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Benzin - alkol Belediye meclisinin dünkü hararetli toplantısı BELEDiYENiN FESHi 
Alkola benzin karıştırmak MEGv ER 
meselesi tetkik ediliyor KERAMET NERDE iMiŞ? 

Hakkındaki karar yakında 
vilayete tebliğ edilecek 

Tebliğden sonra 
meclis derhal 

bugünkü reis ve 
işten el çekecek 

Ankara: 6 (Telefonla)- Adana belediye mecli
sinin feshi hakkındaki şurayıdevlet kararı bu birkaç 
gün içinde Adana vilayetine tebliğ edilecektir. 
Bu kararın tebliğinden sonra şimdiki belediye 
meclisi ve reisi derhal İşten el çekecek ve bele
diye işleriyle hiçbir alakaları kalmıyacaktır. 

Dahiliye vekaleti bu gibi şekillerdeki ka nu
ni vaziyeti tetkik etmiştir. Kanuna göre beledi
ye daimi encümeninin tabii azaları olan reis mu .. 
avini, doktor, muhasebeci, baytar ve fen müdü .. 
rü daimi encümen vazifeşi görecektir. Bunlara 
ilaveten dahiliye vekaleti hariçten iki aza daha 
seçecek ve bu heyet yine dahiliye vekaletinin 
seçeceği bir reisin başkanlığında yeni belediye 
seçimini idare edecek ve ozamana kadar beledi
ye işlerini göreceklerdir. 

Yeni seçimin ne zaman yapılacagı henüz I 
belli değil i.sede mebus intihabından sonra olaca- J 

ı ğı zannolunmaktadır. 
~~-..----"ı-""--....... .,_----...... ~----' 

İSPANYA HARBİNİN SON 

Ankara: 6 - Şeker fabrikala 
rında ist:hsal olunan al kollar sarfe · 
dilecek yer bulunmaması yüzünden 
depolarda kalmaktadır. Mütehassıs 
lar elde edilen bu alkollerin gün
den güne istihlaki artan benzine 
karıştırılm~k suretiyle sarfi için ala
kadar makamlara bir rapor vermiş· 
ler~ir. 

Altı senedenberi benzine alkol 
karıştırılarak kullanılması için ileri 
sürülen mütalealar kabul f edifmemiş 
ve alkol karıştırma suretiyle devle
tin zarar göreceği iddia edilerek bu 
işe girişilmemişti. 

Şimdi öğrendiğimize göre bu 
mesele yeniden günün mevzuu ol· 
muştur. Bu hususta alakalı makam· 
lar tetkiklere başlamışlardır. Bu tet
kikler müsbet netice verdiği takdır. 

de, şeker fabrikalarınıızın istihsal 
ettikleri alkolların istihlakı kabil 
olacaktır. Bundan başka harice ver 
mekte olduğumuz benzin parası da 
hayli azalmış alacaktır. 

Sovyet - Macar 
dargınlığı 

Mo'ikova : 6 (Radyo) - Sovyet 
- Macar politik münasebatının res. 
men kesilmesi dolayısiyle Moskova· ı 
daki Macar elçiliği kaldırılmıştır. 

Macar elçiliği erkanı buradan 
Budapeşteye hareket etmiştir. 

GÜNLERİ 

Belediye Reisi 
Kanunsuz açılan fırınların nasıl ve 

niçin açtırıldığı hakkındaki suale 
, 

Cevap veremedi 
Belediye meclisi dün saat 13,15 

pe şubat devresinin ilk ictimaını \ 
yaptı. 

Bu içtimaa· butün azalar geldiği 
gibi dinleyici yeri de hıncahınç dol
muştu. 

Budapa,tade11 bir görUnu, 

MACARiSTANDA ÖRFi 
i ARE DEVAM EDiYOR 

Celse açılır açılmaz geçen dev· 
reye ait zabıt okundu. Zabıt hakkın
da söz söyliyen bulunmadığl için re· 
ye kondu ve ekseriyetle kabul edil
di. Ruznamenin ikinci maddesinde 
münakale ve munzam tahsisat hak-
kında daimi encümen veiriyaset tez· 
kiresi vardı. Tezkire okundu. Azi· 
dan eski belediye reisi Turhan Ce· 
nıal Beriker bağlı, cedvelin okun
masını istedi. Cedvel okundu. 

Turhan Cemal - ~talep edilen 
tahsisatın bazıları muayyen ve sarih 
olmakla beraber bir kısmında sara
hat yoktur. Meseli emlak tamir ve 
inşasından maksat nedir? 

Basri Araoy - Bu işin bütce 
encümeninde tedkiki lazımdır. Bey· 
hude meclisi işgal etmiyelim .. 

Reis basri Arsoyun teklifini reye 
koydu. Teklif ekseriyetle kabul edil· 
di. 

Üçüncü madde, yeni tayin olu. 
nan memurların tasdiki meteleıi 
vardı. Cümhuriyet i HükUmet ricali 

otomobillerle Fransaya kaçtd 
Onbinlerce asker ve 

tecrid edilerek 
sivil İ~panyalı silahtan 
Fransaya alınıyor 

Askeri mahkemeler ölüm ve 
~ ' 

Tahatorus bu husustaki riyaset 
tekiresindeki isimlerin yanlış oldu
ğunu her şeyden evvel bunun tashih 
edilmesi Jazım gelefiğini söyledi. 
Coşkun Güven bu işin kanunlar en
cümenine havalesini teklif etti. Tek· 
lif reye kondu ve kabul edildi. 

Paris : 6 ( Radyo ) - f-'avas a· 
iansı muhabiri bildiriyor: İspanyada 
Katalonya cephesinde harb devam 
etınekted ir . .Fraııkist tayyareleri dün· 
de bCt i n Katolonya Jfmanlarile hu
duda yakın bazı mevkileri bombar· 
dıman etmişlerdir . Şimdiye kadar 
Fransaya sıgınmış olan lspanyolların 

sayısı seksen beş bin kişiyi bulmuş
tur . 

Alınan malümata göre, ispanya 
kabirıesi dün toplanmış fakat müza
kereler esnasında şiddetli ihtilaflar 
çıkmıştır. Nazırlardan bazıları teslim 
olmakı bazılar da harbe devam et
me'ği muvafık görmüşlerdir . 

Belediyenin açılan köhne 
fırınlar hakkında tavzihi 

Delvayo ise teslim olmak mese
lesine şidi:lelle muarızdır . 

Bal Sürmer arazisinde 4000 as. 
ker Fransayıı iltica için emir bekle
mektedir. Reisi Cümhur Azana F
ransa hududuna geçerek Parise git· 
miştir . 

Cümhuı iyelçi 1spanyanın bütün 
kabine erkanıda 3,45 de sekiz o· 
lomobille hududu aşarak Fransaya 
kaçmışlardır. Nazırların olomobılleri 
hududa varmazdan evvel kurşuna 
tutıl lml:ştur . 

Fran~aya gecen askeri ve sivil 
fspanyollar silahtan tecrid cdilmek-

1'uı/,so;ıi J{azete~ i tahrir 11iiıliirliiğürıe: i nada mevcut fırınların adedi elli tediıler. 8 ve l1 numaralı gemilerle 
f b'r çok deniz Müsteşarları ve 30 7 a 

Gazetenizin 5 / Şubat I 939 ta· ı - Geri~i üçüncü sahifede - • bıta Fıaıısaya iltica etmişlerdir , 
'!h ve 4347 sayılı nüshasında ge- -------- ---
rıye dönüşün sebebi nedir başlığı ---

altındaki yazıda :sıhhi şeraiti haiz I k d d k. Tu·· rk ser 
olmayan fırınların tekrar açılmasına s en erun a 1 
neden lüzum görüldü?diye yazılmak b •• •• k 
tadır. Bele~iye Heyeti Cüoıhuriyet est gumru mıntıkası 
kanun ve mumlarına dayanarak az 
zamanda çok iş yapmak ve mem-
ltketin İmar ve yurddaşlarımızın 
refahını temin için azami suı ette 
c;alışmak üzere vazife ve: nı::suliyet 
alarak İş başına gelmiş kimselerdir. 
. eriye dönüşün Adana Belediye· 

sınd.e yeri yoktur. Ve olmayacaktır. 
Vazıfe ve mcıru)iyct alarak iş ba 
ına geçenler m~vki işgal etmek ve 

sandalyada oturmak için vazife al
nıam ışlardır. Kapalı fırınların açıl 
ın ı ;ı neşri yatınız gibi değildir . 

938 Haziranından evvel Ada. 

FEVKALADE MURAHHASIMIZ CAVAT AÇIK 
A~.ININ RiYASETiNDE BiR HEYET BU 
GUNLERDE MINTIKAYI 1 ESBIT iÇiN ANKA 
RA!)AN ISKENDERUNA HAREKET EDECEK 

lakenderun: 6 (Huauar muhabirimizden)- lakenderunda te 
•I• •dilecek TUrk ••rbeat gUmrUk mıntakaaının yerini teablt 
etmek Uzere fevkelAde murehh•• Cevat Aeçık Alın1n rlyeae
tlnd• bir komlayon kurulceaı tekerrur etml•tlr. 

Komlayon bugUnlerd• An- rimize doner donmcz bazı mu1111ak 
karadan Heleye gelecegl ha· meseleleride hal edecektir. Bay Cavat 
ber verllmektedlr. Açık Alın önümüzdeki salı (bugün) 

veyshut per~embe günkü ekspresle 
Cavat Açık Alın Ankaradan ıeh· fıkenderuna reteceklerd11~ 

1 agır hapıs cezaları veriyor 
Dördüncü madde, nıuhasebe 

'Yugoslav kahinesil 
teşekkfıl etti . 

Budapeşte : 6 (Radyo). - M~ 
caristanda ilan edilen urfi ıdare bu· 
tün bölgelerde hüküm süı mektedir. 

Budapeştedc Havra önünde ya· 
pılan suikast üzerine bütün Mac.ar~s· 
tanda idare askerler eline geçmıştır. 

kayd ve hesaplarını tedkik eden en· 
cümt:ne verilecek huzur hakkının ve
rilmesi hakkındaki riyaset tezkiresi 
idi. 

Bu madde uzun munakaşalan 

Stoyadinoviç 
Yeni kabinede yok . 

Eski } ugoslar bn~r·ehili !Jay 
Sıuyadinoı iç 

Belgrad : 6 (Radyo) - Yeni Yu 
goslav kabinesi dün gece teş,.kkU: 
etm!şilr. ~ski ~aş vekil Bay Stoyad i
novıç yenı kabınede hiçbir yer alma-

Gerek bu gibi tecavüzler, ger~.k 
askerlere ve zabıtaya itaatsızlık muc· 
rimleri divanı harplarda ·muhake~e 
edilmektedır. Bunların bazıları ölum 
ve ağır hapis cezalarına mahkum cl
muşlardır. 

Adana takımı 
Bölgeler arası kır koşu

sunda ikinci oldu 
Kayseri : 6 (Hususi) - Kayse· 

rid~ yapılmakta olan kır koş~lar_ı~a. 
İştirak eden Adana takımı ikıncılığı 
kazanmıştır. Kafile Adanaya hare· 
ket etmiştir. 

mucip oldu. Riyaset tezkiresinde, 
bu hususta daha evvelki daimi en
cümen karariyle bu çeıit huzur hak
kı verilmemesi kararlaştlnlmış ise 
de bu işle meşgul olan arkadaılara 
bir tazminat verilmesi doğru olaca· 
ğı yazılmakta idi. 

Hasan Ateş bu işte kendi ismi. 
nin mevzuubahsolunduğunu ve bir 
müddettenbt:ri görmekte oldukları 
bu iş için para istemediğini yalnız 
bu huzur hakkının prensip itibariyle 
kabul edilmesini istediğini, Çünkü, 

- Gerisi ikinci aabif ede -

Yüzme havuzunu Belediye 
satmıyormuş ! 

1'ürhü:.ü ğazeıesı 7 alırir Miidürlıiğüne 

G f • • 5 Şubat . 939 tarih ve 4~47 sayılı nüshasında BeJediye ye 
aze cnı1.ın . b 1 ğ it d b" - -ıd -• 1 •· h"'vuztınu satı)ormuş aşı ı n ın a ır yazı goru u nı yapı an yuzme n • 

Y.. h zu 28 7 938 tarihinde Bay Fettah Aytaç'a 18161 lira 80 uzme avu · · .1 • • 
kuı uş bedel mukabilinde ihale ed.ı mı~ \ e ınşaata da de_\'am olunmaktadır. 

Beled· hey'eti tm!akineeıı hıç bır parça satmak ~oylt> dursun şehrin 
imar ve ti'z~inine yarayacak eserle~ ye ı.ık~rla_r y~pmak ve yaptırmak eme
lindedir. Yüzme havuzunu satmak ıçın vcııtmış bır karar olmadığ'ı gibi ta-
savvuru bile yoktur, Yüzme havuzları muayyen trşekküllerin idaresinde 
Memlekete nafi olur. Yüzme havuzlarından beklenen faide ve gayeyi tak-
dir ede;:ek yurddaşlar çok iyi bilırler ki yüzme havuzları ne satılır ve nede 
alınır: Dedi koduya zemin teşkil etmekten başka hiç bir faidesi olmayan 
bu gibi neşriyatın gazetelerde yer bulmasını esefle karşılar matbuat kanunu 
nun Bahşeıti~i selahiycte bınacn bu tavzihin gazetenizin aynı sutununda 
çıkmısını rica edf" 0

'1\ , Belediye Reisi 
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Meclisinin dünkü 
1 

Belediye 
hararetli toplantısı i , ............................................ ._ ................... , 

- Birinci sahifeden aı tan - bıakılt cağını söyltdi. Fakat galiba 
Meclis azaları da bizde muamelesi 

1 

1 
1 

1 

bu işin çok güç olduğunu burada temamlanmış bn evrakın niçin ruz· 
çalışan insanların uzun zaman sarf· nameye alınıp da son dakikada çı 

ettiğini söyledi. Her ay muntazaman karılmış olduğunu bir türlü anla· 
yapılan bu tetkik ve murakabe işi yamadık .. 
için hc:zur hakkı verilmesi doğru o· Yedinci madde , Mtzbthada 
lacağını ileri sürdü. yapılması c:lüşüı ülı n bastırma ve 

Mahmut Barlas - Bu encümen sucuk imalathanesine ait riyaset 
de çalışan arkadaşlara huzur hakkı trzkirrsi iJi . Tahsisat isteniliyor , 
verilmesi hakkındaki bu teklifin re· yalnız esaslı bir tesisat için beş altı 

tarafından satın alınacak ve belediye 
ninde hissedar bulunduğu Liman şir 
k· tinin satış mamelesinin ikmali için 
~tlahiyet istiyen riyaset makamının 
tezkeresi okundu. 

Reis izahat verdi. Azalardan ba· 
zıları mütemmim malumat istedi. Re 
is bu malumatı da verdi. Riyasetin 
teklifi reye kondu ve kabul olundu 
bundan sonra fukara ye acizeye mec 
cantn buz verilmesi hakkındaki riya 
set tezkeresi okundu. Reis izahat 

Vedad Güçlü ve 
bir karikatürümüz 

Mekteplerimizde 
havacılık (teşkilatı 

Ankaradan alınan haberlere gö
re bütün okullarda hava kurumuna 
yardım teşkilatı yakılması için Ma
arif vekaleti tetkikler yaptırmakta 

dır. 

ye konmasını teklif ederim . bin lira saıfetmek lazım geldiği 
Hazım Savcı, kendi şahsının da şimdilik beş altı yüz liralık bir te· 

l u işde mevzubahs olduğunu fakat sisat yapılması düşünüldüğü zikre 
kendisinin bu parayı almayacağını diliyordu. 
yalnız böyle bir huzur hakkı veril Coşkun Güven - Bu , yerinde 1 
mediği takdirde işlerin yürümiye ve güzel bir teşebbüstür.Fakat bunu 

1 verdi. daha evvelce belediye meclisi 
tarafından hiç bir tarafa mecanen 
buz verilmemesi hakk n la bir karar 
mevcut o'duğunu fakat hastahanele 
re ve fakirlere parasız buz vtrilmtsi 
nin lüzumunu iıı:ah etti. r.eğini izah etti . Riyaset tezkiresinde söylenildiği 

Buıdan evvelki nüshamızda çı 

kan bir karikatür dolayısiyle mezba 
ha miidürlüğüne tayin edilen eski 
belediye reis muavin; Vedad Güç. 
lü'nün gazetemiz hakkında dava aç· 
tığını haber aldık. Halbuki kendisi 
h;ıkkında bu karikatürle hiç bir :Cas· 
dimiz yoktur. Mamafih böyle bir 
şey akıllarından geçmişse değerli 
arkadaşımıza icabetmediğini bildi· 
ğimiz halde tarziye vermekte tered· 
düt etmiyoruz. 

Derslere başlandı 

Bu teşkilat okullarda kurulacak' 
hava kurnmu yardım sandıklariyle 
olacaktıri Maarif vekaleti. talebeye 
tayyarecilik bilgisi aşılamak üzere 
haftada bir ders ila ,e etmeyi de 
düşünmektedir. 

Çocuk filimleri 
Turı.an Cemal Beriker - Be gibi bı ş, a l tı yüz liralık alelade bir 

1 

lediye kanununun maddei mahsu tesisatla değil mükemmel bir mües· 
sasına göre belediye azalarının hu sese olarak meydana getirilmesi 

1 

zw hkkı alması bazı şartlara ta · lazımdır . Binarnaleyh lu hususta 
bidir. Mesela nufusu yetmiş binden iyi düşünmek ve esaslı bir surette 
az olan şehirlerdeki meclis azaları işe başlamak lazımdır · Zaten bas· ı 
huzur hakkı alamazlar • Flliakika tı ma ve sucuk mevsimi de geç· 
her:hangi bir çalışma mukabili hir miştir. 
miktar kazanç istrmtk mantıki bir Tevfik Kadri - B nJe Coşkunnun 
şeydir. Fakat her şeyden evvd ka· fikrine iştirak ederim esaslı bir mü 
nunla mukıyyid bulunuyoruz , essese yapılması lazımdır . i 

Bu hususla söz sövliyen arkı Tur han Cemal Berikrr- Bugün· 
daşların ifadelerinden huzur hakkı kü sucuk imalatlıan. rinin sıhhi 
verilmeden bu işin yapılmadığını ve şartlara uygun ,olmam ısından do· 
yapılamıyacağını anlar gibi oldum . layı belediye bu~u dab çok evvel j 
Bunda bulunan bütün arkadaşla· nazarı itibara almıştır. Ancak yapı 
rın Lelediyc 3zalıgıru şerefli bir iş lacak tesisatı her imalat~ı için ayı ı 
olarak telakki edeceklerinde şüp· ayrı daireleri ihtiva etmek itibariyle 
hem yoktur. Binaenaleyh bu vazi yirmidokuz bin liralık mtsrafı mu· ; 
fenin İcab ettireceği bütün işleri cip olacağı düşünüler'k tehir edil· 

1 
hiç bir menfaat beklemeden yapı· mişti. Daimi encümenin bu kararı 
caklaıı da şüphesizdir. Nitekim muvafık olmakla btraber arkadaş 
komşu Mersin belediyesi azaları larında söylediği vtchile mevsim 
huzur bakı almazlar . Bu yüzden geçmiş olduğundan riyasetin evci 
Mersin belediyesi işlerinin yürüme· emirde sıhhi şartlara haiz bir lesi 
diğini iddia etmek Joğrumudur ? sat ve inşaat projesi hazırlanarak 
Kanaatımca huzur hakkı ancak !:139 bütcesiyle belediye meclisine 
meclis içtimalarına inhisar etmesi geiirmesinin doğru olacağını istemek 
lazımdır , ten beşyüz liralık tahsisatla bu işin 

Bu işe memur olan arkadaşlar başarılamıyacağını bilhassa mezbaha 
daimi encümen içinden seçil· nın şimdiki temizlik ve sıhhi şartla 
mişlerdir . Kendileri oradan bir rını kayp edeceğini zan ediyorum 
huzur hakkı almaktadıı far . ikinci Bunun üzerine azadan Kerim 
bir huzur hakkı istrmeğe hakları Uluscu aynen şı beyanatta bulun -
olmasa gerektir. Bütün bu sebeb· du iaede ne biz ve nede oradakiler 
!erden dolayıdır ki geçen Daimi mana~ını bir türlü anlayamadık: 
encümen böyl~ bir hu .ur hakkı· -Bundan sebeb böyle göz gör · 
nın verilmeme~ine karar vermişti . miyrn böyle gayrı sıhhi yerlerde 
Zaten, her ş'yden evvel kanun da yapılmasıdır. Mezbahada barsağı bir 
buna manidir . damga altına ayırsak daha iyi olur 

1 
Hasan Attş - Turhan Ctmal Memlekette iyi bir Ş'Y dir. 1 

arkadaşımız kanunun buna müsaid Bundan sonra Mahmut Barlas 
olmadığını söylediler. Bence ka· tıpkı şiir okuyor gibi beyanatına ev . 
nun buna müsaittir. Yalnız Dahi. vefa bir brşlık yaparak: 1 
liye Vekaletınin tasvibine ihtiyaç -Bastırma ve sucuk! diye baş · 

vardır. Bu hususa musirrim . . tadı ve bir müddet sükut ettikltn , 
Coıkun Güven - Haan Ate- 1 sonıa basdırma ve sucuğun nasıl ya 

şin lu husustaki talebini kendi şah- pıldığını uzun boylu izah etti. Ve 
~' cü; ür "t k ileı i süı mec'iğinde hiç pastırma ile sucuğun bir yerde ya 
şüphe ) ole tur . Yalnız kendi ifade· pılmasını istedi. 
ferine göre ayda ancak iki içtima 1 Coşkun Güwn- sucuk ve pas · 
yapıldığına göre ve bu iki içtima 

1 
tı•mayı burada yaptırmayı şidd. tle 

için aiınacak altı , yedi lira hiçbir müdafaa eden '.arkadaşlardan sora· 
sur< ile bir tazminat sayılamaz . Bi· ! rım . Adanada im:ıl edildiği takdirde 
na< nalc yh böyle bir usulün kon I . Kay seriden gelenleri memlekete- id· 
ması kötü bir çığır açacak ve di hal etmiyectkmiyiz Ak.i takdirde 
g~r Encümenlere de ayni surette 1 bunları nasıl kontrol edeceğiz. 
huzur hakkı verilmesi istenecektir . 1 Rıınun üzerine reis izahat verdi 

Bunun üzerine Hazım Avcı tek· Putırma ve sucutun şimdide lu su 
lifı.ı reye konmasını istedi Reis de retle kontrol altına aldıktan sonra 
noktai nazarını izahetti ve teklifin haricten gelecek pastırma \e sucuk 
kanunlar ve bütçe Encümenlerine lan da kontrol altına tabi tutacak 
havalesi icabetliğini ileri sürdü ve tedbir almayıda düşündülclerini söy 
bunu reye koydu . Ekseriyetle ka· ledi. 
Lul edildi. 

Ruznamenin beşinci maddesini, 
Belediyeye iıııikal eden barsak ima
laıhınesi hakkındaki riyaset tezki· 
resi teşkil ediyordu. Coşkun Güven 
bu işin tarife ve bütçe encümenine 
havalesini teklıf etti . Teklif reye 
kondu ve kabul edildi. 

Bundan ~onra Reis, ruznamede 
T < vfik KaJri Ramazan oğluna ait 

--"'-'-'""hi,,,,·,~·~ı-.vrak oldutvnu falı:ıt noksan 

Reis, bu izahattan ~onra lıu işin 
Nisan içlimaına bırakılmasının mü· 
nasip olacağını ileri sürdü ve reye 
kondu t. klif kabul edildi. Ruzname 
de konuşulacak daha bir çolc madde 
fer olduğu için Reıı c."~lseyi 10 da · 
kika tatil etti. 

İkinci Celse 
ikinci celse 17 de açıldı Ruzna 

medeki maddeler; müzakeresine 

Coşkun Güven - evvelce de 
belediyeye bu çeşit müracaatlar ya 
pılmış fakat tasvib edilmez. 

Şimdi bu işe karar vuecek olur 
sak kötü bir çığır açılacaktır. Mec 
canen buz verilmesi düşünülen mües 
soseler hep tahsisatlı ve bütceli mü 
esseselerdir. F uka:aya gelince; fakrı 
nı ispat edecek formaliteleri ikmal 
edinceye kadar hasta muhakkak ki 
öl rct ktir. Sonra yapacağımız bu şey 
bir teberru:lur; Halbuki belediye me 

Dünden itibaren şehrimizdeki 
bütün ilk ve orta okullarda derslrre 
başlanmıştır. 

DÜNKÜ HAVA 

Gökyüzü •açık. Hava rüzgarlı. 

Ençok sıcıık gölgede 16 derece. Ge-

1 
celeıi enaz sıcak 1 derece. 

clisinin böyle bir teberru yapmağa günki bütce ile !:>una imkan yoktur. 
kanunen selahiyeti olmasa ~rektir. Bilhassa hastahane ve sıhhi müesse I 

Hasan Ateş - Sıbhi müessesele selere belediye tarafından parasız 
rin memleket hastahanesi de dahil buz vermek hiç doğru değildir. Bu 1 

oldugu halde hepsinin bütçesi var· Müesseseler nasıl eczahaneden kar· 1 

dır. Mesela müteferrika faslından bonat ve lngillz tuzunu para verip 
pekala, zaten mühim bir miktar tut almakta güçlük çekmiyecek vaziyet-,! 
mıyacak olan buz için de bir para tedirler. 
ayırmaları daima mümkiindür. Doktor Ahmet - Fakir fukııra · 

Fukaraya gelince, fukara halini om buz ihtiyacının muhakkak suret. 
ispat ettikten sonra belediyenin tas te belediye tarafından temin edilme· 
dikini müteakip parça buzu almak 1 si lazımdır. Suiistimal meselesi mev-

1 için mezbahaya kadar gitmesi lazım 7.uubahs değildir. Hastahanelere ge· 
gelecektir. Bil'aenaleyh bundan bir 1 lince : Bunlarada parasız buz ve,. 
faide çıkmıyacağı gibi beş on kuruş 1 mek arzu ediltcek birşey olmakla 
luk bir buz için bunun bir kaç misli beraber hhsisatları olduğu için ve 
nakil vasıtası parası ödemesi lazım 1 rilmesede olabilir. 
gelecektir. Eğer muhakkak fukaraya Doktor Ekrem Baltacı - Bütürı 
yardım lazım geliyorsa, bu f kruhı 1 arkadaşların bu bahis etrafında dü 
lini isbat edenlere buz yerin~ para I şündükleıi ayni şeydir. Mesele yalı· 
verilmebi daha doğrudur· 1 nız buz 01arakmı yoksa para olarak 

Co,kun Güven'ın bu husustaki mı verilmesini tesbit ttmektodir. Buz 
endişel•ri doğrudur. olarak vermek bence hiç doğru de· 

Buz vermeye kalkacak olursak ğildir. Para olarak vermek daha 
bir takım suiistimallere yol açmış doğru:lur. Hastahanelere gelince, be· 
~uruz. d lediye şimdiye kadar ve seneler en 

Tuı han Cemal - Arkadaşlar, beri buralara buz vermiştir. 
Bu hususta söylenecek sözle:i •öyle Son zamanlarda nısıf ücretle 
mişlerdir, Yalınız ben idari bakım vt rmekte idi. Bundan sonrada ayni 

ilk ve orta tahsil çagındaki ço· j 
cukların sinemalardaki filmlerden 

1 

kendi yaşlarına göre faydalanmadık .

1 
farı maarif vekaleti tarafından ya · 
pılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Gerek ilk, gerf'kse arta tahsil 
çağındaki çocuklara yararlı filmler 
getirtmek , bir kısmını da memleke· 
timiz. dahilinde çevirmek suretiyle 
bu ihtiyacın barşılanmasına çalışı

lacaktır. 
Mauif vekaleti bilhassa talebe 

ye öğretici fılmler bazırlıyacaktır. Bu 
gün Avrup1da mevcut bulunan_ ve j 
film kumpanyaları tarafından sıne j 
malara satılan çocuk filmleride göz 
den geçirilecektir. 

Bu tetkikler kısa bir zamanda 
ikmal edilerek tatbik mevkiine ko 
nacaktır. 

Bay Reşad Nuri 

Maarif vekaleti müfettişlerinden 
Bay Rtşat NL1ri Güntekin'in bir müd 
deltenberi ş~hrimizde bulunduğu ve 1 
orta tedrisatta teftişler yaptığını yaz 
mıştık. 

Aldığımız malümata göre, Bay 
Reşad Nuri bugünlerde Lise talel:..e 
ferine bir konferans verecektir. 

Doğum 

Arkadaşımız Hamdi Paramyok'. 
un dün bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Doğumu ebe Bayan Hay· 
riye muvaffakiyetle başarmıştır. 

Yavıuya '.uzun ömürler, bayırlı 
istıkballer dileıiz. 

dan bur.un mahzurlarını anlatacağım. şekilde devam edilmesine bir mani 
Daha evvelce bazı müessesdeıde Be ı k · nazarı dikkati celbcderı'z) mu"teahhi o masa gere tır. 
led:ye tarafından buz verilmekte idi Dişçi Rasih _ Fakirlere buz de (Bugünki belediye rei.inin yakın 

Fakat öyle zaman olduki bu kırk vermeyipte para verirsek muhakkak dostu) aid olduğunun uzun boylu i 
kalıba kadar çıktı. Filhakika bu bu parayı harcayıp hastalaıına buz zah edilmesindeki manayı bir türlü 
mikdar bir beltdiye bülcesi için ağır a•mıyacaklardır. H., halde luz ve- anlayamadık. 
birşey değildir. Fakat ihmalde edile rilmesi daha doirudur. işin knnuni ' Belediye reisinin bu şahısların 
c-k bir mikdar olmasa gerektir. Bu cebhesinirı mütalaasını da kanunlar birer heykellerin in yaptırılmasını 
nunla beraber verilen bu buzların encümenine havale edelim teklif etmediğine de hayret ettik. 
daima ytrine sufedilrnediği görül 1 Coşkun Giıven _ Arkadaşımı· Raporurı okunması devam eJerlcen 
müştür. Zaterı bu hu>u>ta kanun~n zın eni şeleri her halde mevzuu bahs birdenbire salondaki elektrikler sön 
de mesağ yoktur. ! olamız. Hastasına buz almak için dü. Uzun müddet lambaların yan· 

Yapı'acak yardımın acezeye ya· verilen parayı haıcayıp haslasını masını bekledik. Nıhayet bizzat 
pılan yardım şeklirı Je yapılm: s la t•hliktde bırakacak kadar duygusuz reısın müdahalesind. n ve ye. ini 
zım Jır. Bina•n ıleyh belediyenin b' d b rl J terkederek dışuı çıkmasınd ,o son· ır a am uzu a satar ve yer. 
evvelce verdiği kararın devamını tek G · G" · · B kl'f' k ı a belediye mrclisi ışıı.a kavuşa -anı ırıcı - u te ı ı anun-

1 
l5 

lif ec iyorum. l ıar encümenine gönderelim. Bakalım bildi · 
Basri Arsoy -· Buz iki şekilde 1 bol keseden teberr, yapmağa hak· Raporların okurması bittıkten 

mütalaa edilmelidir. lçır.e olarak kımız varmıdır? sonra ilk sözü Turhan Cemal Beri· 
hiç ehemmiyeti yoktur. Fakat foka 1 Reis, teklifin kanunlar encüme· ker aldı: 
raya tedavisi vasılası olarak muhak nine havalesini ıeye koydu ve kabul -Bir hafta evvel riyaset tarafın 
kak buz verilmesi lazımdır. edildi. dan tevzi edilen ruznamede (Riya 

Eğer buz ol~rak verilmekte müş Bundan şonra riyasetin iiç aylık setin 3 aylık rap:ıru) ibaresini taşı 
kilit varsa para verelim müessesata çalışma rapoı u okunmağa başlao· yan bir maddeyi gördüğüm zaman 
nısıf ücretle, fukaralarada parasız 1 dı. Bu raporJa..faaliyd namına hiç- maksadı anlamakta tereddüde düş· 
vermek münasip olur. bir şeyden bahsedildiği yoktu. Han· müştüm. Fılhakika belediye kanunu 

Coşkun Güven - Fukara ve gi maksat ve gaye ile yazıldığı ve nun bir maddesinde reislerin her 
sıhhi müessesata karşı Basri Arso yazdırıldığı ap aşikar olan bu rapor- ikinci teşrin içtimaının başlangıcında 
yun duyduğu şefkat hislerini htpi· da mütemadiyen eski belediyeye idari ve mali vaziyete d ıir bir rapor 
mizde aynen duymaktayız, fakat bu hücum edilmekte idi. Mesela raror. verilmesi esastır. 
iş çok müşkildir. Ve bir takım sui· da mezbahanın inşasındaki ştrefın Ddha kısa müddet zaı fıııda ra 
istimallere yol açacaktır. Şehirde hiç kimseye aid olmayıp doğıu<lan por verilmesi menedilmiş olmadığı 
bir depo yapmak veyahut bir oto· doğruya iş bankasına ve ozama'lki na göre meclisi ten,·ir bakımından 
mobil tahsis ederek fakirlerin evleri iş bankası direktöriiyle (Bııgünki böyle bir raporun verilmesinde lila 

Talebelerin 
saç biçimi 

Maarif vekaleti, mektepleıc ta 
lebelerin giyiniş ve kıyafeti ve bil· 
hassa saç meselesi üzerinde mühim. 
bir tamimde bulunmuştur. Bu ta· 
mimde gerek kız, gerekse erkek 
talebenin bazılarının saçlarının gertk 
, ekil itıbariylt, gerekse sıhhatları ba 
kımından yakışıksız bir vaziyette lu 
lunduğuna işaret edilerek talebe 
saçlarının bir ta1ebeye v~ Türk genç 
liğinin vakar ve sadeliğine yakışacak 
bir halde kestirilmesine dikkat la· 
zınıgeldiği bildirilmektedir. : 

Bütün memleketlere bayramdan 
evvel talebenin saçlarının bu esas 
lar dahilinde az v~ temiz olması bil 
dirilmi~tir. Bayram ertesi bu şe 
kilde kontrol yapılacaktır. 

Kız talebenin de saçlarının on 
döldi, boyalı kabartılmış olmaması 
na dikkat edilecektir. 

Erkek talebe için bir taraftan 
sıkı esaslar konulmuş olmakla be 
raber, diğer taraftan da askerlık 
dersi gören talebe için esas•n faz· 
la saç büyütmeğe cevaz bulunma· 
maktadır. 

·-RADYO 
• BugUnkU program • 

Türkıye Radyo dıfızi)Oıı p0>taları 
Tiirkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

SALI - 7 2 939 
12,30 Program. 
12,35 Türk müziği - Pi 
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13,00 Mtmleket saat ayarı , ajans, ca 
meteorolojı haberleri. 

13- 10- 14 Müzik ( Küçük or· 
kestra-Şef: Necip Aşkın ) Varyete 
programı (Tangolar, Valslar, Foks 
!rotlar, saire ) 

18,30 Program. 

lu 

bil 
18,35 Müzik ( Soli ve liederler- na 

Pi ) 
19,00 Konuş'lla ( Türkiye pos 

lası ) 
da 

19, 15 Türk müziği ( ince saz 
faslı : Hicnkar ) Safiye Tokayın bir 

ınü iştirakiyle . 
20,00 Ajans , meteoroloji haber· et, 

leri, Ziraat borsası ( fiyat ) 
20, 15 Türk müziği . Okuyanlar : rcl 

Radife Neydik, Sadi Hoşses. Çalan· bir 
d'ı• far : Vı cihe , Reşat Erer , Cevdet 

Kozar, K. N. Seyhun. 1 - Osman 
beyin Seba peşrevi 2 - Ded<nin 
Guş eyle gül bülbülleri. 3 - Hüsn~ di. 
efendi - Çok sürmedi. 4- Aşık Mu' 
tafa Bir esmere gönül verdiııl· ba 
5 Reşat Erer - Keman taksim • lad 
6 Sadeddin Kaynak - Durul' ına 
da bir bakışın. SaiJ efendi - Şe~ 
kefza saz semaisi . 8 - Sadedclirı dü 
Kaynak - Eı a gözlerine kurb;fl 
olduğum. 9 - Sadeddin K~ ynak_.... 
Batan gün kana btnziyor. 10- R( İdi 
fık Fersan - Kız bürün de şalııı' z~ 

din 

21 00 Meınlektl saat ayarı . 
• 1 

21,00 Konuş . na ( Hukuk il 111 du 
yayma kurumu ) . ba 

21 ,15 Esh•m,tahvilat, kambıy<• 
Nukut lıorsası ( fiyat ) 

21 30 Müzik ( Radyo orkestr•1 

' F B•r - Şef : Praetorius ) 1 - r. t O. 
santi : Conserto grosso tro'llP'1 t ala 
iki o bu va , tem bal ve yaylı saz 1 

için, o. 3. Nr. 1 O, Re majör . Ad' 
gio - Allegro , La•go , Allegr; 
Andantino, Allegro. 2 - joh. (..,.; 

nun 

lü. 
lozl rist. Bach: S!nfoni op. 9, Nr. 2. 

bemol majör . Allegro , Andaıı!İ 
Tempo di rr.eno:llo . 3 - N. M1

3 
mu 

kowski : Concertino lirico , op. mış 
Nr. 3, sol Majör . Allegretlo . 
dante monotono, Allegro gioco 

22, l 5 Müzik ( Sak •afon s >rol 
Nıhat Esengin tarafından ) t 

22.45 Müzik ( Dans plakları. 
23,45,?.4 Son aj1ns haberler• 

1 yarınki program . -~...,AıM. ·~-~- ·~·...,::-~~----.::~!a.ı·ill!ro.,..ı. ~~~..ııiiıııdı~~4t~WIJtJ;!J ibu~k:i~b:11~·:b~e~le~d~iy~e~r~eiişiinii~n~a~
1
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TÜRKSÔZÜNÜN KÜÇÜK HIKA YESI ıLAZKiYE, KÜRTDA
v ADLi BiR HATA GINDA HADiSELER 

Fatma isminde rak anlatamıyordu. 
ht~:;,k~:doı:e ı· ·· ·· ··

1
- ~•z•n 

1
• .. •• - ~ Ömer, jandarma 

d:" .~~~~~~~t~ . .. -~ .. ~ ~:. ~ ı: ...... .ı r.;:~~:~~ ;!~,~: 
Fakat hadisat tığını gördüğb za· 

Ali Komiser karışıklık çıkan mın
tıkaları dolaşacak, Halebe gidecek 

~a kuvvetli çıkmış, kendimi bu f man: . . . Halep : 6 (Hususi muhabirimiz· 
işlemeğe sevketmiştl. j - Ağzımı açabılsem:, şımdı ya den) - Bayram tatili münascbetile 

K t 
.. t pacağınız hatayı anlardınız, fakat ne siyasi vaziyette nisbi bir su"ku·n var. 

apının gıcır ısını ış• en ve ıssız f • 
''-'erde b 1 · d k kınadan\ yapayım kı susmam lazım, diye ba- dır. Vatani kitlesi memleketin siyasi 
J u unan evın e or 

1 
7ırırdı. b 6 durumundaki kararsıılığı ve Filistin· 

ran u zengin ihtiyar derhal gece Birkaç sene sonra, ı:ıüebbeci hap de cereyan eden kanlı hadiseleri ba-
.aretç~sinin üzeri~e atılmış, Ömer~e I se mahku~iyet cc~asını çektiği mü· hane ederek bayram merasimini ilga 
11dckı kalın demır çubukla kendıs' e!ses~d~ bır gün. Ümer katletmiş ol etmiştir . 
yere sermişti. duğu ıhtıyar zengın ka1ından baase ı Fakat buna rağmen hususi top· 
Ômer ilk defodırki adam öldürü dildiğini işitti. !anlılar ve müzakereler devam etmiş· 

rdu. Önünde serili duran vücudun Halinden, bir arkadaşına şikayet tir. Buna mukabil muhalefet partisi· 
yat İşareti vermediğini görünce ederken şu cevabı almışt: ı de boş durmamaktadır. Bayram gün· 

- Aldırma dostum. hayatta ta leri esnasında buradan Şama giden· 
la bir heyecan, da duymadı. Yal- lihsizliğe uğrıyan yalnız sen değil ler olduğu gibi Şamdan da buraya 
odada bir köşede bulunan küçük . l B d h k bir çok muhalif simalar aelmiş, muh. le ı sın en e a sız yere mahkum o 
meceye giderek içind:_ki kabarı~ oldum. Bir gece, ıssız bir mahalde, teJif kimselerle temas etmişlerdir. 
~t p_ara!ar~ ve bazı mucevherlerı kapısını, açık gördüğüm bir eve gir •. Şamdan bildirildiğe göre bayram 
bıne d d I vesilcsile Doktor Şehbender büyük 

ıu ır ı. . . . miştim. çeri.de bir o:lanın kapm önün b" f r f . . ş d 
Ve bununla ıktıfa ettı. Etrafta, 1 de bir de ö'm.üş bir kadın gördüın ır aa ıyet sar etmıştır. am an ve 

mUlhakattan binlerce kişi Doktor 
ndisini ele verecek hiç bir İz bırak Kalbi tutarak ölrııü~tür zannında Şehbenderi tebrike giderek nutuklar 
adığına emin olduktan sonra, yolun idim .. Fapat hakimler böyle düşün- söylem1şler ve bağlılıklarını mildir· 
narında bıraktiğı eski ve modası mediler. Evden çıkarken hatıra olsun mişlerdir. 
çmiş otomobilinn bindi. diye öteberi de götürdüğüm ve ka· Bayram tatili münasebetile Baş· 

J)üz şosede gideı k.an : Beni nerei dının da kafası patladığı için beni vekil Cemil Merd emin Todmüre ve 
n tanıyacakl3r ve şiiphe edecekler / hapse sokuh lar. Mahkeme esnasında Dahiliye Vekili Sndullah Cabirinin 

culuk ve yağma alabildiğine devam 
ediyor. 

Dün akşam bir kaç yüz ınüsel

lalı Solonğa, Aynülbeyda, Mezraa ve 
daha bazı köyleri basmışlardır. 

Bu köylerde bulunan Suriye jan· 
darınalarını silahlarından tercit ettik
ten sonra ınıntaka haricine çıkarmış· 
!ardır. 

Kıyamcılar Snııuber ko} une pa· 
ra cezası tarh etmişlerdir. Ahali bu 
parayı veremediklerinden kıyarncılar 
köyün eşya ve hayvanatını gaspel· 
mişlerdir, 

Ho - Komiser Gabriyel Piö'· 
nün bugün yarın Lazkiyeye muva· 
salatına intizar edilmektedir. 

Hc.ı - Komiserin istikbali için 
Fransız makamatı hummalı bir ha
zırlık içerisindedir. Karşılama mera 
siminin mümkün olduğu kadar par 
lak olmasına gayret edili) or. 

ye söyledi. Herkes kendi halinde da kadının isminin Fatma oldu~unu Ammana gideceği şayiaları tahakkuk 
ız· 

1 
adam olarak biliyor. öğrendim!.. etmiştir. Başvekil ve Dahiliye Nazırı 

:n e z n ı ueı m ile hükumet ve kitle erkanından ba· 

Ho - Komiserin burada muh. 
telif halk sınıflarına mensup mümes
sillerle temas ettikden sonra Lazki· 
yenin diğer belli başlı şehir -.e ka· 
sabalarını ziyaret ~dcceği haber ve 
rilmektedir. Şimc!iye kadar hiç bir bir suç İş B J d• • l h zılan Lübnanın Balebek kasabasına 

Ho - Komiserin Lazkiyeden medim .. , e e ıyenın açı an kö ne gitmişler, orada bir toplantı yapmış-
ı:- Bununla b!raber, yavaş yava, he I fırınlar hakkında tavzihi lardır. Bu toplantıya bayramdan son· 

can ve endı"şe de duymayor, de1.ril f d ra takip edilecek hattı hareketin ko· 

Halebe gcçect-ği bildiriyor. Halep'te 
de karşılama merasimi için şimdi
den hazırhklara başlanmıştır. J5 - Birinci sahi e en artan -

· Aziz ih.tiyarın elini boğazında ge nu~mldutu bildirilmektedir. 
kadarken on tanesinin bina ve sah Filistin müdafai hukuk komite. 

. iriyEordu, Ne de olsa bir katil işle hi vaziyeti müsait görülerek bıra- ı sinin Suriye mümessili Nebih Elaz. 
ım. ğer beni yakalarlarsa müdafaa ma'nın riyaseti altında Şamda da ay. 

· · d ? A b b ı kılmış ve diger on tanesinin de ara. ıçrn ne iyecetim ce a ara a 
1 

rıca bir taplantı yapılmıştır. Hükume· 
ın numarasını kimse gördü mü diye nılan şeraiti kısmen havi olmasın 1 le muhalif bir manzara arzed n bu 

1 

dın dolayı noksanları ikmal edilmek ı · d. k k üşünüyoıdu. ıop antıya, şım ıye adar itley~ 
Birden, fenerlerin ziyası altında, üzere çalışmasına müsaade edilip 1 mensup bilinen bazı mebuslar da iş· 

mütebakisi kamilen kapatılmıştır • / tirak etmişlerdir. 
lun ortasında serilmiş bir vücui Ç alışmasına müsaade edilen I Şehrimizden Palep mebusu Rüş· 

ördü. Tam zamanında frenlerini sı· ikinci gruptaki on fırmdan üç tanesi tü Kahya, Naıım Kutsi ile, avukat 
arak durdu ve arabadan atladı. bırakılmak suretiyle geriye kalan 1 Ahmet Münir Vefai ve Ahmet Rüfai 

Önünde bulunan, kanlar için de 1 d. f d T · · 1 938 b ı bulunmuşlardır. ye ı mn a eşrınıevve a· 
uran bir adam cesedi idi. şında noksanları ikmal edilmediğin Doktor Şehbender dün Şam ga· 

Görünüşe göre bu adamın ölümü den bahisle kapatılmıştır • zetelerine verdiği beyanatta bayram 
irkaç saat evvelı"ne çıkıvordu. Ad k b b tatilini müteakip siyasi programını 

J ana asa ası ütün yurddaş ·ı 
Karanlıkta, herhalde bir otomo ların bildiği gibi yayılmış ve da 

1 
an edeceğini ve bundan hiç bir kuvvetin kendisini menedemiyeceği· 

il çarparak ezmiş, sonr;ı da arkası ğılmış ~ir halde bulunduğundan ve ni söylemiştir. 

e 

a bakmadan savuşup gİtlllişti.. memleketin her hangi bir başında Lazkiyeden Elleyyam gazetesine 
Bu yol çok tenha olduğundan 1 ekmek, et ve sair gıda ihtiyaçla. bildiriliyor: 

aha kimse buraJaıdan geçmemişti. rım temin etmek için halkımızın Kısa bir fasıladan sonra, nıüsel· 
. Ômerin siniı leri sağlamdı. Hem I çarşı ve pazar yerlerine kadar gel· lah hareket yine başlamıştır. Soygun-
ır müddet evvel bir kadını da öldür mesi yolsuz ve ışıksız Adanamızd;t 
Üştü. Onun için buna pek aldırış ne kadar müşkül olduğunu göz 

tmcdi. O, kendi işini düşünüyordu . önünde tutan ve halkın şikayet ve 

KıH süren nisbi sükun günlerin 
den sonra müridler tekrar faaliyete 
başlamış ve öteye beriye saldırma· 
ğa başlamışlardır. 

Halebe davet edilmis olan mü 
ridlerin şeyhi lbrahim Halil kürtda· 
ğına avdet etmiştir. Hakkında hiç 
bir muamele yapılmamıştır. 

Haber verildiğine göre f brahim 
Halıl ~alep'te tanzim edildiği anla 
şılan bır mazbatayı gezdirmekte ve 
bunu Kürtdağ köylerine imza ettir. 
mektedir. Mazbatada Suriycnin is. 
tiklali ve Kürtdağının Suriyeye bağ . 
lı kalması isteniliyormuş. 

M:~danke köyü rnahtarı Şeyh 
ls'l murıdlerin emri ne itaat etmedi · 
ğinden lbrahim Halilin emrile öld'· 
rülmüştür. u 

Hem ihtiyar kadının c:vi kilomet 1 ihtiyaçlarını samimiyetle kabul edip 
clerce geride kalmıştı. Birden aklına cevap vermek R\ecburiyetinde bu· 
. funan Belediye Heyeti mevcut ça 

• ır fikir gf"ldi. Eğer bu , damı çiğne 
d. 1 lışan fırınları gayri kafi görerek TAN SiNEMASINDA 
ığini söylerse, kimse kendisinden adedini arttırmak ve hatta şehrin 
şağı } ukarı ayni saat öldürdüğü ka muhtelif noktalarına datıtmak yal 

dının kasili oltfo~uııdan şüphe etnıez 1 nız fırın değil modern kasap, seLze 
di. j ve bakkal dükkinları açtırmak ta-

Ddha fazla tereddüt etmedi. Ara savvur ve teşebbüsündedir . Bu ci 
basına binerek en yekııı kasabaya fır 1 hetten dolayı Teşrinievvel 938 ta· 
ladı gitti. Sabah olurken bir jandar rihinden sonra kapatılmış olan fırın· 
rna~arakoluna gelince durdu: lar İçin de aranıl3n sıhhi ve f erırıi 

Çwuşa,: Yolda bir adam öldür şeraiti kısmen haiz olanlardan nok 
düm, dedi. sanları ikmal edilmek üzere üç ta. 

Sizi bulmadan evvel, gtıceyi cese eesine sene başı olan Hazirana ka. 
din yanında geçirdim. Korku içinde dar müsaade edilmiştir. Bu müddet 

e İdim . Hern bunu da istemiyerek, ka zarfında muntaı.am bir plan ve pro 
gram dahilinde bütün sıhhi ve fen · 

za eseri.olarak yaptım. ni ~eraiti haiz fmn, kasap , sebzeci 
O derecede müteessir görünüyor ve bakkal dükkanları açtıracağı ve 

du ki Jandarmalar kendisini teselliye sıhhi şe.aiti velev ki cüz'i hile olsa 
aşladılar Fakat bir saat sonra faci noksan olanlarına katiyerı müsaade 

anın vukubulduğu mahalle gelince edilmiyecetini kati bir lisanla çok 
çehreleri detişti. açık olarak söyleyen şimdiki Bele· 

Fılbakika, heyecan içerisinde iken diye Reisi Adananın yahancısı değil 
Ômcrin farkına varmadığı birçok bütün AdanalıJarm bildiği meslek 
alaınctlcr görmüşlerdi. Cesedin boy sahibi uzun seneler Adanada çalı 
nund · b p k ı şan bı"r doktordur. Yo"sa elı·ne ka ;, mavı ir arma iz eri vardı. ~ 

Bu adam ootularak öldüriilm'üş lem alıp aklına geldiği gibi yazı 
ı·· yazan ve mütalaalar yürüten bir 
u. sonra para cüüdanınıda boş olan d 
tozların içinde duruyordu. a am değildir . Binaenaleyh gaze 

O .. o_ tenizdeki yazılara tavzih olmak üze 
mer : uc:n gittikte-n sonra b k 

h kk le b re u teı eren"ın Ma•.buat Kanunu· 
mu • . a iriıi a-elmiı paraları al mış,. dıyc mm1dandr. n~n .. bahşettiği .•~lihiyete binaen ay 

nı sutunda neşrına rica ederim . 
Faka~ ~ir~ı devvelki sükGoetini Belediye Reisi 

le aybetmıştı ıan •rmalar halindtn Y. Z. OZBAKAN 
şüphenere" üzerini aradılar. TOllKSOZO : MGnderecab· 

Cebindeki f .tzla mile tarda bulu- mu~ dolgun oldulUndan bu .. ,, 
arılar• mevcudiyetiai açık ola Zihin oevallmı ,•rina llırttll-

nan p · mak ••r.w-• ... , ... 11 • 

----------~----------.;...;; BÜYÜK Bir M~vaff akiyetle gasterilmekde olan SiNEMANIN 
Y enı ve En Bü} iik Şöhreti Emsalsiz 

(~IEA~NA lOU~BIN)lın 
.ŞAl-JANE VE ÇOK GÜZEL TEMSiLi 

:--~~~~~•+++ 

1 ·I NE ŞEKER ŞEY 1 

FRANSIZCA SÖZLÜ Büyük ve 
Muhteşt'm Film Bütün Seyreden· 
lerin bediı zevkini fazlasile tatmin 
etmektedir. 

Bu Şahane Yıldızın Ndis fil 
mini görmiytnleıe harah:tle' tavsi· 
ye ederiz. 

AYRICA: 

GENE AUTRY Tarafın 
dan Yaratılan 

' 
nlJl.l~"'p" Görülmemiş Müthiş bir Kovboy 

Filmi 

Canavar Vadisi 
P~EK~Y~A~K~l~N~D-A _______________ PE-K.;.;.Y~A-K~IN~D~A~;.;;.; 

JEAN MURAT ve KATE DE NAGY 
Meıhur Fransız Romancısı-KEISSEL,in Cihanşumul Romanından Muktebes 

Perenslerin Giceleri 
Büyüle Rua Filminde Görüneceklerdir. 

10244 

3 -

----~1 
Büyük, küçük bilaistisna herkesin takdırinı kazanan şaheser ... 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Umumi arzu ve göremiyenlerin de gôrebilrnelerı ıçın 'bv 

altun saçlı , billur seslı biricik bülbülü 

( Martha Eggert) in 

aı perdenın 

) (Sarı Zambak 
Misilsiz eseriyle, yine ünlü lspanyol knôıü ( DONJOSE MOJIKA ) 

nın yarattığı 

( Şehvet Ada.sı ) 
Filminin iraesine ikı gün daha dc"am cdeceğını arzeyler 

Kişe hervakıt açıktır . Localarmızı telefonla temin edınız 
A 250 

Telefon Asrı 

Satlık ev 1 

Doğum evinin yanında fabrikatör , 
Bay Mustafanın evine bitişik 16 nu 
maralı üstii üç oda bir ınutbag, al· 
tı dört oda 540 arşın bahçeyi havi 
ve ayrıca bahçe de iki göz baraka
sı olan muhallenin en iyi mevkıinde 
ki hane satılıktır, taliplerin ev sa 
hibine mÜrlcaatları ilan olunur. 

1 - 3 10245 

10246 

Bu akşaın 

Alsa ray 
Sinemasında 

Umumi ıstek üzerine 

Kartaca 
muharebeleri 

Adana Ordu ınaluller bir
liğinden : 

Tüıkçe sozlu tarıhi .,aheser birkaç 
gün daha gosterileccktir 

Birliğimiz menfaatına tertip ve ILA VE OLARAK . 

9 Şubat-939 tarihinde Asri sine· 
1 

rnada verileceğini evvelce ilan etti 
ğimiz müsamereyi. bukere Torosspor 
kulübünün 7 şubatta kendi menfa· 
atına ve aynı sinamada vereceği ı 
müsamereden dola)'I kısa bir zaman İ 

Rin Tin-Tin-in , 
intikamı 

Telefon 212 ALSARA Y 
10241 

için tehir etmeğe mecbur kaldık. 

1 

~------·-------
Müsamere 8ününü ayrıca bildi· himu olmak üzere ilan eyleriz. 

receğimizi hayırsever halkımızın ma 10248 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

!I•~,......,.. ___ -

Adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun 

J\aıwrı 'o· ~360 
A , , t uıl ıı 19 <ı 

Dünden artan -

Madde 2 Tehirinde zarar umulan işlerde 'e 8) nı ye_rde bulunan 

hk 1 1 d 1
• d · ınu··esseseler arasırıJa ve. bu muessesclerde 

ma eme er e a ı aıre ve 
b 1 h 1 1 k dli tebligat mahkemelerce kendı memurla 

u unan şa ıs ara yapı aca a 
rı vasıtasile de yaptırılabilir. 

Z 
· · ı· · · b · ı 3711 1ık tahkıkatına ta<d uk eden \3Zıfelerın 

or ıstıma ını ıca ettırrn ve 1 • • V 
b f d 

"f d 1 ğ"ne dair olan hukumlerle Po1ıs azıfe ve 
za ıta tara ın an ı a e ı ece 1 ·k · f d 
S 1

-h· 
15 

, 7 nci maddelerı hu umlerı mah uz ur. 
a a ıyet Kanununun ve • · · ı-k 

M dd T hl
. · h · haller le telgraflar yapılabıleceğı a a a 

a e 3 e ığın angı 
.- '')& ı-km H)t nt:.net)ı)a 

darın talebi üzeıirıe, mahkrn" rtı.ı 
pa n m eı ci tarafından tensıb edılir. . 

T f b 
't ile teblıği iste)en taraftan posta ucretın 

elgraf masra ı u vas a 

den ayrı olarak alınır. 1 · · b k k 
Madde 4 Posla, Telgraf ve Telefon dare ırım u anNunaf tevVfı kan 

. . I · d d ta" ı alacağı ucretler Adlıye ve a ıa e ıl · 
yapacağı teblığ ış erın en ° / d 1 k ld 
1 • • _ kt·r· .. ine 2721 sayalı kanun a ) azı ı şe ı e ve ay 
erının muşterek k ı ı uzer 

rı bir tarife ile tesbit ve tayin olunu~-_ _ . 

B
. . . f k d 1 taııfrnin tadılı a) nı lıukumlere tabıdır. 
ırıncı ı ra a >azı 1 T f · K 

B 1 k tebP·ler ıçin Adlıye Harç ara esı anununun 
u suretle yapı aca ı. 

12 . dd . d •azılı tebliğ ıJla rafı alıf'\maz. 
ncı ma esm c } 
Madde 5 Taıifede yaıılı ucretlen, kıınunlaıına gore tcblıg masra 

f . • ı t af J>t'Ş n ôlarak oder ım vermesı lazım ge en ar 

Y k k f k 
dı ında kalan ve} a muza hareli adliyeye naıl olanlara 

u arı 1 1 ra ş . r b.k d·ı h-k. 1 
aid bulunan tebıiğler hakkında resını murase ata tat ı e ı en u um er 

cereyan eder. I 
Madde 6 Posta, Telgtaf ve Telefon ôaıesı memurlarını~ k~sur 

-h ı· ·· ·· d n veya mücbır sebepler haı ıcınde her hangı bır se-veya ı ma ı yuzun e . . . . . .. 
be le zi aa utfa an $dli evrakın yenıdcn tazım ve teblığı ıçm luzu~1· 
ıu ~lan ~asr)ıffa; J>.esta Kanununun leahhüdlu ınüraselata müteallik hü 

kümlerine göre ödenir. 
Telgraf servisinde zıya vaya te~bhür vukuunda Telgraf Kanunu ah 

kimı tatbik olunur. 
Madde 7 - Adli teblıgatın sureti ifa ı ve bu tehlıgata ımitcalhk 

müraselatın t.-:vdii, teslim ve iadesi hususlarile buna müteferri diğer mu. 
ameleler bir nizamname ile tadın ~lanur. 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 

Sahlan Mikdar 
Kilo 

_·~ _______ P_A_MUK ve KOZA 
KiLO FIAT-1--.-------

En az ı f.n çok 
=w;:;;=;::.======::l==iK~.~=:o';S~. ~ K. S. 

Koza 9,5Ö , ......... 10 
Piyasa parlata • 39 -39,37 ·-
Piyasa temizi • 35,25 136.25 

CiNSi 

= ---=---

------------------1---~----'--~-----ı --------------
-------------------1---~----'--------~ ~~..,..---=-----------•---~·--~' .=-------------

Klevf and 1 44,50 

YAPAGI 

-~~a~·_z _______ , l--- --1--------
,.ı------------.1-~Ç~l~G~l--T--...!----------I 

Yerli •Yemlik., 
:-'-:-----

" •Tohumluk" 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

----=:.--=~.__,.-------~-,--=---·~-=------ ------------• Yerli 3,37 

" 
Mcnt-an_e __ _ 

Arpa 
Fasulya 
Yülaf 
Delice 
Xuş yemi 

•-~K~e~te~n'--:-toTh-u--mn_,.-----~--------I---------·-------------

Mercimek 
Susam 

'----:--=-:,____,...__,,,...... ........... ---=U~N.------.-------------------
Dört yıldız Salih 
üç • • 
Dört yıldız Dotruluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " " 
Simit ., 1----.ıı--~~,;.;;.;.. ______ ...,::. ________ ..:... ________ .:.______ --------· 

Liverpol Telgraflara 
6 / 2 / 1938 

P~ne Santim 

Kambiyo ve t'Ara 
iş Baukasından alınmı:ıtır. 

·---, __ H_azı __ r _______ I 5 13 ,_u=Rr_eı...,..---k.------j----
v d 

'

. 
1 

- 4- -
78 

ayışmar 

a eı . f-! •---------------- - - - Frank (Fransız) -3- 32 
Vadeli ıı.: _?.i. Sterlin ( ingiliz) -5-89 

__ H_in_d __ h_a_zı_r ___________ _!!!.._ Dolar (Amerika) 125 198 
Nevyork -1 44 -frank ( isviçre) loo 00 

Belediye Meclisinin dünkü 
hararetli toplantısı 

- ikinci sahifeden artan - ı müracaat bürosu açıldıtı ve Şu 
battan itibaren faaliyete de geçtiği 
bildirilmekte idi. T. C. B. büdçede 
l>u husus için tahsisat mevcut olma 
dığı gibi bu iş için kadroda memur 
da bulunmadığı halde meclisin mu 

kis fayda mevcut olduğunu düşüne· 
rek bu har~keti takdiri mucip 
gördüm. Fakat şimdi anladim ki 
bu rapor böyle bir maksattan baş· 

ka herhangi bir maddei nazarı izah 
için hazırlattırılmış ve vilayet maka 
mmın raporiyl'! birlikte okunmuştur. l 
ve yegane maksatta şahsıma ve ev 
velce temsil etmiş olduğum belediye 
mecli .ine tarizdir. Raporun bazı mad 
dclr.ri izah ve münakaşaya değer ol 
mamakla beraber bazıları üzerinde 
durmak lüzumunu hissediyorum. 

vaffakatı ve kararı alınmadan böyle 
bir teşebbüse girilmesini hayretle 
kar~ıladığını söyledi. 

Ve yine raporda şehirde yapıl· 
makta olan yeni elektrik lambaların 
dan cıddelerin daha mükemm«tl bir 
hale getirifeceğin:len bahsedilmekte 
dir. T. C. B. belediye meclisinin ev 
velce yapmış 'olduğu şekilde famb a 
ların ve yol programının tatbik edil 
mektc olmasını memnuniyetle karşı 
ladığmı bildirdi. 

Raporun ilk maddesini 1930 se 
nesinde inşaasma başlanrn belediye 
kanarası teşkil etmektedir. Deniyor 
ki bu kanara laypzig kanarasının ay 
m~ır, projeyi iş bankası getirtmiştir. Bu raporun sonunda. 
Parayı iş bankası vermiştir namuslu Mülkiye müfettişinin teftiş layıha 
bir müteahhitte inşaatı yapmış ıından bahsedilmekte idi. T. C. B. bu 
tır. binaenaleyh bunun şerefi ozaman hususta izahat nerede bu layıhanın 
belediye baŞında bulunanlara değil Vekalete gitmiş olduğunu tenkit edi 
bu bankaya ve müteahhide aittir: ı~n nokta'arın ikmal edildiğini eski 

Arkadaşlar ne benim tara belediye h~yeti muamelatınin gayet 
rafımdan ne ozamanki belediye aza temiz ve kanuna uygun olmakla be 
sı tarafından bir kanar.mm yaptırıl · raber her zaman yeniden de tdtiş 
dığına ·dair şimdiye kadar tek bir edilebileceğini eğer belediye mecli 
iddia : vaki olmacr.ıştır; Bugünkü mec si reisinin arzusu veçhile müfettiş 
içinden hiçbirimiz bu hususa ait bir celbi için bir mazbata yapmağı arzu 
izah talebinde de bulunmuş değilsi ederse evvela kendisinin imzalayaca 
niz. O halde raporun başına hanara ğını, hesap vermekten hiç bir an 
inşaatının geçirilmiş bulunmasının çekinmediğini ve çekinmeyeceğini 

sebebi anlaşılamamakla beraber h:ty· söyledi: 
rete düşme-nekte kabil değildir. Reis bu izahatı müteakip bazı 

ister kanara olrnn ister dünkü noktalar hakkında izahat verdi ve 
ve bugünkü meclis karariyle yapıl bunlar üzerinde ehemmiyetle du 
mış parklar, haller, sokaklar ve diğer • rulan halk müracaat bürosunun bele 
belediye işferi olsun hiçbir kimsenin diyeye bir masraf mukabili mal ol 
malı değildir. Bunların yapılmasın- madığım, bir masa ve bir memurf a 
dan dolayı bir şeref varsa bu ancak ' buranın açıfdr~ını söyledikten sonra: 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni µostahane ka rşısındaki Eski muayeneheneslln İstikla l 111~ 

tehi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,tlr 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
11-26 10195 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac ~k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

30-156 10116 Numara: 200 

Kızılay 

DOKTOR 
• 

İsmail 
civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
aparhmanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 18-26 ıo<r 

_ .. ____________________________________ _, 

Doktor Rifat Sözaltun 
Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar 

şısmda 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadf 
ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 8-15 1021' 

ri 
M 

vcı 

alı 

te 

na 
vü 

3 

millete, hemşcrilerimize ait tir. çün. Riyaset bu işe bir para sarfetmeden 
.,_,..,, .,.J#,.._,.,.,xz_.zı,,..,.,..2-~-.._ ........ ~~..,,..,"""""'....--..... ...................... --------t kü: bu işler onlardan alınan vergi bu büroyı açmıştır. I __________ ....,_ -

ile başarılmıştu. Keramat bir işi paraaız yapmak 

'llaumann 
~ 

ideal ve Erika 
Yazı makineleri 

t 

Naumann fabrikasl ma· 
mulatıdır ve dünyanın 
birinci.sidir . Sağlam ve 
çok lullanışh olan bu 
yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües· 

aesclrrtrrcihen ~ullıın· 
maktadırlar . 

Adana ve ha,, alisi acen. 
trsi • Hülcu.net cadde· 

sinde 

• 

Nauman 

Dikiş ve nakış makineler 

Dünyanır: c-n tanınmış ve beğenilmiş 
makincl~ıidir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından tmsaline kat kl't 
faik tir . 

Ômer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf - Başeğmez Telt fon - 168 

90 . 9490 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8-938 tarihli resoıi g<'zttede neşrettiği yrni 
bez fiatları esasları dahilind,. fabrikamızın imal etme,te olduğu kabul 
bezini aşağıdaki fiatla satacatımızı ilin ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Geniş fiti Top m. Top Fi. 

Çifçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 - .8 

_!-Sıtışlırı nıt p:şb V! fa•>rikı teslimidir. 20 top•.1n o.,.?ğı verilen 
sıpariılere yüzde 2 zam yapılır. 

2-Kabul edilen siparişler sıraya it~. at edilmek şartiyle gönderilir. 

9 10054 

Değerli r~si ~porunda mali tadı~ ~n bu davanızda bir cihet ·~----------·-~·~----------.-~~ 
voziyetten bahsederken bu kanara görmüyorum dedi. AYSAN inşaatından dolayı belediyenin Buna cevap veren T. C. B. - . 20 
bugi: .~ .. :'.()O() lira borcu kaldığını inci asırda devlet ve memleket işle· 
sörliyerek tariz yapmaktadır. fşban ri kerametle görülmez para sarfı 
kasından yapılan istikraz o tarihte yapmamış olursanız bile herhangi bir 
150,000 lira olduğu halde bugün kadrodan memur alarak buraya ver 
kanaranın senelik vari~atı 150,000 meğc selahiyetiniz Y'>ktur, Bütçe ve 
liraya baliğ olmaktadır. Şubalde bele kadroya taalluk e~en herhangi bir 
~!ye bun::lan dolayı, nasıl borçlu kal yrni iş için karar vcrmekde ancak 
mış oi-.~ilir: Reisin bahsettiği t 7000 aelediye meclisinin hakkıdır. 
lira bizden evvelki heyetin 1923 se Bunun için bu muamele kanuni 
nesinde işbankasından istikraz etmiş 

1 

değildir. dedi. 

YUSUF 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinal•~ 
ve malzemrsi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
17 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

oldu~u 40.000 liranın LakiyC'sidir. 1 Daimi encümen azasından Hazım 
Banka ile hesabıcarinin kapanmama Sı~cı bu hususu izah ederek. Reisin 
sı için yapılan bir anlaşma ile bu 1 bu işi faydalı görmrsinden dolayı 
yavaş yavaş verilmiş arttırılan para 

1 yaptığını meclis kabul etmezse vaz 
ile belediyenin diğer işleri görülmüş 1 geçeceğini söylemesi üzerine T. C, B ._. __________ -----------------~ 
tür. 1 - Şı..halde size göre Reis ve 

Raporda Belediye reisi yrni me daimi encümen evveli arzu ettiği bir 
zarlığın iki binadan ibaret olduğunu şeyi yapar on fan sonra Belediye 
ve burasının birçok eksikleri olduğu meclisine Bildirir. 
nu söylüyordu. Turhan Cemal Beri· 1 Fakat lu mevzuıta mu :ıalif 
ker bu maddeye de cevap vererek: olduğu gibi Belediye işlerini keş 

1 

bundan 5 ay evvel ihale edilen cep ; mekeşe sevkeder. Mütealanızın neye 
he duvarda dahil olduğu haldı: 1 istinat ettiğini anlıyamçdım dı·di. 
şimdiye kadar mezarlık için sarfedi 1 Bele.:Jiye Reisi Yusuf Zıya , Tur. 
len paranın 25,000 lira kadar olduğu' han Cemale, hiç kimseyi tatmin et 
nu halbuki Aııkara mrzarfığına yar m. mfl!diğini kendisinin de pekala an 1 

milyon lira ~arfedildiği halde makam laı:fığr şu sözlerle cevap verdi : 
Jarının tamamlanmamış olmamasın 1 Yusuf Ziya - Filhakika rarorda 
j :ı ı e!a l :\çıl ı n dığım reis d thl 1 kendi fıkirler•m de vardır . Fakat 
fazla tahsisat bularak bu işi daha il daha ziyade resmi r<'porlara daya. 
mükemmel bir halde ikmal ederse narak yazılmıştır . Mamafıh hiçbir 
herkes gibi kendi5inin de onu takdir arkadaş n bu sözleri üzerine alma 
ve hatta tebı ik edeceğini söylt di. 1 ması lazımdır . Raporda zikredilen 

Raporun bir maddesinde be!edi müracaat bürosuna geli ııce ; Löyle 
yeye alınan memurların thliyetlerine 

1 
bir İş İçin Belediye Mt'clisine mü· 

göre tavzif edilmediğinden kendisi racaata mC'cbur değilim . . Buna 
tarafından bazı dtğişiklikler yapıl· selahiyetim vardır . Ve yapılan iş 
dığını söylüyordu. T. C. B. bu mad Hr tarafa bir mosanın konup 
deye cevaben de, bütün memurların ba,ına da bir memur oturtmaktan 
kanun ve nizama uygun olarak tayin ibarettir. ( Ne g ıri;.> tezad .. Hal 
edildiğini yapılan tebeddülat nizam buki Reis raporun•f a bu i şi büyük 
nameye muvafık ise takdir hakkı ri bir eser ve muvaffakiyet olarak 
yasete ait olduğundan bu hususta göstermrğe- çalışıyordu ) Keramet, 

fazla bir şeysöyliyenıiyeceğirıi maama ve idare işleri para ile değil , para 
fih sebepsiz tebeddüllerin huşule ge sız yapmaktır. Biz de bu işi parasız 
tirece~i sarsıntıdan nihayet kendisi yaptığımız için Meclise müracaata 
nin mr:sul olacağını söyledi. lüzum görmedik. 

Raporun bir maddesinde bir Kerim Ulus;u - Şimdi efen· 

dim .. Geçen devrede bir takrir vtr· 
miştimBelediyenin pazar yerlerin
deki rüsum parasının esaslı ve iyi 
lıir surette yapılmasını istemiştim . 
Bu raporda varidatın arttığı yazı· 

zılıdır. Hıkikaten yeni belediye bu 
varidatı artırmıştır. Eski belediyr, 
belediyenin mühim varidat mrnba 
larını hiç kale almamış bu paralar 
~nun, bunun ce'>ine girmiştir . 

Coşkun Güven - Bay Reis, döı t 
defa iır söz isteyorum. \C mi yor· 
sunuz benden sonra söz isteyenler 
söz söyleyorlar . 

Bunun üzerine Reis Yusuf Ziya 
Ôzbakan nereden geldiği çok belli 
olan taşkın bir hiddetle ve kendi · 
sinin belediye meclisinde oldulunu 
unutarak kim bilir, l>elki de mua· 
yene hane veya sinemasındaki ha· 
demelerinin karşısında zan ederek 
bas bas bağırmağa başladı : 

- Nezaketle söz isteyin efen· 
di. burada taşkınlık ve serkeşlik 
istemem istersem söz vermem . 
Dedi . 

Coşkun Güven Reisin sözlerini 
kendisine iade ettikten sonra pro · 
testo olarak salonu terk etti . 

Uu suretle Reis Doktot Yusuf 
Ôzbakan belediye riyastt m~ka· 
mında ilk [ ve galiba da son ] bö 
bürlenmesini yapmış oldu • 

Bundan sonra Ekrem Balt'(. 
söz alarak : 

- Bu rapor hakkında saatle' 
ce söylenecek söz vardır. Binaerı' 
leyh raporu tetklk etmrk üıe'' 
bir t"ncümrn yapılmasını teklif t 

derim . 
Hamza Salih • rapor hakk1

" 

dalci mü~akerenin kif ayetini te~I 
ederim . • 

Rapor reye kondu ve kabul e 
dildi . 

Ruznamedeki maddeler bitl11e 
di bir takım takrir vardır. Bu 0 

kundu ve hemen hepsi riyasrtt r 
havale edildi. Bu takrirler arasıo0' 
Turhan Cemal Beriker'in, evvele' 
belediye tarafından kapatılmasııı• 
karı:ır verilmiş olan üç fırının 0' 
imi Encümene bile sorulmadan R' 
is tarafından hangi salahiyet ve ıa 
zuın Ü ı erine açtırılmış olduğu h•~ 
kında izahat isteyen bir takrir ,.,t 
dı. Reis bun:ı ancak gelecek t 11f 
lantıda cevap vereceğini söyled• 
Ve vaktin geç olmasına binae"fl ~ 
yın dokuıuncu perşem he günü t 

rar toplannı1< ücere cJsey.: nih~ 
yet verdi . __.,/ 

Umumi neşriyat miidürü 

Macid Güçlü 
Adana Tür ksözü matbaası 


