devirme 
tertibatlı çakıl nakliye ka'llyonun muhammen bedeli 3500 lira, Buz nakli. 
ne mahsus kamyonun muhammen bedeli 2500 liradır. 

3 - imdadı Sıhhi otomabili için muvakkat teminat 2'J7 lira çakıl 
nakliye kamyonum.ın muvakk ı t teminatı 265 lira buz nakliye kamyonu 

1 muvakkat te minatı 188 liradır. 
4 - ihaleleri Temmuzun 18 inci Pazartesi günü saat on beşte Bele· 

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnameleri B ~ lediye yazı işleri kalemindedir. lstıyenler oradan 

parasızalabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlaril~ birlikte Belediye 
encümenine müracaatluı ilin olunur, 26 30 - 3 - 6 9458 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

~•ıe 
~•tı) 
llıak 
k,t 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki ııı' :~~ 
b 1 k d j 

llıoş 
ayenehanesinde ka u etme te r. _ 

~--------------------·----- d;ı 

dök 

Zayi Tasarruf Cüzdanı Jr )~um 
Ceyhan Ziraat Bankasından al T •• k •• •• ~~s 

dığım 55 Numaralı tasarruf cüzdanı i Uf SOZU 
ru zayı ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ede· 

rim. 

9485 

Ceyhanın eski hamam ma
hallesinden se)it Güngör. 

1 ÇOCUK HASTALI : LARI 

MUTEHASSISI 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt paza 
Kabul saatıarı : Her 

15-18 
gUn 1 

----~---

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurııl 
12oO 
6o0 
3()(! 
ıol' 

1 
• • } 

ı - Dış memleket c ı ı çıo 

bedeli değişmez yalnız posta ~ 
zammedi'.i r. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. ;... ______ _ / 

d~n 
Umumi neşriyat müdiirU ta 

Macid GüçlÖ bu 

Aduıa 1 üıhöıü mat bal· 


