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•• -- ••• Şehir meclisi 
Yarın saat on dörtte Nisan 

devresinin üçüocü topla rı tuını ya

pacak . 
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~,BÜgiin Tayyare kupası maçl&ri yapılacak 
23 Nisanın anlamı . 

il~ kamutay 15 yıl 
u· önce bugün açılmıştı 

( Şampiyonluk maçı 

Kazanan kulübe bir 
kupa verilecek .. 

,. nu .. - • 1111» 

~llıuıgun, büyük Türk Ulusunun Türk yurdu her gün biraz da
ha duşman çizmesioin verdiği 
acile kan ağlıyordu . 
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ıa ay, t f t Ilı ol ara ıudan Ulusal bav~ 
btlay0 arak onanan 23 Nisanı 

23 ruı. 

~Yiik ~,'9•rııa Türk tarihinde ne 
% lr IXı"' A y o o hbi} aoa anlattıgını ıyıce 
~ltıanıa inek için ondan öoceki 
~ k rı ·, .. 1 
t fayd · oy ece gözden geçir 
" atı ol l vaırı ur. 

, 't1inie:~ı. İmparatorluğu 29 
~'aıa 1:t' ~ti 1914 yılında büyük 
114~1 olrrn; 
~ •ıınd §, tam dört yıl geni~ 
~dl,1 1111 ha Yurdun en gürbüz ev· 
elliıı \' . •rcadıktan aonra yenil· 

-~, Cldiğ" 
ıı tl 1

918 
1 acı ile 30 Teşrini-

~011dr_,1 ı· de Limni adasıoda 
l hı 8ıııd 1llıanmda Ağamemnull 
c'l•ııı a Mondros mütarekesini 
ı" •uı a· . 
~ t bırpaı' ızım için çok sızla 
~~ tart} •yıcı olna bu miltareke· 

~er, arı altından kalkılmıya-
' ~lltıa Cedc ağırdı. 
~ bııı h gare, Çan•kkaJe ve h-
,,:'ki :ı~:zları açılactık, boğaz
,, Jilll blar, toplar kaldırıla-

tt .ı''ac,~ııluırıuzdaki torpiller 

c,tıııtbdif' aakuleri miz ter his 
""' 

1 lor erlerimiz kontrol edile· 
"'" Oa r· n
1
.1 

...... Unelleri işaal oluna· 
•o ij "'Ultef. k o 
~h .!<lec le 1 ler emn iyetleıini 
~t •1g1ı e her hangi bir nok-

'•t!\>1.ı•tı.ı, tdehiJeeekJrr, Alman 
~ e ıa Ya a~lıerleri memleket· 
l~~ ~tan nderııecek, İngi.izler 

•
1 \> •1zlar<l · ~~ b· trilt(!e an alınan esır ler 

ıl~ ır kar k; Şark Aoadolusun 
;ıtıı ,1?1 ~ 1ık çıktığı valut hu

~r kUe b\l::~ne geçirebilecekler. 
lb ab11 ı ,benzer ağır madde-
~lik· trlil . . ' . t4 ı nı ınıştı, 1t1ütarekenın 
~ tttk 1 ad delerinden istifnde 

•• ,. rıgi)j l 
~ S '•itıi, Ur ı er Cenupta Musul 
~1~ 1"1aurı ~a Ve Maraşı, Şimal 
'Ilı 11llar 'c ferzifon ve İzmiti, 
~ jldl! Q eııupta Çııkurovayı, 
~I 1•lhıı~ndıtrna ve Zoogulda 
\ı '1h har Konya, Söke ve 
~~~r. ln~·ı~V•lisinı , ayrıca Fran-
ı ı:ılll ' 1 ııle 1 · 'ttd Ve .U " t ve talyanlar Is· 

1
' ugazlın işgal etmiı -

~im 
~ ~ıı~rı ~alistleri 
~llıit11~?•st merkezi ''ll, •n~ bir beyan
hıo,k~erdiler 

' ~ •o <>va : 22 
'!ı~d Yat D (A.A) - Al 
~~itle Luıurı:nıokı atlan ictima 
'tr(t tı'ıılıi kn on Avı upa dev· 
~t ı koın 1• 0nıuniet şubeleri 

g~ .... tel • 
~ ~lı... "derrn·cr1ıne hir beyan. 
ı ~ b ..,.all ış erdir 
~ ... ty,ll sosyal D . 
•t 1 ~I ll"ttı e) . emokratları 
( "~aıı k e~ınde bu komite-

~~~l",1trı•ıı ı~ın.u, lerile birleşe • 
ııtk '"\le a§ıı · 

ltd buı mıne kartı mü-
)~ ~~}'~r~er . Unınağa davet et -

~'< ~t§t ~arnede 
~ ti-._. ~'§iıt Sovyet Rusya-

Çok geçmeden İzmir 15 Ma
yıs 1919 da Yunanlıların i~galıle 
karşıl eşh . Urla , Çeşme, Seydi
köy , Tire , Ödemiş , Manisa ve 
Menemeo işgal oluodu . 

İşte bu esnada Çanakkalede 
bir vatan kurtarmış olan Mustafa 
Kamil , vatanın kurtuluşunu ha
zırlamak üzere 19 Mayıs da Sam
suna hyıık bastı . Rumların Trab
zoo ve K aradeniz kıyılarında bir 
Pontos bükümeti kurmak istedik 
lerioi sezdi . Ermenilerin gizli 
ve aşikar çahşmalarile kuşılışlı. 
İı;tanbulda , Trabı .... .. da , Erzu· 
rumda , İzmirde Trakyada\c:i ku. 
romların dağınık çahşmalarile 
vatanın kurtulımıyacağım anla • 
mıştı. 

Bu vaziyeti ordu, kolordu, fır 
ka kumandanlara ve valilere anlattt. 
İngilizlerin himayesini istiyıenle
rin , Amerika mandasını beğe -
nenlerin , mahalli kurtuluş için 

çalışanların varacakları sonları izah
lettı , ve milletin ken<li ha kimiye· 
tine dayanır şartsız , kayıtsız , 
müstakil bir devletin kurutması 

zaruri olduğunu daha İstanbulda 
iken anlamış ve tatbik etmek 
için de Anadoluya ordu .Müfettiş
liği ödcviui alarak gelmişti . 

Büyük kahraman Mustafa Ke
mal , Samsundan Havzaya geldi, 
oradan Amasyaya gitti , Sivasa 
uğradı ve Erzurumda kurulan 
( Vıliyatı şarkiye müdafai hukuk 
cemiyeti toplantısında bulundu . 

8 Temmuz 1919 da İstanbul 
hükumeti büyük vatan seve-
nia vazifesine nihayet verdi . O 
da saltanat paşahğindan ayrıldı • 

23 Temaıuz 1919 günü Erzu
rum kongresi ~toplandı . Mustafa 
Kemal Başkanlığa geçti . Top· 
lautı 14 giio sürdü ve şu esasları 
kabul etti . 

- Gerisi üçüncli flrlikte -

Sovyet - Fransa 
Arasındaki müzakere

ler geri kaldı 
- -- ..,. 

Moskova : 21 (AA) - Tae 
ajansı bildiriyor: 

Litvinof ile J_,aval arasındaki 
müzakereler muvakkatan inkitaa 
uğramıştır . 

Lilvioof halk komiserleri be · 
yetine raporunu verm t.; k üzere 
l\foskovaya davet e dilmiştir · 

r , 
Halkevinde konferans 

ve sinema 
,~~t~ ... :~ı. oı~!~anyaoın harb ,,,bi11d htk ~a beyan edıl 23 Nisan bayrnmı proğramı 

1-d I! Ilı" mısakuuu akdi mucibince bugün saat 21 de Hal· h ır utaıa 
Q~ • a beyan olun- kevinde Büyük Millet Meclisi 

"et .. '41rd nin açılııına ve çocuklann bulı· 
~~I Cl Peçeler şıcı butalıkladan korunma :: 

dı,~lır~ ~Yor sına dair konfeuos veri!:rken 
~ '-' lir . 21 

ı;~'kie;ııai Pe ( A.A ) _ Bele· Halkevinin einemasile da evin 
t ""f Çele · çalışmalarına ve açılış intiba 
~tt tsJ . rın ve bazı ev· 

'-ıi ttın k lk !arına ait filim göıterilecektir .. 
ltir. a oıasına ka·1-----------·--

Şehririmizin dört kuvvetli 
kulübü arasında Tayyare Cemi
yeti menfaatma olmak üzere ter. 
tip :?dile J :; mpiyonluk Kupa 
maçlan saat ondörtte b:ışlıya~ .. ~
tır. Ve ilk karştlaşma Adanaspor 
- Seyhansporla ve ikinci karşı
laım~ da İdman Yurdu - Toroı 
spor araıanda olacnkt1r. 

Hiç şüphe yo"tur, bu maçla
ların çok heyecanlı olaceğt ve 
halkımıza güzel bir spor gOnil 
yaıatacağı meydandadır. Çünkü 
hu maçlar için haftalardanheri 
kulüplerin mütemadi çalışmaları 
ve takımlarını azami derecede 
ku\'vetli çıkaracakları ve ha va
tın müdafaaaı namına yaptlacak 
bir hediyesi olan Kupayı ellerin 
den bırakmamığa çalışacakları 
aşikardır. 

Halkımızın bu maçlar için 
gösteıeceği yüksek alaka memle
ket sporcularmı teşvik etmiş ola
cak ve ayni zamanda Tayyare 
Cemiyetine küçük bir yardımla 
vatan borçlarını ödemiş olacak· 
lardır. 

Futbol heyetinden : 
23 Nisan !:;ıh günü yapılacak 

Uçak kupası maçları 
1 - 14,30 da 
Seylıanspor - Ad4naspor 
Hakem : Mülazım Mehmet 

2 - Saat 16 da 

Toros - ldmanyurdu 
Hakem : Muallim Mahmut 

.~~-------·------~~-
Bilecik belediyesi 
Kahvelerde oyunlar1 

yasak etti 

Bilecik : 22 (A.A) - Bilecik 
Belediyesi 1-6-935 den itibaren 
kahve , gazino ve buna benzer 
umunıi yerlerde satranç ve bilar 
do müstesna olmak ,üzere bütün 
oyunların oynanmasını meneden 
karan vermiştir . 

Japonyada 

Zelzelede 7 ~ 2 kişi öldü 

Tokyo: 21 (AA) - Formoz 
adasında bir zelzele olmuş 742 
kişi ölmüş , 2979 kişi yaralan
mıştır . 2295 ev yıkılmış, harap 
olmuş ve 2348 ev de zarara uğ· 
ramıştır . 

Bayan Afet Parisde 
Pariı : 21 (A.A) - Bayan 

Af,.• refr!cat::=.de Türkiyenic Pa
ris huyu" Ei~i:5i ve J,ondra !Jü
yük Erçisinin refikası ve kızı ol-
duğu halde versıy §&tosunu gez· 
miştir . 

Kendilerini earayın muhafızı 

gezdirmiştir • 

Turizm işleri .. 
iç işleri bakanım z 

Komisyon ilk toplantısını yarın öko
nomi bakanlığı yapısında yapacak .. 

Sovyet artistlerine bir 
şölen verdi 

Ankara : 21 (AA) - İç işleri 
bakanl ve Dış işleri bakan veki
li Şükrii Kaya taraftndan şehri

mizde buluoan Sovyet artistleri 
,erefine bu akşam 'Marmaıa köş
künde bir ziyafet verilmiştir . 
Ziyafette heyeti vekile aı.ast ile 
bazı saylav)ar ve Sovy""t Büyük 
elçiliği ve dış işleri bakaolığı er
kaoı hazır bulunmuşlardır . 

• 
Ve yurdumuzda turizm işlerinin ileri 

götürülmesi için tedbirler alacak .. 
Ankara : 21 (A.A) - aldığı- 1 

mız malumata göre ~ürkofisin \ 
teşebbüsile teşekkül eden veka 
!etler arası turizm komisyonu ilk 
toplantısı 24 Nisan 1935 Çar
şamba günü iktiıad vekaletinde 
yapılacaktır . 

Toplantıyı iktisad Vekili na· 
mma iktisad müsteşarı Faid Kurt 
oğlu açacaktır . 

Komiıyona mütalaalarından is· 
ti§ari surette istrf ade edilmek üze
re İstanbul belediy~ıinden ve tu · 
ring kulübten birer mümessil de 
çığırılmııtır • 

Komisyon aıası 15 kişiye ha· 
liğ olmaktadır . 

Komisyonun ruznamesinde 
bulunan itler idari mevz1.1atın tu
rizmin inki§ıfını temin edecek 
tekilde islibına müteallik tedbir· 
lerdir . 

Bundan başka Tilrkofis drı 
ülkeler için hazırladığı turizm leş · 

kilatı projesini de komisyonun 
tetkikine arzedecektir . 

tan sonra bir rııpor hazırlamış 
tır . Raperda tıırizmia tarihçt!si, 
muhtelif bakımlardan elıemmiye 
ti ve faydaları tebarüz ettirmek 
te , turizm teıkilat ve propağan· 
dasına aid özlü malumat ve ista 
tistikler verilmekte , turizmio ge· 
nel kriz içindeki vaziyeti tc tkik 
edilerek kriz tkarşıs1Dda başlıca 
turistik memleketlerin tevessül 
ettikleri tedbirler ve turizmin al· 
dığı yeni iıtikametteo memleketi
mizin geniş bir şekilde istifadesi 
imkanları gösterilmektedir . 

R"por mtmleketimizin turizm 
durumunu etraflı bir tahlil ile an· 
!attıktan sonra :komisyon ruzna
mesine dahil idari meseleleri 
tetkik etmekte ve nihayet ulusal 
bir turizm politikasının gereğini 
göstererek bu hususta alanacak 
ökooomik tedbirlerle bütün dev
let lttkiHitını , belediyeleri , ulu
sal teşekkülleri alakadar eden 
mü§terek bir çalışma programı 

nın ana çizgilerini vermektedir • 
Komisyonun toplantısı dev

letin turizm iılrrine ilk \'e köklü 
bir alakasıaı ifade etmek itibari
le başlı basına kıymet ve mana· 

ökonomi bakanımız 

Murahhaslar şerefine bir 
şölen verdi 

.. c .. 

Ankara : 21 lAA) - Ôkono· 
mi bakanı Celil Bayar bugür. Bal
kan ökooomik konseyi delegele 
ıi ıerefine Anadolu kulübilnde 
bir ögle ziyafeti vermiştir . 

Ziyafette Dış işleri bakanı ve
kili Şükrll Kayı, Maliye bakanı 
Fuat Agah, konıcy reiıi Hasan 
Saka , Kamutay rei(vekili Nuri, 
Bütçe encümeni başkanı Mustafa 
Şeref Öıkan ile Milli bankalar 
umum müdürleri istatistik u. 

Müdür, ökonomi hakanlığı ve Tür
kofiı ileri gelenleri hazır bulun. 
muştur . 

Ankara : 21 (AA) - Bugllo 
Balkan antanti istişari ökonomi 
konseyi de1egeleri ~erefine Yu· 
goslavya seferetinde bir kabul 
resmı yapılmıştır . 

Komisyon müzakereleri ruz 
name ile mahdud kalmayarak te
diye muvazenemiz bakımmdan 
mühim bir mevzu olan turizme 
aid bütün meseleleri ihata ede
cektir . 

yı haiz bir hadise teşkil etmekte 
dir . 

Bolu da 

Türkofis: komisyonurı toplan
tısı müuuebetile etraflı tetkikat-

Komisyon kararlarından tu-. 
rizm için faydalı neticeler bek
lenmektedir . 

Çirkin bir hareket 
F enerbahceliler, • 
yabancı takıma 

maçta yenilince 
dayak atmışlar .. 

Yoksul yavrular sevindirildi 
Bolu: 21 (A.A.) - Bolu çocuk 

esirgeme kurumu 41 ~imseıiz 
yavrulara birer kat elbise, birer 
çift ayakkabı, kasket, mendil da
ğıttı. 

Yavrular bunları 23 lisan ço 
cuk bayramında giyip sevinecek 
lerdir. 

Askeri mahkeme 

Kaçak suçluları gıyabrn 
cezalandırdı __,_ Ulus gazetesi bu hadise üzerine 

d Selaoik; 21 <AA) - Kavala 
Önemli ~İr yazı yaz ı • • askeri mahkemesi Bulgarietana 

· · sığınmış olan asiler hakkındaki 
Ankara: 21 (A.A.) - Ulus; bunları unutacak kadar sınirlt>rı-

d b . hükmünü vermiş ve bunlardan 
gazetesi. [ . Çı'rkin bir hadiee ] bea· ne emre emiyen ır sporcunun 

:ı b k onunu gıyaben idama ve altısı 
llg- 1 altında Au yazıyı neşrediyor: bir spor alanında hiç ir işi yo - bb k :ı nı müe et hapse mab um et 

Dün gelen İstanbul g'1Zeteleri tu~ Gerisi ıiçıincc1 f irtflde - miştir • 
bize çok çirkin ve çok yüz kızar· • ~~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~~---~ 
tıcı bir haber getirdiler. 

İstanbula üç oyun oynamak , 
üzere gelmiş olan Vi)•anaoın liber· ı 
tas takımı Feuerbahçe ile oynadı· 

"Mete,, piyesi hazırlanıyor 

Büyük Tiirk hakanının bahadır 
lık ve aşk maceı·asıni anlatan b 

ğı ıon oyunda Yargıç - hakem -
bir Türk olduğu halde alanda 
yenilen Fener oyuncularının hü 
cumlorına uğramış işe seyirciler 
de karışarak hadise büyümOş, 
öyle ki dostca bir maç yapmaga 
geldikleri yerden Avueturyalı fut
bulcular otellerinde dinlenLOek 
için vıkıt bile hulamıyarak di
yem - ifade - vermek üzere 
karakola gitmiye mecbur kalmı' 

1 piyes halkevinde oynanacaktır 
1 

lardır. 

Spor ahlaki ve ıporcu soğuk 
kanlılığı üzerinde çok şeyler ya
zılmı§tır. Ne yazık ki bunca ya· 
zılarıo Pporcularımız ve seyirci 
lerimiz üzerinde hiç bir il birak· 
mamı§ olduğunu görüyoruz. 

Yargıca, usullere, epor kural 
larına kulak aamıyacık ol•n veya 
bir oyunun coşkMnluğu arasında 

~~-------·---------~~ 
Ôaümüıdeki Mayıs başlarında Halkevinde .. Mete ,, piycai 

temsil edilecektir. Aylardanberi provası yapılan , dekorları hazırla
nan bu büyük Ye tarihi piyesin çok üstün bir b~ceriklikle başaralaca 
ğım aDlamak için bu piy~sin dekor ve diger tertibatını Coşkun Gn
ven'in, resim ve boya işlerini muallim Necmi ve genel işciliğioi de 
marangoz Kadri uıtaoın ele aldığını söylemek yeter sanıyoruz . 

Mete; zamanımızdan 22 asır önce yaşamış ve Çine bakim olmuı 

büyük Türk Hun imparatorudur . 

Bahadırlığı , devlet idaresindeki üstünlüğü ile Dünya tarihinde 
üolii bir yer alın '' Mete ,. nio bir aşk ve kahramanlık ıergüzettioi 
anlatan bu piyrs , muvaffakiyetli olacağına inandığımız temsili ile, 
çevremizde her halde derin ve ulusal bir iz bırakacaktır. 



TürL Sözft 23 Nisan 19~ 
P lrtik 2 s; • 1 ~ 

~-~~~D~r~.~A~y~s~o~y~'~u~n~~~~l~Ç~oç~u~~~v~e~so~k~a-~k~~~23~N~i~sa~n~~~~H~a~p~is~b~a~n~ed~e~·-~ı~cl~~a 

Dr. F. "'aygun y konferans serilerinin lzmlr tramvayı : ı-tJJf'' 
~' apılan kutlama proğramı ti ,.. ' Radiesthesie sahasındaki içtimai ıcılırımızdan biri de beşincisi dün verildi ·Bugün lımir:e ;.~ırik1İıı;.. 

çocuklarımızın ıokalc ortaların· igliyordu · lz.._ " e e tlı tı• 

k f 
• t ••b } • 1-- 23 Nis'ln Salı günü saat Ha1kevi dershane ve kurslar ı · · k1ıdar • ili'' 

ec 1 Ve eCrU e eri da oynamalarıdır . Sogvugvun ha vay yer eşınckıye un yerioe 1 
"S 8,30 da Çocuk kurumu bayrakla- komitesi tarafıodan bapıslar için k Jk on 

fiflemesi , güneıio biraz ~görün- rilo süslenmiş otomobillerle her vay a aca ' ektir . 

Aoke ra ziraat enstitüleri pro- 1 
f, sör lcrinden Dr • S. Ayıoy , fev· 
kafide şayanı dikkat bir aleti. te
kAmül ettirmiş ve bu aletle bıo
lojik tetkiklere ·haşlamıştır . 

va ayni zamanda emanationlara 
rıntn tullerine göre, bir çok ne· 
hatların karakterlerini tayin ey- 1 

Jemekte ve bilahere hunları muh· 1 
telif madonler ve mahlullerle bir 
araya getirerek karakterlerinde 'ı' 
husule gelen tebeddülleri tesbit 

mesi günlerce oda kötelerinc ka- tertib edilen konferans serilerin- dilik otobüılcr işliyec l . 
ilk mektepten ayrılacak birer ta- den beciocisi dün saat onaltıda JıallıS · r paoan yavruları ortaya atlı . v Muallimler ma d 0ıs t 

Su arayıcıların rakkas siste
mi üzerine müeases bulunan ve 
tababette bilhassa hastalıkların 
teşhisi meselesinde ciddi bir ilim 
mevzuu olacağına henziyen bu 
aletin , diğer buna mümasil alet· 
lerdcn eo bariz farkı ve en büyük 
iyiliği rakkasao hareketleri Uze 
rinde operatörUn autosuggeıtion 
" telkia binnefs ,, ihtimallerini 
tamamen yok etmesidir . 

Mesela , su arayıcıları , rak
kasları ile toprak altında bulunan 
bir ıu tabakasının tam üstande 
bulundukları zaman , her cisim· 
den olduğu gibi , bu su tabaka 
11ndan iotiıar · eden radio onde'· 
ler rakkatıa devri hareketler ver· 
mekte ve bu hareketler , aram· 
lan su tabakalarının me"·cudiye · 
tini göstermektedir . 

Bıılangicı çok eski olan ve 
BOn yirmihe§ yıl içiode bir çok 
profesör ve doktorların tetkıkle
rile pek Cziyade zenginlcıen bu 
ve:buna benzer radio-onde hadi· 
ıelerine ve bu onde'lann rakkas
lar tarafından zapta hadiselerine 
karıı yapılan itirazların en mü
himini ve belki de en doğrusu 
nu , öperatörün kendi arzusile ve 
yahut emaaation suretile rak1':111n 
hareketi llzerinde autosuggeation 
• telkın binnefis • yolile amil ola· 
bilmesidir . Dr. Aysoy'un aleti , 
itte hu ihtimali yok etmektedir 
ki ; bunun ehemmiyeti inkar edil· 
miyecek kadar büyüktür . Çüo 
kü , daha ilk yıllarını yaşıyan 

çok tehlikeli olan bu '\'aziyeti kal· 
dırmakla Dr. Ayıoy muhafaza· 
klrlaıın elinden silihaoı almak· 
tadar . 

Dr. AyBoy'un aleti , radio·on 
de'ları 15 ili 20 voltluk bir cereyan· 

la elektiriklenmiş ekran'lar üze
rine •lmakla ve operatörü de Lu 
cereyan iı.;inde bulundurma~tıdır. 
Bu euretle, iıtirahıt halinde 0,06 
voltluk bir kuvveti hıiz bulunan 
dimai , tenbih halinde kuvveti 
oa misli fazlasına dahi , rakkas 
üzerinde emanation ıuretile hiç 
bir tesir icra ·edememekte ve 
rakkıs , yalnız ekran kar§ısındı 
bulunan cismin emanation'iarını 
tubit etmektedir • 

Erkek cinsiyetli emanalionla
rın rakka'Ja verdikleri hareketin 

devri ve diıi cinsiyt!Uekilerin rık
oaei olmasma gör~, ekran ile 
rakkaı eraıına koııan dana lıuı· 
yeleri, erkek tavıan, horoz ve er

kek cinıiyetli baraak parazitleri 
daim• devri hareket 'ermekte ve 
bu devri hareket, yalnız bu muh 
telif mevzu\arao tulu mevc\eriae 
göre kuvvetini azaltıp çoğaltmak
tadır • 

Buna mukabil, dişi bir tav 
tan, bir ta,•uk, dişi cinsiyetli bir 
parazit ve diai bir mahluk kanın 
dan ahuııı11 bir serum ise rakka· 
ıa daimi enretle rakkosi hareli.el· 
ler vermektedir . 

Uıun tecrübeler neticesinde 
Dr. Ayaoy, bu emaaatioolar yar· 
dımile gebeliklerin cinsiyetini an 
lamağa muvkffak olmuştur . 

etmektedir . J 

Bu tarz tecrübeler içinde pra · : 
tik sabada eo ziyade tstifade e 1 

dilecek mahiyette olana, hangi a
ğaçların ,hangi nevi ağaçlarla 
bir arada sempati halinde , )ani 
birbirlerinin emın!ltioolarınt im
ha ederek d~ğil bilakiı teyit e· 
derek, yaşayabileceklerini tayin 
etmektedir • 

Dr. Aysoy, ayni mahiyette o· 
larak, salim bir uzuvla hasta bir 
uzvu da birbirinden rakkasa ver· 
dikleri hareketin müsbct veya 
meofi yani devri veya rakkasi ol· 
masına göre , aytrd etmektedir . 

Küçük btr nakil ekran , mua· 
yene edilen wevzuun her hıuıgi 
bir nahiyesi üzerine getirilmekte 
Te bu suretleı bu uzvun radioton· 
de'ları asıl ekrao ,üzerine binoeti 
ce rakkas üzeriDe intikal ettiril· 
mektedir . Uzuu sağlam ise , rak
kasın hareketleri , kuvveti. gittik· 
ce artan , devri bir mahiyet almak
tadır . Eğer haııta yanı ğayrltabii 
ise, rakkasın hareketleri rakk11i 
bir mahiyet almaktadır . 

Salimden bn avretle ayırd edi· 
len hastalığın teşhisi mueleeiııo 

gelince , bunun tesbiti , birbirioe 
müşabih karakterli şeylerin kendi 
emanation'larım rakkasa aheok 
dar ve müsbet yani devıi bir su
rette intikal ettirmeleri prensibi 
nin tatbiki ile kabil olmaktadır . 

Haıta mevzuun omanationları, 1 
ayrı ayrı muhtelif hastalıklar so 
runları, hastı uzuv hülisaları 

velhasıl her nevi kimyevi sinto
nizatörler ile kar§ı karşıya geti
rilmekte ve ahenkleri rakkas üze· 
rinde tetkik olunmaktadır. 

Ayrı hastalık mahlülleri ile 
birleştiği zaman rakkas üzerinde 
menfi yani rakkasi hareketler 
veren hasta mevzuun emanatioa
ları ayni hastalık sintonizatörleri 
lle birlewtiği zaman müsbet ve 
devı'i .harekete başlamakta ve bu 
suretle hastalık teşhir olunmak· 
tadır. 

Dr. Aysoy, hayvanlar üzerin
de yaptaaı muhtelif tecrübeleri 
esnasında, bu uıulle teşhisinde 
güçlük çekilen birçok konserleri, 
vermeleri ve daha bir çok müma
sil hastalıklara tcsbit etmiş ve bil· 
ahare hasta hayvanların cesetleri 
üzerinde yak1lan araştırma neti
cesinde bu tethislerin doğrulu
ğu sabit olmu§tur. 

Uzvi ve gayrıuzvi her madde
nin etrafand bir takım mevcelcr 
intişar cttirdıkleri, gözle görüle· 
miyen bu mevcelerin hassas aaab
lırla hissedilebildikle,i ve ekse· 
riya hu mevcelcrio teabihlerini 
tanıyabilmek için yudımcı bir 
aiete, bir değoek veya bir rakka
sı müracaat · ~dildiği prensipleıi

ne dayanan aradiestlıeslo ilmi ve 
bu hadiseler eeaseo Avrupa ve 

Amerika da senelerden beri biı çok 
büyük pıofesfült.r ve ilim adam
ları tarafından tetkik edilmekte
dir. 

Ayni suretle, muhtelif ihtizaz. 
ların abeogini tetkik yolile bazı 
ebatların birbirlerile ıampati ve 

~ tipatilerinİ de teıbit eylemiş · 

Gün geçtikçe ilerleyen bu ilme 
Dr. Aysoyun yaptığı büyük lıiz
mıt, vücuda getirmeğe muvaffak 
olduğu aletin mükemmelliği , di · 

an .. .
1 tir ki bu ve buna m~maaı lec: 

"b 1 ·n gerek pratık gerek dı· ru e erı , . 
t 'k büyDk ebemmıyelleri 

1gaoı ı , 
•ıikardır • .. · 

Dr. Ayıoy ' rakk111 devrı. ve-
ya rakkaaf bıreket vermelerıne 

mnğın ema nation '}arını rakkaH 
autosuggestion halinde tesir et 
ınek ihtimallerinden kurtararak 
usulü positifieştirmesi, ve ayoi zn 
monda, bir çok yeni tecrübelerle 
bu ilmin nhaeım ziyadesile geniş· 
lelmesidir . 

S k k d lehe mümessilden mürekkep bir hapsihaoede lnooU ilk mektebi . . · kor 0 
"'' ~ o a ·lar top oyunun an ço- lzmirde bırıocı ti 9"' ,, 

k '- l d ·ı 'y r heyet çocuk esirgam~ kurumu ha". Baıa okutanı Bekir Akkaya tara d 1'lec• I' cu .oşuıma arın •n geçı mı o · -ı 'ı kek lisesi arasın a 1
,, •Lı·yUı,l't 

C 1 1 ·· ili kanı ile Vali , Kumandan , halk fından verilmiştir · · ·0 '" am arıoa top çarpan cif , gur - aında "muallimler ıçı .. ,tli 
rırka 11alk · b 1 d' k Son konferans önümüzdeki • ...... .., tüden bıkanlar pencerelerini açı · 811 1 evı ve e a ıye ma a- I k buraya ... 'f k 

yor , yavruları hırpalıyorlar . mını ziyaret ederek saat 9,30 da hafta içinde verilecektir • ev yaptırı ara . JJU 
1 

,; 

Halk haklı , çocuk haklı , hu Cumhuriyet meydanına galmiş ola- . y 11 mahallesi denecektır ~ ,k•" '' 
ki d eni pu ar komite ayrılmış ve ı·

1

f ıı•sJ' 
çocuğun mektepten ayrıldıktan ca or ır. b. tek ı ll1 

2 
. kooperatifine ır .... y•t.,ı 

ıoora hiç olmazsa bir saat dinlen · - Saat 9,30 da Cumhurıyet l · h Hede ~· ıv 
mek hakki

. Bunu nerede ve nasıl d d 1 k 1 b" .. stanbulda Arsıulusal kadın- mıştır . Bu ma ! 300 mey aoın a top anaca o an ulun 1 1 1 b' h t k . . . d'ye kadar 
d 

. ar gene top antısıntD ır • ıra- ma ıçıo 11ım ı ·r 
g-çirecek ? Bizde çocuk aıma mektepliler, hnlk ve memurlnr ta· Y 'ı:ll ' ... l k .. t t l f e ıı · · .. aat ellJJI:; 

l 
· r d l Ik · ıı o ma uzere pos a, e gra v mua ımı amrnc 

ihmal edilmiş , ne eğ encesı , ne ra ın an stiklı'll marşı lla evı telefon genel müdürlüğü tarafın- l ı · ·-
iatirahati diişü1>ülmüş · Soa sene· bandosu iştirakile söylenerek me- Türkiye Zeytin er · fJJnbJ . 

l 
· · dan sureti mahıusada bastır ılan eo . d~ 

lerde kısmen küçük çocuk ar ıçın rasime baı;:lanacaktır. Egv e mıntakasuııo zeırtı• 
h 

~ pullardan §ehrimiz posta müdür· . · d'- 1 ııo 
hemen hemen her şehirde ba çe- 3- IstiklAl mımı.ından sonra d l · mahsullerinden hırı .. ~ ,.fi~U 0 

.t. 
y lüğüne e gönderi miştır. "çuıı" lıf....-

ler açılmış bir köş~&ine kum Y1 Halk evi üyelerindeo ( VP.dnd Güclü) Halkımııın bu gü~el pullardan Sahace düoyaoıa ~ ·oci s•fl ·Ç' 
ğılm ış , kovaeile ' kazmasile , kil- tıırafından bugünün hakkında bir satın alarak kvllanm•larını tav· Zeytin verimce sekııı ıo•~ , •' 
reğile gelen yavrular bura·ia sa· hitabe söylenecek ve Ortamektep- ıiye ederiz. Bu iıide yola k~~io:I bir r 
atlerce anoeleribio", dadılarının ler namına Kız lisesinden bir ve H k h Zeytin mütehassısı ~:1ığı1J• f' 
himayesinde temiz havada vakıt llkmeklepler namına da ilkm~k- a imlerimiz asta por yazıp ziraat bık -
geçirmeğe ba§lamıştar • tepli bir kız ve bir tırkek iki talebe d · f d yt 

Halbuki. daha bu"yilkler ıçın C h · t "dd · · · er.mış " • tl /c[erffl e tarafından şiirler okunacahtır. um urıye mu eıumumı!ı I i -z m " 
bu ihtiyaç nazarı itibara alıomı~ Müoir Alholcun hutalığı devam rıc r ve u j( 4- Bundan sonru o gün için ı kil t (1 
gibidir . Bir çok çocuklar mbelk çocukların büyüklerine çekecek- ettiğinden ödevi başına gel.-me- eş a : k ıa oziiıll tıfıl 
tepteo avdetlerinde kimseyi u a diği gibi ağır ceza başkanı Şev· Eğe mınta asın ·br•'' 1. 
mazlar bu , ya annenin evladına leri telgraflar okunacııktır. kı ve Cumhuriyet müddeiumumi cir mahsulü TUrkiye. 

1
1d11J011 1 

. 5 - Bütün talebe ve halk ban• dd lerı o · bd kayıtıızhğıodao veya mecburıyet· muavini Şeref de hastalandık- en zengin ma e • ,,jbl fl 

Ç ı donunun iştirakile Cumhuriyet 1 d d h k i•\etı • ~ı• ten doğmuş bir haldir . a ışına - arın an ün ödevleri •tına ge- Adananın pamu . ",ayılıı>' · ıAO' 
ğa mecbur bir kadın tam saatıoda marşı söyleyerek resmi geçid baş- lememiılerdir • memleket mesclesı ide O"" 

l 
. v. }anacaktır. Resmi geçide iştir dk Bu münaaebetle mahkeme hat· •b • t verilme yavrusu içirı eve ge omıyccegı çok e emmıye . f' 
d 

... eden mektepliler ve halk , önde k olı v k'll' v · · .. d K" tJA tabiidir. Diğer taraftan imagı ld 1 gı ve 1 ıgını uye en a- ğu malumdur • ti~tirıll efı; 
dinlenmeğe muhtaç olan çocuk bando vo dövizler olduğu ha e zım yapmış ve iddia makamında Üzüm ve incir ye o:1rl t tıY 

hd 8
. ~ d" - .. asfalt caddeyi takiben dört yol ağ· da baı katip İhsan bulunmuı· . 1 · · ukedS . •140• ma uttur . ız umumı U§unur· satımı ış erını Dl 'Jlld• c oİ 

ken azlığa nazarı dikkate alacak zına kadur gelecekler ve orada tur.. lata bağlamak için ~ı Ô~oo •1 
değiliz. İşte bu suretle toplanan duracak olan bandonun önünılen istiklal oku lası te§ebbüs yapılcnı,ur. tkik•' 1 

kl k d'l · eğl nce yeri geçerek her mektep kendi mekte- ıda tr dşo çocu · ar en ı erme e bakanlığı bu yo . heyet• / 
olarak :sokakları buluyorlar · bino ayrılarrk merasime son veri- Tal ebelerinden seksen yok· mak için lzmire bır d•'di•~ı ı 
Eğer bu yavrular düşünülerek lecektir • l :l · d' 'ld' · f Mahsul ist•11 ofi•1 e,. 
§ehrin beı on yerinde zevklerini 6 - Mekteplerine dönen ta le· su Y vru sevın ırı 1 mış ır · '(ürk ,, ır 
tatmin edecek muhtelif eğlence· beye mektrplerinde çocuk es;rgeme lstik.iAI okulası koruma heyeti lecektir • Hayet decr~ • 
leri bulunan bahçeler yapılsa ne korumu ve belediye tarafından ve- tarafından 23 Nisan bayramı mü· tacirlerle de te°:'•~ ek•olJ~~ıl 

a b t ·ı k k ı ğ porunu ökoooın• 8 ,,jrıf1 
iyi olur. rilecek şekerler dağıtılacaktır. Ve 0 se e 1 ese sen yo l!IU çocu a b'kalll • 

Çocuk esirgeme kurumunua her mektep saat 16 ya kader kondl birer kat elbise , birer çift çorap ~ikteo ıonra tat ı de i•t~ 
bahç~ıi bu buıuBta güzel bir estr· proğramlarını tatbik edecektir . ve birer çift sandal verilmiş ve tır • ıoıı01'1 ılı 

k k kt b. l k k b l' Pamuk mabsu dıf L~ıV 
dir . Burada her yaıta çocu en- 7 - Saat 16 da belediye tara. me e m av usuna ır eş ıra · ,e "",.,ı 
dine iyi bir eğlence bulabilir; H· fından temin edıieç i!k kamyon, oto- sarfile bir de tulumba çaktırılmış- dardize cdilerkek ı~ak jçi0d'ıı' 
lıDC.k • atıl karınca daha bir çok b l b 1 tır . itleri yoluna on 1 fs1 t"'~ mo i ve ara a arla şehrin ortasın· ıı:ııas 11" 
eğlence vasıtaları . sındn bulunan Namıkemal mekte- Bu iş İçin Milli Mensucat fahri· bir tetkikat yapı e İçel ~·J>d 

Bunlardan b.ııka muayyen 8a· b kası sahiplerile Kadı köylü çilçi Vaktiyle Adana v . ..,Jı . .ıf 
-ı 

1 
h 1 inde toplanacak <'lan mektepliler . ı·k 'ken th•· b',... ~ 

etlerde bahçeye ge en oca ar Hakkı tarafmdan 45 şer, çifçi M~h · ıı da Zeytin ı t • ...üte •• 
gezdirilecektir. sır ... •fll" 

buraya toplanan yıvrulırla ayrı met Kıs acık 20, Sabri Oül, zirıaıt sul s&nmüştür · k'kat Y 
ayn meşgul olarak ruhi , bedeni 8 - Bu gece saat 21 <le halk Mensucat fabrikası , fabrikator buraya gelip tet 

1 

iokişafl.rım temin için uiraşıyor· evinde toplanılocak vo evin bandosu Salih onar lira ve bazı hayırslwer olur . ,1 

lar , çocuklara yeni yeni oyunlar ile istikldl marşı çalındıktan sonra y•ırttaşlar da beşer ve birer lira I ırı · 8~ r 
öğrttiyorlar • Büyük millet mP.clisinin açılışınıı yardımda bulunmuşlardır. Bu ha- zmlr panay la~•" ba,,i ~~ 

Burada en fazla göze çarpın dair halkavi üyelerinden Ömer Ke- yırseverlerin yavrularımızu ka rşı lzmirdd kuru jte'i f~ l 1•~1 
ıEy her şeyde ıuuri hareket edil· mal tarafmJ & ı ıonferııos verilecek, gösterdikleri şu büyiik insanlıkla- nayır genel kolll Gcoc:'\,cı .. ı 
mig olmuıdır. Buraya t..:>plaoın büyük nutuktın 23 nisana ait pıır- rım takdirle karııılarız . kanlığa bışbakell ı i bşta,1"' ~ 1 ci fa ır ~ı v ~' 
çocuk\ar aaatlarca kavgasız gUrül . çalar ile ' orta mekteplilerden bir ta- Düzeltme nöoü ve 1

: b. kROl ce1' ,ıı••:J 
tUsüz bahç~, boca ve hademeleri· lebe tnrefınuan şiirler okuııacaktır. da ökonoıııı 8 

1'9' ~I' 
d h 

.. ft.klll 
nin nezareti altın a er türlü eğ- Doktor Edhem Necdet çocukların Dünkü baamakalenin sonla- seçilmesiaı ııt 1 ıarıııtl -
lence zevklerini tatmin etmiı bulaşık hastalıklarını ve korunmas rıoda bir kelime yarılışı vardır . mış V cı t"l yazı d'~ı 
oluyorlar . Fakat ne yazık ki bu çarelerini anlatacaktır. Fıkra şu yolda düzelecektir : cevabı gehniştır · tıIM'o\i' 
bir bahçeye inhisar ediyor. Bütün (Bizim çok zaman önce orta Panayır topf '

0

1 celbi 
1 

9 - 24 Nisa o Çarşan ba gü- a ı 
bir şr:hirin çocuğuou buraya top- nü saat dokuzda Namık Kemal Asyadan alınan halk tem ve mu· etmektedir . Se.YY 1• 

lamağa imkan yoktur. Semt Semt b 
1 

d b d iflerine göre bestelenmiş senfoni· ugv ,acılıyor. , bn'''aıı,ııı·A~ 
mekte i so onun a ir yıfın an " , v 

bu gibi bahçelerin açalmaaile hem lerimiz vardı . Bu sayede Ruı Ko"ylerde talebe •·ÔYI ... f 
çocuklar ıokak ortalarından kur- beş yaşıua kadar olan çocuklar müziki çok ileri gitmiştir ) . I ·r .. ·ıı.,.' 
lulmuı, hem:de bedeni, ruhi terbi· arasında gürbüz çocuk müsaba- Cavid Ora 1 5 Mayısta ıın• 1ebe0', ~ı 

k a 1 C k e k l Spor aıaol .. rıoda . ta tı'll1' cı' . 
yeleri üzerinde iyi bir teair yapıl ası Y pı 3 a v azenan ara, .. içıo rP'f 
mış olur • çocuk t-sirgeme knrum1ı tarafın - Niğde saylavlarıotlan hem- ram yapması b•:ıırl• ,tJJ 

Fakat bunu bir müesseseden dan münasip hediyeler verile- ıehrimiz Cavid Oral dünkü trenle bürosu proğraın l 1''''' r'' 
beklemek doğru değildir . Eğer cek•ir. Ankaradan şehrimize gelmiş ve /zmlr vilô.yell geı:~utt•1• '

0

,ı~1 
bUtüo çocuklu aileler bunu ayni Sıat 15 le Asri ve Alsaray istasyonda dostları ve arkadaş 1 · ·ıayet kc .Atılıs' "'" zmır vı fta ııv- ıJ • 
yerden istiyorlarsa o zaman müş- Sinemalarında çocuklara parasız ları tarafından karşılanmıştır . h müddeti bir 0h)~ll~uııd• terek bir gayretle ona yardım et · tioema gösterilecektir. Nişan merasimi Bütçede açık ktır. 
mek lazımgelir • 10 - 25 Nisan Per•enbe gü 1 ranac• ı 

v kayvak arı a ı~' 
nü, her mektep kendi proğramı· Memleketimizin değerli gerıç · I l · ~' .t 

Fransa<la • La Cote d'A.zur l\te k Jzmlr Iıal ,ev · ·odo 1, •• V nı tatbik edecek ve gece Hal evi lerioden Abdüasamet Kntal oğlu teler• o•" 
dicat • mecmuası bu keşfe bir ma- aalonuoda çocuk esirgeme kuru Nef'i Kutal ile Mustafa kızı Gül- İzmir g•ze. ·ı;oıı>• ııl' 
kale ayırdığı gibi , rndiesthesie ile mu Halkevi menfaatıua bir balo sümün nişan merasimi dün saat başksnhğı.rııdo b::~idco11:e~ ~' bilhassa meşgul olan Almanyada verilecektir. 16 da birçok davetliler araaında Halkevın e . e gr e ·Jt" 

R d. h · 1 Ad k 1 b d l 1 H ıkevııı ,,,, 1 « a ıe~t esıe • mecmuasınun mü 11 - 26 Niıar. Cuma günü; ana u ü ün e yapı mıştır. ki üyelerio . 1 eteri "' 1 1ob' 
lıim devlet Radiesthcsie enstitüsü gbndüz Belediye oyun yerinde tarafa saadetler dileriz. }arım yenıJeaı . cJe . 

n . d D - . . eolerıf1 1· ,ot ' 
şe erın en r. Osswald ıla uzuo çocuklar için dolap, salmc•k gibi ııloıak ıstıY •Jdİ'j ı) l" 
bir makale ile Dr. A.ysoyun tecrü- eğlenceler yapılacaktır. me yöoünder, kalabalık kahvelerde baı vurmaları b~ pçılıtlıl"11ı• ' 
helerini mevzuubohis etmiştir . Kon 12 _ 17 " Nisan Cumartesi Halkevi tarafından kooferanılar yerde Halkevler1

80018 
~~ ,, 

disino Alma d l kt tertip edilecektir. ·ifl nyo nn ge tın me up- günü; gündüz her mrktep kendi üye yazılınıt ve toıcı11• •"'t 
lar , burıı<la yaptığı tecrübelerin 14 - Nisan Pazartesi günü; d aIJl e i Jı .. ı Jtl 

l J proğramıaı tatbık edecek ve gece 14 3 d Ş çoğunun ev · yel'I ır· .. ~ 
A .'knonya a kda lamnmen ve büyük saat 20 de Alsuey Sinemusında saat ' O a ehir stadyomundı lerden ziyade yenııı•llf' f, 1'1' 
mı yasta te rar e<lilec ,,ğini bilJir- L spor şenlıkleri yapılacak ve bu 

1 
. daba çok ç• ' .. dıO ı.il 

mcktedir . çocu" eıirgeme kurumu menfa- arada eıkek muallim mektebi arıo . kilit• p r•' v 
Or. Aysoy , eski tecrübelerine atına mektep!

1
iler ktarafıodan bir fvt~ol takımı ile mektep muallim- tedir . dBır :~ıılık ede ı. 

devam ettiği gibi, yrni yeni saha- müsamere veri ece tir. lerı takımı arasında bir futbol ranlar eva t'" 
)arda, mesel

1
A renklArin emanl tion 13 - Nisan Pazar günü: Hrr müsabakası tertip e~ilecektir. dası olmaz : .

0 
JıoıitİP :~ıı1' 

ları ve bun urın asap ve hasta- mektep kendi proğramıoı tatbik 15 - Bu bir haftafıL bayram· 8Pnuo ıçı k• 1 

ki · 1 · 1 " d ·e b•I .ı·r· h ar özerme o an tesır eri üzerin. edecek. ve çocuk anlamını yurt- d t 1 d b çok yolun a ~ .. ğerdtPı •, gaze e er e ıyram~ ait yazı ı d .. 
de dr, 9ahgmaktadır. · ta§lara trnatmak ve yardım ettir- lar yazılacaktır. f öroek olacak 



Dayaklar =ı 
Surnerban~ j Bulgar kabinesi 

Q,11;-ıoplantısını 1 

bitirdi 1 
~ ...... .__ •k,,, . 1 
tij tl • 22(AA) -Sumerbaok 

llluıniye-sioi teşkil eden 
· le ikr 
''' ıeat encümenleri ile 

tek·ı· 
i b,k 1 1 Fuat Agrah ve ö-

'ııt~ an, Celi.\ Bayar, Büt· 
'll .a"eo· b ~ •111, b 1 akanı Mustafa Şeref 
~- id aekaolığıoda toplaııarak 
~ •re be . 
~o \'c ~- Yetı raporu ile bi-
~•tip lr ve zarar hesapları-
% tlllli§tir 

ııı,,b . 
, ~h ~8,~nk umnm müdürü Nu 

lopı, ın da hazır bulunduğu 
11lıda b i. Q ltın azı say lavlar tara· 

, "toı..· etıoiler izhar edilmiş ve 
• \,.~1ctı bak 
• "'ttir a111 Clal Bayar izohat a,. . 

' Çt en ·· .Ş.l'tf 
8
curneni başkanı Mus-

. \'e b Urnerbınkın umumi 
d,ki ı.c .8§udığı iıler hak 

•l," ~1'~ir ıözlerile bit-:\'t •af toplantıya ait mü 
~ . ahatı yarın bildirile-

'- ~'"' . ~ ~ıde yaamur 
ff ~tı '•itli --------=-

'tok f ' 22 (AA) - Dündeo-

~ ~-' lta:Ydalı. Y•imur düımek 
ı "Ql~Ci ' Berınlemiştir . 

ıf ~ 9 kasırga oldu 
,3111: 22 (..._ 
~ de g~ .. A.A ) - Dnn gtce 

~ ~t '-•t aııtodrulınemiş bir kasırga 
1llıi il Q • 

r' \, 1 \'e lth · Bır çok evleri o 
~.8QYiik t, P.erdelerini uçur
. --~,~i k caıninin kübbesiuin 

'11§Unları söküp att1 . 

Taşefin başkanhğında 
kuruldu. 

Sofya: 22 (A.A.) - Taşef yeni 
kabineyi teşkile muvaffak olmuş· 
hır. Mumaileyh Başbakanlığı 

deruhte etmiştir. 
Diğu ba~lıca bakanlar şun 

Iardır: 

Genral Atansşof 1çeri baka
nı, General Tzenoff, Sü bakanı, 

Dimitri Riazkofj Maliye bakanı, 
Y orgi Kiassievanoff. Dışarı i~leri 
bakanı. 

Sofyn: 22 (A.A ) - Garnizon 
kumandana General Tzaueff .Mili 
iktisat bakanlığrna gt lmiştir. 

Sofya: 22 (A.A.) - Yeni Baş· 
bıkan Taşef teşkil etmiş olduğu 

hükumetin hundan 19 seue evvel 
açılmış olan prensiplere tebaiyet 
ederek gerek harici ve gerek dı· 
bili siyasette nyoi yolu takib ede 
ceğini ıöylt-miştir. 

Mumıleyh demiştir ki: 
Geriye dönmek yoktur. 

Muğlada Hitatiahmer 
genel toplantısı 
-------

Muğla : 22 (AA) - HilaliPh 
mer kongresi bugiin <;.gleden son
ra balkevi s;ılonuoda toplanmrı 
ve reisle katipler aeçildıkten son
ra truzoamedt' bulunan genel 
kongreye murahhas seçimi, büt 
çenin klbulü ve merkez heyeti
nin eeçimi yapılmış ve kongreye 
son verilmiştir • ------·------Ceyhan Kaymakamı 

Ceyhan Kaymakamı Hayri 
jzint~ Şeşbrimize gelmiştir . 

( TilrkS3zii) 
4 5 

Çirkin bir hareket 

- IJiriı. el firiilile il ailan -

Bir stadyum ne bir formüldür, 
ne de bir boğa döğüş meydanı .. 
Nasıl oluısa olsun düultilmf'si 
gereken bu büyük eks•ğimiz iize· 
tinde şimdiye kadarJ çok hoşgö 
rilr davrandık. 

Rapor~kuıumlarımız böyle suç
lar işliyen spor\!ularımıza çr k 
hafif cezalar verdi ve bu cezala

rın çoğu süresinden - müddetın 
den - önce b ağışlandı. 

Bu şekilde bir tıpor anla~ının 
memleket için pek zararlı oldu
ğunda ve bu düşüniişün vakıt 
kaybetmeden denişmcsi için her 
çareye baş vurml\k gen-ğiodc 

şüphe etmemc1iyiz. 
Spor bir terbiye işidir. Bu· 

nun clışındc yaşama bakkı yok
tur. Yenmeyi istiyen sporcu ye
nilmeyi de, ancak çok çalışmak 
için bir hız alma vasıtası sayma. 

lıdır. 
Haksızlık apaçık me)·danda 

olsa bile bir sporcu hakkmı al 
mak için yumruğunu kullanmaz. 
Bu yeş·~ma törenine - adabımu. 
aşeret - uymıyao bir yabanilik 

tır. 

Dayak yemiş olarak memle· 
keline gönderdiğiğimiz bir ya 
bancı spo:rcuounE ülk miı için 
ne kötü bir prop gendacı olaca· 
~ıııı öa~um ·. alusrarına kerşı 
i~ledikleri suçtan dolayı dayak 
atanlar üzülmüyorlar mı hilmeyiz. 1 

Bildiğimiz bir şey versa bu 
çirkin hidiserıin örtbns edilme 
mesi ve suçluların ortaya çıkaıı· 
larak örnek olacak şekilde ceza· 
landırılmaları lüzumudur. 

5 

__ ._. 

ilkbahar koşusu 

Cuma güoü ögledcn sonra 
yapılacak olan İlkbahar at ko

şuları hazırlıkları temamen bit 
miştir. 

Bırinci koıuya 4 tııy, ikioci ko 
şuya 11 at ve kısrak , üçüncü 

handikap koşusuna 10 ve dördün
cü koşuya 11 at ve kısrak gire· 
cektir . 

Seyircilerin rahat bir şekilde 
koşuları seyrede bilmeleri için ye· 
tişecek kadar sandalya ve bir de 
büfe bulundurulacaktır . 

Kuzu eti 

Bir kaç günıhoberi Şehrimiz 

de kuzu kesilmtğe baflaomı~ olupj 
kilosu 55 kuruştan satılmAktadır. 

Bir suçlu hapish~nede 
öldü 

İsyan suçundan Ş~brimiz A
ğu ceza mahkemesi tarafından 

ölüm cezasına ç rptırılmış olan 

ve hakkındaki hüküm Temyiz 
mabkemesinre bozulan Ahlatlı 
Hamza oğlu Efendi bapihaneııin 
revirinde lıastaMc neticesi ölmüş
tiir. 

Soy adı 

Belediye muhasebe kalemi yaz 
ğaniarındao Memed soy adı oluak 
Arman alınıştı . 

I} ı ııı 11 ımuı 1111111 m: ıııııııımııııuııı ır. ııuııııaıım ıımı ııı:ııı ııı~ 

i bu gece nöbetçi 1 
§ g 

1 Eczane ' 
E ~ 

Hoş gö•ürlük çoğun suçunu 
tekrarlamasına:yol açar ve biz ar 
tık topıakJarımızda böyle şeyler 

görmek istemeyiz. 

; Yağcamii <'ivarmda 1 
, ~ Ali Nasibi czaıH'sidir 1 
- ~ r IDCl1llll flllUI lıll llOll111UIU m l::tlilillUUlWI GI UIW ,WI l!lılUlll:a fi 

fı"'irdk : 3 

Asri sinemada 
22 Nısan pazartesi akşamından itibaren 
Mevsimin en güzel ve en neşeli filimlerinden 

..- Yataklı vagon cilveleri ,. 
OYNAYANLAR 

Klaude Dauphin - Jeanne Cheirel 

ilave : en yeni dünya havadisi 

Pek yakında · Baltalı cellat! .. 
oynayan : 

Edvard Robinson 
5339 

Yalnız çocuk bayramı değil 
B•ı akşam· 

Aynı zamanda sinema ba)'ram 

Çoktanberi beklediğiniz 

Bosna sevdaları 
Büyük Türkçe film 

Alsaray sinemasında 
BAŞLIYOR 

ilave : dünya havadisleri 

5347 
w 

23 Nisanın anlamı 

- Birinci flrlikde11 arlan -

_.., ____________________________________ ~ -1 Millisınırlar içinde bulunan 
bütün vatan birbirinden ayrıla • j 

lıiİdirdi . İstanbul hükumeti mec· 
Iisio İstanbulda toplanmasında ıı · 
rar etti . Elbak - doğrusu 

Örnek : Elhak, sesi pek gü· 
zeldi - Doğrusu, sesi pek güzddi. 

Elhiletü bazihi - Bugün , 
bugünkü günde, şimdi 

Örnek : Ellıiilctü biizilıi Orta 
Asya'da Şamanlığa itiknd edeo Türk
ler vardır - Bugünkii günde, Orta 
Aeya'da Şamanlığa inanao Tlirkler 
\'ardır • 

Elhasıl - Sözün kısası 

Örnek : Elhasıl, lın ~idiş o· 
nun felaketini hozırlaornktadır -
Sözün kısası, bu gidiş onun fclake· 
tini lıazırlaruoktadır • 

Elyevm - Bugün, şimdi 

Ürnck : Elyevm Konya'da 
mukım - Bugün Kouyaclu oturan 

Enı'a - Bağıısaklıır - (Fr.) 
Eo troilles, int~sti ns. 

Örnek : Erıı'udu görülen em· 
raz - Bağırsakta görülen haMtalık· 
lar • 

Em'ai galıza - Kalın bağır
saklar 

Em'ııi rakik 
saklar 

Eman - Aman 
Emanet - İnam 

Örnek : Allalrn 
Tanrıya inanı ! 

lııce lıağır· 

t ' lllclDt't -

Emanet etmek - loamismak 

Örnek : Bu · parayı ona ema· 
net ettim - Bu para) ı ona inamla· 
dıın . 

Emaneten - lnamlama 

Örnek : İç Bakaııhğı Ankara· 
daki son karakolları iııaııılama yap· 
tıruııştır • 

ihale - Üıterme 
Örnek : İlıalesi d 'au yupıla

rnndı - Üsıeruıesi heniiz yapılamadı 

İbaleten - Üster leme 

Örnek : Bu iş, ilıalcten yap
tırılacak - llu iş, üsterlcıue yaptı · 
rılacak , 

İhale etmek - Üstermek 

Örnek : Alım satım koınisyo· 
nu bunu size ihale etti - Alım sa-
tun komisyonu hunu size. ii:ıterdi • 

Müteahbid - Üstenci 

Örnek : Müteahhid Bay Hasan 
Giiltckin - tl tenci Bay Ha an Gül· 
ıekin , 

Taahbüd etmek (iltizaıo) -
Üstenmek 

Örnek : Vatanımızın harici ve 
dahili emrıivı·tini ordumuza ınedyu 
nuz - Yurdumuzun dışsal ve içsel 
güvenliğini ordumuza bor~luyuz. 

Emniyeti umumiye - Genel 
Güvenlik 

Ademi emniyeti - Güven!-İZ· 
lik, yadgüven - ( Fr.) lnsecurite 

Örnrk ; Ademi emniyet iı;inde 
kalan lıir memlekı>tte huzur ve iL ay iş 
bulunamaz - Giiveneizlik içinde 

Ürnrk : Bu işi taahhiid ede- kalan bir ülkede hay allık buluna-
mP.di - Hu işi ü«teocmedi • maz • 

Emare - İmge, ipucu - (Fr.} 
1 

Emoiyet ( ltimad aolamına)-
lııdiceı ( İnan ( Fr. ) Konfiance 

Örnek : Yaptığı teharriyat ne· 
ticesinde ancak küçük hir <'mnrc bu· 

Emniyet etmek - İnanmak, 
güvenmrk - ( F r.) Confier 

lııbildi - Yaptığı oraştırwa sonucun· Örnek : Hu adama iş inanıl-
' da ancak küçlik bir imgo bulabildi , 1 mıız - On ne pcııt pas lui confier 

Polisler lıir emare bulnı:ık içiu' une affaire . 
çok çalıştılar - Polisler bir ipucu Çocuğu sena inanıyorum -
bulmak için çok çalıştılar. Je tc confie cet enfont . 

Emaret - Beylik Bıı adama güvenemiyorum -
Je ne puis pas avoir de coofiance 
iı Ct!t lıonıuıe Örnek: Selçuk iuıparatorlugu, 

on bir emarete bölündii - Selçuk 
imparnıorluğu, on bir bt>y 11ğe bölün· 
dü. 

1 fendi~:ır emiri kötürüm lle· 
yuzıd Tiınıırn ilıi<'a etti - 1 fendi· 
yar beyi kötürüm Bcyazıd Timura 
ığındı • 

Emir - Bey 
Emel - Umay 

Ürnek : Emelsiz gönül , gli· 
neşsiz göke lıcuzcr - Uınnysız gö· 
ııiil , giinf'şsiz göke beozer. 

Emin (mutcmecl) - İnal 

Örnek : O bonim eminimdir; 
ooa itimad edebilirsiniz - O benim 
iuanlıoıdır; ona güvenebilirsiniz . 

Emlak (müJk) -Özelge - (Fr) 
Droit de propriete 

:Miil~iyct hakkı -: Özclgelik 
hakkı - {Fr. ) Droit de propriete 

Üıuck : Demokraside mülki
yet hakkı tanınmıştır - Dcmokra· 
side özelgclik hakkı ıanmmışıır. 

Emniyt:t (dsayiş al>lamıno) -
Güvenlık - (Fr) Securite 

Emr - Emir ( T. Kö.) - (Fr.J 
Ordrc 

Emiroame> (Bak : ferman) -
Buyrultu 

Örnek : Gön.terilen emirnR· 
nıede yeni vazifesi ayrıca zikrcdil· 
mişti - Gföıderilen buyruhuda yeni 
ödevi ayrıca yazılmıştı . 

Emsal - E:. , t ~ler 

Örnek : Emsali göriilmedik 
hir ccsııretle diişmarı iizerine atıldı
Jı~şi gfüülmedik lıir yiğitlikle düşman 
iizerine atıldı • 

!\fiail - Kat, ~ş 
Örnek : 1\li!!li ve menendi bu

lunmayıın lıir adamdı - Eşi ve ben 
zeri bulunmayan hir adamdı •. 

Beşin üç misli oo lıcş edcr
Beşin iiç katı on beş eder. 

Cç kat ceza - Üç miısli Ct"Za 

N fi Zir ( misil, mesil ) - Eı 
Müşabih - Benzeş 

Ürnt'k : Ayııını lınlanıayıncn 
müşalıibini alayım dedim - Aynını 

lıulanıayrnca benzeyişini alayım de· 
dim. _______________________________ _.._. __________ ~---..-.-~ --------------------------------.....,; 

maz. I 
2 - Duşman işgalını millt>t 

müdafaa ve mukavr:metlc karşılı· 
yacaktır . 

3 - İstanbul hükümeti vata· 
nıo istiklalini koruyamadığı tak
dirde muvakkat bir bfikümet ku 
rulecaktır . Buuu milli kongre ya· 
pacaktır . 

4 - Milletin isteğini üstün 
tutmak esastır . 

5 - Manda ve himaye katiyeo 
kabul olunamsz . 

Bir tarafta milleti kurtarmak 
için elbirliğiyl~ çahşmıığa hsşle 
nırken İstanbulda bulunan Damat 
Ferit Paşa , bu hareketi kötü kar 
şılıyor , bütün mülki ve askeri 
memur lartn hu gibi hareketlere 
meydan vermemelerioi vilayetler! 
emrediyordu . 

Muıtefa Kamal, Sivas kongre· 
eini eçmak üzere gelirken yol da 
saltanat ve hilafet Valilerinin tu -

zaklarına düşürülmek istendi Tan· 
ıı Türk milletinin kurtuluşunu 1 

bitzırlamağa gönderdiği bu Lüyük 
adamı pusuya düşürmekten ko • 
rudu . 

4 Eylül 1919 da Sivas kongresi 
toplaodı . Tesbit ettiği kararlan 

bütün dünyaya ıfan etti . Damat 
Feıidin biya"nrtini yüzüne vuı"cJu. 
Ve onu nihayet istifaya mecbur 
ryltdi . . 

3 Teşrinievvel 1919 da Ali 
Hiza Paşa kabioesi iş Laşın• ge
tirildi . Aoadôluda, mill~ti , düş· 
maaları kovmağa götürt-n Lüyük 
yaratıcının düşüncelerini öğren · 

mek istedi . Bahriye nazırı Salih 
Paıayı Amaıyaya göııdeıdi Amas · 
yada 20 Teırinievvelde müzake 
reye başlandı . iki gün devam 
etti . Salih Paşa lstanbula gidince ı 
vaziydi anlattı . Millet Meclisioia 1 
İstanbulda toplanmasına temsil I 
heyetinin muvafakat etmediğini 

İntihabat yapıldı . Ve mebus. 
lar İstanbul yolunu tuttular . Mus
tafa Kemdi , mecliste teşekkül 

eden müdafaai hukuk gurubuoa 
direktifler vr-riyor , Sivas kongre· 
sinde tesbit edilen esaslar dahilin . 
de çalışmalartoı lıildiriyordu . 
Meclis ( misakı milli ) yi kabul 
etti . 

Vabidettio ve hükumeJi millet 
isteğinin yürüdüğünü görünce bir 
fcımanla meclisi kapattı • 

• 
Sever muahedesini kabul et-

tirm ı- k için çalışao itilaf devtetle
ri 16 mart 1920 d~ İstaohulu, on 
beşinci asrrn ortasındanberi Üs· 
muılı impnratorlu~una hükumet 
merkezliği yapan bu şehri almak· 
la Türklere bir darb vurdukları
nı zannediyorlardı . 

V atanseverılerin e•lerioden a· 
lınarnk Mal taya sürülmeleri de 
ınilldio gözünü yAldırmadı, onun 
aksiııe olarak açtı • 

Mustafa Kemal, mebuslara, 

vilayetlere , kolordu kumandınla
nna gönderdiği bir hmimd.e mil
let tarafından fevkalade salahi
yeti haiz hu meclisin Aııkarada 
toplanmasını bildirdi . 

1920 yılının 23 üncü cuma 
günü ögleden sooıa Büyiik Mil· 
!et meclisi toplandı . Heisliğioe 
Anadolu ve Rumeli müdafaai hu· 
kuk cemiyrti heyeti temsiliye re· 
iıi Mustafa Kemalı S«"Çti . 

Mı cJis, milld iradesini ba 
kim kılacak ve mılleti bugünkü 
uçurumdan koruyacak, işgal al 
tında bulunan topraklarımızdan 
ecnebih~ti koğacaktı . 

23 Nisan, Türk milletinin kt!n· 
di iradesine sahip ve hakim ol 

duğu gündür 23 isao, yaıamak 
kudretini d•marlarında taşıyan 

- Lr1tfea ffrliğl çeirlnlz -
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Bir düzeltme Adana: Milli mensucat fab. ikası Limited şir- Seyhan defterdarlığından : 
Dünkü nüshamızın dördüncü fır

tiğindeki belediyeye oit ildnda 
yanlış çıkan isimlerin aşağıda doğ
rusu yazılmıştır : 

keti müdürlüğünden: 
Mııhalle VC' n 

1- Haritada ( 8 ) sıra numara· 
sında yazılı !\endi gazetede Remdi 
yazılmıştır . 

2- Haritada ( 12 ) sıra numa· 
rasında yazılı bayan Seneme ait 
emlakin cinsi ( avlu ve ha hçesile 
beraber iki katlı toprak ev ) yazı · 
lacak ikon ( avlusu ve bahcesile 
beraber tuğla ve toprak ev ve hah. 
çesindeki kulübe ) yazılmıştır. 

3- Huritada ( 16) sıra numa
rasında yazılı Halil oğlu Mehmedio 
ttıpudaki arşın murabbaı 191 ol
duğu halde 1O1 yazılmıştır. 

Fabrikamızda son sistem makinalar ile techiz ettiğimiz Boyahılno 
kısmında kasarlı kasarsız her nevi iplik ve bezler mükemmel bir su
rette VA aı zu edilen renkte boyanmak ta olduğu gibi rtısmi ve hususi 
her daire ve müesseseye, Bekçi, Polis, jandarma ve mektep talebelerine 
vo bütü halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fahri· 
kamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak iplik ve bez 
sipari~lerini arzu edilen renkte boyamağı kabul vo taahhüt ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleyen iplik makinala
rında imdi edilen her numaradaki ipliklerimiz Avrupa iplikleri ayarında 
olduğu gibi Japon maJJorına faik nefasette bulunan C C C şapka mnr
kalı kaput bezlerimiz ile yurdumuzun her köşesinde tanınmış Arslan 
markah kalın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni çıkan İp· 
lıklerimiz haklı:ındaki sözlerimizin doğruluğunu isbata kdli geleceğini 
muhterem halk ve müşterilerimize arz ve talep eclilecek nümunelınin 
memnuniyetle müşterilerimize yollanacağını ildn ederiz. 5146 
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Mevkii 

Bucak 
Kuru köprü 

Cinıi Zürra Dönüm 

ltyas ağa 

Döşeme 

Dük~An 
Tarla 

Bahçe yeril" eşçarının 
2442 hisse itibarile 336 
hissesi 

Arsa 

6433 

1166 

587 

Kapalı çarşı 2 bap dükkdnı şamil 
1 bap bedesten 

4 hissede 3 hissesi 
20 hisse itibarile 12 
hissesi hazineye 

Arşun Çukurmesçit 1 bap hane 

llyas ağa Arsa 

800 

Arş un 
661 

7 

·Sahibi ı.ıvv~li 

Çelebi oği ... Mustaf? borcllll 
Hasan oğlu Mehmedin vargı 

dolayı , . .;ert 
Kunduracı Halaç o(;l: llarnıt 
cundan dolayı hazine 

dol•. 
lbrahim Sıdak vergi borcundtıll 
hazine dinin (er, 
Hamalı zade Yahya efeıı 
borcundan dolayı hazine 

. ~iysıı 
Şamat zade Rifat veresesı ılo • borc 
Fatma, ve Medilia vergı 

dolayı hazine . borcuııd 
Hasan oğlu llayrinio vergı 
dolayı hazine c~ 4- Haritada ( 31 ) sıra numa

rasında yazılı müteveffa Ömer kı
zı Fatmaya ait bina yerinin tapu
daki orşın murabbaı 264 olduğu 

halde 664 yazılmıştır. 

'Zeytinyağı meraklısı müşterilere : 
Halis ve oefis Ayvalık ve Edremit Zeytioyoğ1arı Yıldız 

bakkaliyesine gelmiştir. Bir, iki, üç ve beş kiloluk ka

prılı tenekelerdedir . Yen ıek ve salatalarda bu yağı kullanan çok mem-

Kapalı çarsı Dükkdn 

Döşeme Bahçe yeri 

Arşın 

25 

Arşın 

1520 

lfaSStl 
Alasonya mubadillerinden 1 yı· 
Yakup vergi borcundan do 

8 
·yt/ 

Osman zevcesi Salih 
kıZl (ltlkl 

v.ırgi borcundan dola!.ı roıııı 
Kasap Mehmet oğlu Sule)' 5- Haritada ( 32 ) sıra numa. 

rasında yazılı Van muhaciri Möh
met oğlu Abdulmecidin topı.ı nu
marası J 45 yazılacak iken J 55 ya· 
zılmıştır. 

6- Haritada ( 37-1 ) sıra nu 
merasında yııılı Nimet oğlu Ahit 
Mehmet oğlu Ahit yazılmıştır. 

7- Haritada ( 43) sıra numa
rasında yazılı Demir oğlu Mehmet 
Alinin tapu tarihi kdnunusani 932 
olduğu halde kdnunusani 922 
yazılmıştır . 

8 - Haritada ( 50-1, 50-2, 
52- l, 52-2, ve 52-3 ) sıra nu
maralarında yazılı kulübelerin saz 
kulübe yazılması lAzımgelirken 

saç kulübe yazılmıştır. 

Adana sulh mahkemesinden. 
Adananın Kasap Bekirde 57 nu

maralı evde oturan Mahmut oğlu 
Mehmet ile Yortan mahalleıinde 

oturan başk.al Ali Şükrü yanında Bi· 
lnl kızı Sultanın nisfıyat üzerine 
mutasarrıf oldukları Kasap Bekir 
mahallesinde kAin sağı bağct Ba
dik veresesi iken şimdi terzi llalile 
tahsis edilen hane solu Çakmakçı
ya.o Mıhan iken şimdi Van muha
cirlerinden Arnp karısı Duduya 
tahsis edilen hane arkası köşker 
Ki~ork veresesine ait iken şimdi 

Boruklu Mehmet Ali zevcesi önü 
hususi yol ve Fotma kadın vere
sesi iken halen Atiye avlusu ıle 
çevrili 1163 metro murabbaı ar· 
saya iki knt üzerin<le bina edilmiş 
üç oda ve bir küçük avluyu şamil 
bulunan ve 17 şubat 935 tarih ve 
100-151 numaralı tapu senedinde 
mukayyet bir bap evin şür~kA b&y
ninde kabili taksim olmadığından 
satılmak suretile şuyuun izalesi 
Adana sulh hukuk mahkemesinin 
7-4-935 tarih ve 140- 188 nu· 
maralı kararı iktizasından bulun. 
doğundan birinci arttırması 23-
4-935 tarihinden itibaren bir ayın 
sonu olan 23-5-935 perşembe 
günü saat l 4 Adana belediye me
zat salonunda birinci artırması ir.rc 
kılınacağından tıılip olanların yüz. 
de 7 buçuk pey o.kçalarile münadi 
Hanefi çavuşa müracaatları ilA.n 
olunur.5345 

yitik muayene kağıdı 
Belediye ayar memurluğunJarı 

aldığım senelik muayene müracaat 
ktlğıdını yitirdim. Yenilıini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur . 
Köse Bekir,Mustafa ve ilacı Ömer 

5344 

milletin neler yapacağına aod iç 
tiği giindür • 

Tım 15 yıl önce büylik mil
letimiz iradesine ııhip olmuş ve 
bugünkü yüksek vorlığımm mey 
dan• getirmeğe azmetmişti. 

23 Nisan , Türk Cumhuriyeti
nin kurulUfU, Tilrk milletinin 
yı§ayı§ kudretioin blltiln bir . düş. 
man dünyasına baykır•ııdır . 

Ömer Kemal Ağar 

Sara can 

Cami cedit 

Hane 

Hane 
borcundan dolayı fif. ıe <

Leblebici zade Hüseyin dofl Jols. 
Makbulenin vergi borcun 

hazine • i borr 
nun kalacaktır . Muhakkak alınız ve deneyiniz 5210 4-5 -

vilayet encümen\ daim1sinden: 
Abidin paşa cadd~sinde kdin 

eski Ermeni kilisesi l\tayıs - 936 
sonuna kadar oçık artırma suretile 
icara veı·tleceğinden talip olanla · 
rın 2- 5-935 tnribino musadif 
perşembe günü saat on birde % 
yedi buçuk pey nkçalorile birlik' e 
VilAyet Daimi encümenine ve şera
iti öğrenmek ıstiyenlerin tltJ her 
gün Hususi Muhasebe müdürlügüne 
müracaatları nan olunur. 5207 

15-19-23-28 

Seyhan vilayeti daim1 encümeninden: 
1-Adnnada yaptırılacak(39950) 

lira keşif bedelli ilk mektep inşa· 
atı münakasasına giren isteklilerin 
istenilen şartlnrı göstermemesi do · 
layısile münakasa müd<leti 2 Mayıs • 
935 perşemb·) günü saat 11 de 
Seyhan Vildyeti Uaimi enciimeııin 
<le yine kapa h zarfla ve ayni şart · 

larla ihale yapılmak üzere on gün 
uzatılmıştır . 

2 - Bu işe ait ilk ildnlRr Ada
nada ·rürksözü , İstanbıılda Cum· 
huriye~ ve Ankarada Ulus gazete· 

Himayeletfal cemiyeti 
reisliğinden : 

Çocuk bııyramı münosebetile 
24-Nisan-Çarşamba günü saQt 
9 üa Namıkkemal mektebinde Gür
büz çocuk müsabakası yapılaca
ğından bu müsl\bakaya iştirAk ede
ceklerin yevmi mezkilrda nüfus 
kAğıtJariJe birlikte Namıkkemal 
mektebinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Dörtyol belediye baş
kanhğından : 

1- Kasabanın bahçe suyunun 
Dereden kasabaya kadar Beton 
borular içinde getirmek için ( 90 ) 
santimetre kutrunda ve (lO)santi -
metre kalınlığında birer metroluk 
boru : ( 350 ) adet ve ( 70 ) san· 
timetre kutrundR ve ( 8 ) santi-

Cedit bedestan 

Atik Veraicesir 

llyas ağa 
yeni istasyon 

Kasaı: bahir 

Zencirli 

• 
Döşeme 

Sevk kebir 

1 bap dükkAn 20 
hissede 6 hissesi 

Bahçe 

Tarlanın 4 hisse 
itibarile 2 » si 

Tahtani 1 edayı 
şamil hane 

Tarla 

" 
Arsa 

Arş un 
50 

Zürra 

Dönüm 
6 

32 

Dönüm 
14 
36 

Saraç zade Cumalinio verg 
dttn dolayı hazine 

0110 
d~' 

Pazar başı Vergi borcun 
hozine 111eb 

·11 'ndeD ·ıe Alasonya mubadı arı . şerı 
. .1 JiJesı _.ııı 

bey zade Ilyas ı e va btıJY 

hemşireleri Afet ye SaffıJ~ızirıe r 
vergi borcundan dolayı dioİl1 '

1 

Kazık baı:ılı Durltıı efen 
-ı 'ne 

borcundan dolayı hazı · 
Hazinei maliye 

» " \ehıtlet 
istiklal mahallesinJen ~ aoısr' 

428 İbrahim vergi borcunJııı:ı Jjııİll ~ 
2 bap dükkAnın Hnmnlı zade lsmail efen 

nısfı borcundan dolayı 14 
. k uzere uı 

Yukarıda cins ve evsnfı ve mevkileri yazılı emval gayri menkule bedelleri peşinen olmn 'hine ı1l ~1 
935 tarihinden itihuren 15 gün müddetle artırmoğa çıkarılmış olduğundan 29 - 4-935 ter; rrıiollt ~ 
pazartesi günü sa.at 15 de açık artırma ile ihaleleri icra kılınacağından taliplerin yüzde 7,5 ° 
Jarile birlikte MilJi Emlak idaresine müracaatları ilAn olnnur.5211 16- 19 - 23-28 

metre kalınlığında da (400) adet 
ki ceman ( 750 ) metro boru ımali 
ve hali hozır suyun geldiği yerden . reisliıı~o 
mahallerine tesbit olunarak ha9tu 1 1 Adana askerlik şubeSI deııerİ~1 

çifte havuz ve lüzum görülecek se- B 1 d • ı· ı aA n l a r 1 be d r e e ı y e Jandarmaların kil il 
kiz yenle d€ birer metro mikabında .. unc ·~ 

1 
Nisao-935 gun JiJ011

' ·ılı 
kopalı havuzlar yapı ocaktır. Be- ______________ ...., _________ _. ·rnn e J1lı 

lerile yapılmıştır . 5346 
· 'k · ı · cağı evvelce ı l'fiiOU .• , del muhammenı ı ı un dört yüz 935 :ı . b~ 

elli liradan ibaret olan bu iş ka- Kasaplar çarşısında 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 40, 28, 23-Nisnn ~f tti~jode11 z5 
Seyhan Defterdarlılından 

Karyesi 
Kızıltahta 

Sofulu 
,, 
.. 
,, 

" 
" 
" ,, 

" 
" » 
,, 

" 
" 
" 
" • 
" ,, 

" 
)) 

,, . 
• 
" 
• 
1 

)) 

Solu bahçe 

Cinsi 
Tarla 

.. 
" 
" 
" .. 
• 
)) 

" 
" 
)) 

,, 
• 

" 
)) 

)) 

" .. 
,, 
,, 
1 

,, 
)) 

)) 

l) 

.. 
» 

500 
500 
500 
500 

250 

500 
500 

Dönüm 
500 

30 
60 
45 
10 
45 
55 
45 
55 
50 
55 
51 
54 
53 
52 
45 
45 
40 
48 
40 
55 
40 
45 
41 
70 
48 
49 

)) 3 
Nehir bırakın- 6 
kmtısı bahçe 

l lnzineye ait yoknrı<ln cins ve 
miktarı yazılı tnrlsların iki senelik 
icarı 4-5-935 tarihine müsodif 
cumartesi günü saat l 5 de ilıe le 
edilmek üzere on beş gün müu · 
detle oçık artırmağa çıaarıldığın 
dan taliplerin yüzde 7 ,5 teıninot 
akçalıırile birliUe Milli Emldk iua - . 
resine müracaa1lorı ill\n olunur. 

23- 26-29-2 5341 

palı zarfla eksiltmeye ko:ıulmuş· 30, 321 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40, 55,87, 89, 91 1 93, 95, 97, 99, 101 rama te:ı~<l~ 0 
criiOU ··ııo' 

num.aralı 0 ~ 11 ı adet kasap dükkdnı açık artırma ile icara verilecektir. efradın ıçtıuın °24 ~ı:.ı tur . d 11 i de dıır 
2- Borulonn yalnız kalıpla . ihale 5 --5-935 pdzar günü sıat on beşte Belediye encümımi o la· olup be e ar il ~!l b .. .. akşamın 

rını belediye temin edecektir. sında yapılacaktır. lsteklıler her zaman Belediye hesap işlerinde şart- a guou .. 
1 010110 r. 

3 _ ihale yirmi gün sonra 9 nameyi görebilirler. eJileceğı ı 81
' 

Mayıs 935 perşembe günü saat istekliler ihale günü teminatlarıle birlikte Belediye encümenine gel-
( 16) do. Dörtyol bel~<liye encümeni meleri ildn olunur . 5227 19-23-26-30 
tarafından yepıltıcaktir. 

4- ihaleye iştirdk edeceklerin :ı-----------------·-------~ 
tekliflerioi ihaleden bir saat evvel 
encümene vermeleri mecburidir. 

5- Çimentoya azamt bire dört 
kum katılacaktır. 

6- Muvakkat teminat miktarı 
yüz yetmiş beş liradır. ı 

7- Teminat akçası veıair mu
amelAtı belediye münakasa nizam
namesi ahkAmıoa tabidir. 5342 

23-28- 3 l 
Kozan C. müddei umu- · 

Doktor Bahaddin Yengin 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada ·her arzu edilen zamanda müracaat eden haıtala-miliğinden : 
1 rını kabul ve tedavi eder.5174 13-30 Telefon numarası 63 Kozan hapisanesi Haziran 935 

iptidıısınılan Mayıs 936 gayesine 
kadar ekmek, su, gaz ihtiyacı U· 

sul kanun dairesinde açık eksilt
meye konulmuştur . Buna istekli 
olanlıır her biri için yapılan şort 

kAğıtlarından ve eksiltme kAğıt. / 
larında Seyhan- ve Kozan - ve 
Ceyhan Cumhuriyet müddei umu -

miliklerine müracnntla öğrenebilirler. 
1 

20 -:-- Mayıs- 935 pazartesi günü 
saat on dörtte Kozan Cumhuriyet 
müddei umumil 1 ğinde bulunncak 
olan eksiltme komisyonunda iha1e 1 
ye pıltı cnktır . isteklilere aı tırma 
ve eksiltme kanunu hükümlerine 
göre dipozito parasının yatırma 
ları ve ihale günü yukerda yazıhn 1 

yerde bulunmnloı ı herk.ese bildi- 1 

. rilir .5340 ı 

Joım ___________________________ , ______ _. 

.'ieyhan defterdarlığından : 
Karyesi ve mevkii 
Karataş deniz sahili 
Sünnetli 

.1 

• 
Bebeli 
Danişment 
Avrat mezarı 

,, ,, 

Cinsi 
PilAj 
Tarla 

Tarlanın nıe 

• 
Tarla 

ı• 

,, 

fı 

Dönüm 

80 
600 
490 
80 

1200 

300 
" " ,, 300 üçyüz 

lla~in~ye ait yokarıda cins ve miktarı yazılı pilAj ile tarlaların iki 
senelık ıcarı 1- 5-935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
i~ale .edilmek üzere I? gün müuu.:tle açık artırmağa çıkarıldığından ta
Jıplerın °/o de 7,5 temınat okçalarıle birlikte Milli EmlAk idaresine mü-
racB1&•ları ilAn olunur.5221 18-23-2ti- 30 

-- --l)işçi rl 

M. Nedinı Y;:_ 
_______.. ~,ııdtl ı 

Yeni Otol lcıır§'jo s''ı 
] 0en1 t 

diş muayene 18 ~obll ; 
21 re kadar }laB~~alİ ~ı: 

}iı:ı ı11· 't11e 
ve tcJn vi ve t :; ,·ıerı ·b'ı 

··şter 1 
muhterem rnu ·rrirtl g ·İ 
t h 'lAtı gö sterJı? ıcdll' es ı u • 10 

1 
günleri Cuknrıı. ıç 5228 sO 
çekmek beJt:ıştır · 4,.... 

1 


