


Sahife : 2 

Politik meseleler 

SibAH YARIŞI 
Tok yonun aldığı vaziyet karşısında 

Vaşington - Londra 
ve Parisin hareketi 

l r ondra : ve Vaşington hüku 1 
&;.;. metleri, 1936 deniz muahe 

desinat", narp zırhlıları için konulmu~ 
azami hadleri yeniden gözden geçir· 
mele hu3usundaki kaydı 31 Marttan 
itibaren üç ay zarfında meriyete ge 
tirmek niyetinde olduklarından Pa· 
risi haberdar etmişlerdi. Bu azami 
had 35,000 ton ve toplar için 355 
mi!imetreydi. 

Bilindiği gibi, bu muahedeyle, 
deniz devletlerinden yalnız Amerika, 
İngiltere ve Fransa bağlanmışhlar. 
Japonya ile ltalya, muahedeni'l ak· 
dinden evvel müzakerelerden çekil. 
mişti. 

42 ila 45 bin tonluk dev zırhlı ·ı 
ları tezgaha koymuş okluğundan şüp 
helenilen Japonyanın inşaat projele. 
rincten endişeye düşen bu üç dev 
Jetin hükumetleıi, Şubat başlarında 
1936 muahedesinin hükmü mucibin
ce, Tolcyodon programı hakkında 
izahat istemişlerdi. 

Fakat Japonya, .. bu muahedeyi 
kend sinın imzalamamış olduğunu 
ileri sürerek izahat talebini reddet 
mişti. Bununla beraber, bu reddin 
konulan azami haddin üstünde ge· 
miler yaptığı şekfinCle tefsir eClilip 
bir silahlanma yarışma girişilmesi 

doğru olmıyacağını aa ilave etmişti. 

Yazan: Edit Brik-on 

lerinden birini teşk i l etmekte · ve 
dünyayı, kendi iflasına doğru sü· 
rüklemekteJir. 

Birleşik devletlerin yeni yaptı· 
racağı dev zırhlıların 40.000 tonu 
aş•cağı ve 400 milimetrelik toplar 
la teçhiz edileceği şimdiden haber 
veriliyor. Fak at Amerika, Panama 
kanalının 33 metre olan genişliğiyle 

mahduttur. Bu da onu Nıkaragua
dan geçecek yeni bir kanal inşası 
nı tasarlamaya sevketmiştir. Fa· 

kat bu kaııa lın inşaatı o kadar uzun 
sürecek ve o kadar pahalıya· mal 

olacaktır ki, Amerika, bu iş yapıhn· 
c<lya kaC:lar başka türlü teşkilatlan · 

mayı ve büyük üniteleıini Pasifikten 
Atlantiğc- geçirmek için Magellan 
boğazından istifade etmeyi düşün 
mektedir. 

İngilterenın notası Amerikanın· 
kinden daha şiddetli bir lisanla ka 

leme alınmış olmasına ve Japonya
nm reddi kendisine atfedilen niyet· 
lerin teyidi demek olacağını söyl~ 

mesine rağmen, Londrada alakalı 
devletler arasında bir müzakerenin 
faydalı olacağından nala ümit kesil· 
memiş göıünmektedir. 

Fransaya gelince, Londra ve Va
şingtonun notalarına verdiği cevap 

ta, serbestisini ele almakla berabet" 
Avrupa devletlerinden biri kendisi 
ne m(cuur etmedikçe kendi hesabı· 

na selamet hükmünden istifadl~ye 

kalkışmayacağını söylemiştir. Yani, 

Alnıanya ve ftalya Japonyayı takip 
etmedıkçe, demek istemiştir. 

Aksi taktirde bu silahlanma ya 
rışının mesuliyeti dığer deniz devlet
lerine aid olacağını ileri sürüyor. Lon 
ra lfonferansırıa tek:lif etmiş 0Jduğu 
şeraitte, yani her ka agoriyi ayrı ay· ı 
rı tahdid etmeC:len, umumi bir tonai 
tahdiai ICoymak esası üzerinde silah. 
sızlanmaya nazır olduğunu söylüyor · 
du. Bu, Japoti}ıamn, Londrada red· 
dedilmiş olan teklifini, yani fngiltere 

ve Bideşik devletlerle eşitlik talebi· Kozanda iki azılı 
rıi tebarlaması, Vaşingtonda teslit 
edilmiş olan meşhur 2- 5- .5 nis
betinin ortadan kallCmasını istemesi 
demekti. 

İşte, İngiliz ve Amerika hüku 
metleri, asıl bu nisbeti muhafaza 

A'.ğır cezalara 
mahkum oldu 

Kozan: 12 (Hususi muhabirimiz· 
endişesiledir l(j bugün, 1936 deniz den) - Bundan, bir müddet evvel 
muahedesi hükümlerini yeniden katledilen Demirci lbrahimin muba· 
gözaen geçirmele istiyorlar. Japonya 

kemesi son bulmuştur. 
dev gemiler in~a ederse onlar da 
aynı şeyi yapacal<lar, Pasif k deni fbrahimi öldüren katil Ômeı ile 
zindeki hadiselerin büsbütün lüzu - müşevfaki Y cıkup atıı cezalara m<t h 
munu isbat etmiş olduğu beşte iki · kuru oldu lar. Mahkeme Ômeri 25 
lik farkın idamesine çalışacaklardır . seneyt-, Yakul>u da 10 St"neye mab· 
Uzak şarktaki deniz vaziyeli, lngil · kum etmiştir. 
tere ve Am f"rikamn, buraöa, tedafüi Bu i~i ki~ i, dern1rci lurahim a-
vaziyt tte kal<lcak olan Japon do dındaki şahsı Kadirli yolunda bir 
nanmasmdan çok daha geniş hare· gart'zkarlık neticesi katletmiş lcı di. 

Tfbb&ıll 

1 

KÜL TUR iŞLERi \İki gencin yardımına l Belediyenin 
Öğretmenlerin kıdem Çocuk Esirgeme -~~ru- 1 }razlık banyo yeri 

zamları umumi büdçeye munun teşekkuru 

1 

alınıyor 

İlk Tedrisat Öğretmenlerinin şİm· 
diye kadar v~rilmeyen ve aylardan
beri beklenen kıc!em zamları için ' 
Vilayet büdçelerinde icabeden tah· 
sisatlar bulunamamaktadır • 

Kültür Bakanlığının yaptığı araş· 
tırmalara göre , Hususi idare büd
çeleri kıdem zammı vermekte müş 
külata duçar olmaktadır. 

Kültür Bakanlığı , bu zamların 
Muvazent"i Umumiye büdçesinden 
verilmesi hakkında tetkiklere baş 
lamıştır . 

Tetkikler müsbet netice vrrdiği 
takdirde kıdem zamları umumi büd 
çeye geçmiş olacaktır . 

Hasta Öğretmenler 
Hasta bulunan Öğretmenlerin 

vaziyetleri ile hastalığa tutulacak 
Öğretmenler hakkında Kültür Ba· 
kanlığı yeni bazı kararlar vermek· 
tedir. Öğretmenlerin hastalığı tes 
l:>it edildikten ııonra onların en ya· 
kın hastanelere 2erevantorioma ka· 
bul edilmel~ri için Kültür direktör 
lükleri vasıtasile icabeden kolay
lıklar yapılacaktır . 

! DüKKanlarda fazla kıBrit 
bulundurulmıyacak: 

Belediyemiz yeni bir karar ala. 
rak, mevadı müşteileden olan kib· 
ritin şehir dahili ni:le depo edilme· 
sini menetmiştir . Dükkanlarda da 
bir sandıktan fazla kibrit bulundu 
rulamıyacaktır . 

Cenuptaki köyler 
arazisine Seyhanın 

yaptığı tahribat 

Dün aldığımız malumata göre, 
Seyhanm son taşmasında cenupta 
Çotlu, Ağzı büyük ve Arap köyle 
rinin bir kısım arazisine sular gire· 
rek mahsulata çok zarar vermiştir. 

Bu mıntakalardaki araziden su. 
lar hala çekilmemiştir. 
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Gökyüzü açık. Hava hafıf rüz 
garlı. En çok sıcak 23 s.:\nliğrat de· 
recf'. 

Fabrikatorlanmızdan Bay Nuri 
Has oğlu Bay Mahmud Hasın ev· 
lenme töreni şerefine Kurumumuzun 1 
bakmakta olduğu kimsesiz çocuk 
ların masarifatma meC:lar olmak üze. 
re tören masarifatından ayırdıkları 
beş yüz lirayı te\:ierru<la bulunmuş
lar ve Kurumumuza teslim etmiş 

!erdir . 
Bu kadirşinas ve hamiyetli yurd· 

daşlara Kurumumuz adına teşekkür 
eder ve kuracaklan yuvanın saa
detli olmasını dileriz. 

lşöankasının 
yeni binası 

fş bankasının Abidin paşa cad· 
desi üzerinde yaphrmakta olduğu 
yeni binasının .inşaatı günden güne 
ilerlemektedir. Haber aldığımıza gö 
re inşaat Mayıs sonuna kadar tema. 
men bitirilecek ve banka Haziranda 
yeni binaya oakledilecclctir. 

Suriyeden getirdikleri kaçak ku· 
maşları şehir dahilinde satarken ya 
kalanarak adliyeye veıilen Ceyha 
nın Azizli köyünden Mustafa oğlu 
Mehmet ve Gaziantebin Morcalı 
köyünden Haydar oğlu Şibo ikinci 
Asliye ceza hakimliğince yapılan 

ilk sorgularından sonra tevkif edil 
mişlerdir. Alakadar şahitlerin din. 
lenmesi i~in duruşma başka bir gü 
ne talik edilmiştir. 

Yeni sebzeler 

Şehrimiz halinde satılmakta o 
lan yeni çıkan sebzelerden bir kıs· 
mı epeyce ucuzlamıştır. Bu arada 
taze kabak kilosu 45, Bezelye 20, 
Bakla 6, Prasa 6, Ispanak 5 ve pi 
yasaya İki gün evvel çıkanlan Ba· 
dem çağlası da 25 kuruştan satıl 
maktadır. 

Bay Şeref Gökn1en 

Dün haber alJığımıza göre, şelı 
rimiz müdd iumumi mu:ıvi nlninden 

arkadaşımız Bay Şert·f G?kmen Tar 
sus müddeiumumiliğine tayin edil · 
miştir. 

Arkadaşımıza yeni vaz fesinde 
başarılar dileriz. 

Geçen sene belediyemizin Sey. 
han kenarında lir yazlık banyo yeri 
yaptırdığı malUmdur. Dün aldığımız 
malumata göre. bugünlerde bu yer· 
de bazı tadilat yapılacaktır. Bu ta· 
ditatta sôyunma ve duş yerleri ile 
bir lokanta ve gazino vardır! 

Osmanı yaralayan adam 
tevkif edildi 

Kayarlı köyünden Ali oğlu Üs 
manı aynı köyden Dayı Mahmut 
oğlu Alinin dutması İbrahim meses· 
le sol kolundan ve arakasından ya· 
raladığından birinci Sulh ceza mah· 
kemesinde yapılan ilk sorgusundan 
sonra tevkifine karar verilmiştir. 

ı---;;::;;o programı -ı 
~Buakşam--••• 

Hafif konserler 
7.10 Berlin kısa dalgası; Neşeli 

popuri (8.15: Devamı). 10.15 Berlin 
kısa dalgası: Enstrümantal dans ha 
vaları. 11.15 Berlin kısa dalgası: Bul 
gar musikisi. 13 Berlin kısa dal· 
gası: hafif musikisi ( 14.1 S; Devamı) 
13.10 Bükreş: Plak konseri 14:15 
Paris kolonya': Konser nakli (15: 

Dana musikisi 

23.20: Viyana 23.30: Layipzig. 
Viyana: Hafif konser. 23.25 Peşte 

Çigan orl<estrası, 23,25 Prağ: Plak 
konseri. 

Operalar, Operetler 
12 Berlin kısa dalgası: Karışık 

opCt'a musikisi. 16.15 Prağ: Sme 
tana'nın eserlerinden opera musiki 
sı, 

Dans musikisi 

2.l.45 Berlin kısa dalgası: Gece 
musikisi (Oda takımı). 

Resitaller. 

16.45 Berlin ktsa dalgası; Enstü 
mantal sololar. 18 Peşte: Macar -
Estonya artistik konser mübadelesi 
(keman). 28.40 Brüno: İlkbahar ha 
vaları. 19 O:;trava: Şarkılar (Piyano 
refakatile). 20.10 Viyana: Ş'\rkılı 
konser. 21.10 Bükreş: Keman resi· 
tali. 21.35 Brüno: Piyano konseri. 

Dans musikisi 
21.45 Bükreş: ı:ıus: kıli kabare 

neşriyatı. 
._. _________________ _ 
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Size çocuğu düşündü 
re.!ek haft a nın b1şlan
gıcıdır. __________________ _....., .... ..._. 

ket sahasına sahip olnıafarını amir · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dir. ' Japonyada buna kanidir. Şu hal · 
de taarruzi rnahiye tt~ ki bu dev zırhlt 
ları yapmaya, ne lüzum var? Bu, 
her halde, Japonyanın, Çinin hndi 
s1ne arzettiğinden daha başka ge
ni~leme imkanlarını göz önünde tut
tuğuna CJefalet eder. 

Bu devletin daha uzak hedefler 
için daha büyük hir donanmaya ih 
tiyacı vardır. Japon muhaceretine 
karşı mukavemet gösteren Avustral· 
yanın ~ık heC:ıef olacağı hatıra gel· 
mektedir. 

Fakat Japonya bu maksatlannı 
itiraf etmek iste-medi~i için, büyük 
taarruz gemilerinin inşasını, Londra 
ve Vaşingtonun selamet endişesiyle 
vermiye mecbur kaJdıkları kararı 
ileri sürerek hakh göstermiye çalı· 
şacaktır. Sanki kendi gemilerini on· 
!ardan evvel, tezgaha koymamış 

gibi. işte bir iyi niyet noksanı ki, 

akı ile Va lantinonun çc 
virdiği Şeyhin oğlu fil 
minde çalışmak talihsiz
liğine ıığı amış olan za· 

Vı\llı Vitjina Klivs, stüdyoda isimsiz 
bir dram geçirmiştir. 

binlerde kızlar gıbi bu zavallı 
da, o zaman Ekrarı kralı olan büyük 
artistin aşkna kapılmaktan kendini 
ku~taramamıştı, Genç ve güzel figü 
ran ile Valantino arası .da mektup 
!aşmak, birbirlerine fotoğraf hediye 
etmek suretile aralarında kısa bir 
dostluk hasıl olmuştu. 

Valantino için böyle aşklar bir 
günlük, geçici maceralardan başka 
bir şey dt>ğildi. Fakat ona bütün 

· kal bile bağlanmış. olan genç kızın 
biitü11 hayatını altüst etti. Zavallı fi 
güran. kencHsine umduğu gibi bir 
gönül vermlyen artisti unutmak aş· 
kını boğmak için Berezilyaya kaçtı. 
Oradd çevrilmekte bulunan bir film 

Uğrunda ölünen Adam 
de çalı~may a başla lı işte o kadar 
yürekten bağlanmış idi ki Val:rntino 
yu unutması prk ta hii olacaktı. 

Halbuki hadiseler yakasını bı · 
rakınadı . Brezilyaya geldiğinden üç 
ay sonra. telsiz telgr«f, sevdiği gü 
zel artistin ani olarak öldüğünü 
haber v~rdi. Genç kız bunu işitince 
b.ıyıldı ve yanındaki arkadaşlarının 

kolları eırasma düştü. Kendine gel
diği zamaıı ht men Holivuda gönde 
rilrnesini ağlayarak ıica veısrar et 
meye başladı. 

Çevrilmekte olan filmin sahne 
vazıı kıza acıdığından, daha rfoğ 
rusu, 0 dakikaya kadar vapı!mış o 
lan şeritleri mahvetmek istemediğin· 
den miikemmel bir hileye baş vur. 
du. Bu mülCemmel hile neticede kı 

zın hayatına mal oldu. 
Salme vaııı. öteki artistleri de 

kendi fikrine uydurarak. V dlantino 
nun ölümünün gazeteciler tarafından 
yapılmış bir blöf olduğunu, hazırla 
naıı tabuta bir başka ölünün kon· 
duğunn, Valantinonun ise artık dün 
yadan çrkilmiş. bir manastıra kapan 
mış gibi her kesten uzak, herkesten 
gizli bir yerde tam bir sıhhatle 
yaşamakta bulunduğunu söyJedi. O 
teki artistler de bu sözlere iştirak 
edince Virjinya inanmak mecburiye 
tinde kaldı. 

Brezilyadeki fılm bittikten sonra 
talihsiz kız Holivuda döndü. Yalan 
tinoyu aradı, gizlendiği yeri gör
mek istedi. Virjinyaya kerşı yapı 

]ar. hileden Holivuttakilerin haberi 

yoktu. Büyük artistin öl JüğG .ıü le 

min etıil ı!r, birçok d ;: liller g 1sterJi 
ler; genç kız mümkün değıl Valan 
tinonun öldüğüne inanmıyor, dü~man 
larınm ve rakiplerirıin onu sakladık 

Jarmı söyleyip duruyordu. 
Bu halin hasıl ettiği sinir buh · 

ranları, nihayet 928 de küçuk ar · 
tistin Los Anjelos timarhanesine atıl 
masına sebeb oldu. Uzun zaman ti 
marhanede çok feci buhranlar içindel 
kıvranarak 936 yılının ikinci kanu 
nunda dünyaya gözlerini yumdu. 

Holivuda girur girme bir aşk 

faciasma kapılan ve sonunda buuun 
kurbanı olan güzel Virjinyanın bir 
dranıdau ibaet olan hayatı hakkında 

Amerika gazeteleri bir tek satır bile 
yazmıtmışlarelır. 

silahlanma yarışmın en:mühim amıl. -'ıİ!ı!İıııııiiıiMıiiJıiı.ıiiıiıi _____ .._ .... llİııİİİİıİııııiııiıı.iıiiııiiiii.---·--------..... -----·-----.,..:.;iııiıiioı.-ıııiiılıMlııiilıiilıııiııiıiıiıiıi .... _____ .... ıiııiıii ___________ __ 

13 Nisan 1938 

Gramofonlu çocuk 
araba lan 

Amerikalılar küçük çocuklu an· 
neleri büyük bir külfetten kurtar- 111 
mak için çocuk arabalarına mahsus gı 
olarak portatif çocuk gramofonları la 
imal etmişlerdir. 

Bir anne çocuğunu arabaya ko· kı 
yup da bahçeye, yahut başka bir b 
yere gittiği z::.man, çocuğu uyutmak 
istediği takdirde küçiik arabanın bir 
köşesindeki düğmeye parmağım bas
maktadır. 

Bunun üzerine gn:"'"'<)fon çocu· 
ğun hoşuna giden şarkıları söylemiye 
başlıyarak yavruyu avutmaktadır. 

Pamuk yollar 
Amerikalılar üç yıl evvel pa· 

muktan 1000 kilometrelik yol yap. 
mışlardı. Bu yol elestikiyeti ve sağ· 
lamlığı cihetinden çok elvnişli gö 
rülmüştür. 

Bunun üzerine bu sene pamuk 
tan yeni bazı yollar daha inşa olun· 
maya başlamıştır. 

Pamuğun içine daha bazı mad · 
delerde karıştırıldıktan sonra yerlere d 
döşenmekte, otomobil. araba, yaya 
ve her türlü ağır nakliyat için bu d 
yollar asfalt ve şose yollara üstüıı 

görülmektedir. 

Zehirli gazlara karşı 

Kostüm 
Fransada zehirli gazlara karşı 

kaaşı kimyagerler birçok korunma 
tertibat! almak çarelerini düşünüyor· 
lar. Bu arada, zehirli gazların nüfuz 
edemiyeceği ince bir kumaş bulun
muştur. 

ti 
dı 

Lastiğe benziyen bu kumnş ga- ın 
yet incc.dir. Bcığucu gazların tesiri 
bu leumaşın dışında kalmaktadır. 

Bu insan için yapılan bir .kostü 
mü bir zehirli gaz maskesi içinde· 
götürrm:k mümkündür. Çünkü, kos-: 
tüm o derece hafif ve indedir. 

Çocuklara kati yen 
Çatmayın kaşınızı 

Dö~ers ini1 gün gelir 
Siz kendi başınızı 

Çocukların sıhhatı 
Kendi elinizded ir 
Ter biyesi rahatı 

Tatlı dilinizdedir 

Çocuk esirgeme kurumu 

Kamutayda 

ş 

ç 

Ankara : 12 (Telefon ) - Ka · İta 
mulayın son topl antısında yeni se- d 
çil \! n m"bu;lardan Ku rı loğlu ite Is · 
ın <ı il l:h1<kı Veralin ta hlıf!cr i )'apıl 
mı ş ve ruzıu ·n ede bıı l unım knnırll llıı 

lay ihala rı müzakere ve kabul cJi:· ol 
miştı r . l}) j 

---------------,./; liy 
ınu 

Adan 3 Birinci Ort:t O· 
k ıl Dircktörlüğünde "A : saa 

~i ı ı 
Evvdce kız lisesi iken ahi ren P.. 

d1rıa biri ci ort rt o~ .1 n1 nın ı alın ı ? 

olan Üt< dua J ar o!nn balı -

çesınıa g~ııişleti l :nes i içi 1 

istimla'<i takurür ve ınu a nele.si tıı 

nnmhn nış b:ılunan A icınanın K11 
sap B:ki r m1h11iesinde Vanlı lsmaİ 
ve Gırilli Mustafa ağalara Mus1 

Kazım ve kürt Hasan lvereselerir' 
tahtı tasarruflarında bulunan hane mı 
ı ı rin erin nihayet mayıs ayı içinde pat 
lan verilerek alınacağı istimlak k• 
rarnamesinin • 3 üncü maddesini~ 
tevfikan ilan olunur. 

, sa 
Halkevi Başkanlığındaıı· De 

Evimizin Spor Komitesinde 3Ç~ ~el 
olan üç üyelik için 20/Nisan/93ı 
çarşamba günü saat (1 7,30) da s~ 
çim yapıhcaktır. Bu şubeye kayıt 1 

üyelerin o gün ve o saatta Halke '( 
·es 

vine gelerek seçime katılmaları rı 

olunur • 9128 
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Hikaye Ücretli memurların tekaüdlükleri \ 
Hatırasını ve güzelliğini asla unutmıyacağınız bir şaheser 

NAZAN ABLA 

k 

o na, Nazan abla diyor 
lardı. Ama o abla de. 
necek yaşta değildi. O 

na büyük bir insan gibi düşündüğü 
gördüğü , konuştuğu için Na•an ab. 
la diyorlardı. 

Bir haftadır bütün ev halkı ve 
komşular büyük bir ka ygu içinde 
bulunuyordu: 

Nazan abla hasta idi. 
r 

Onu ev halkı kadar, belki onlar 
s- dan da fazla sevmekte idim. Bütün 

hastalığının devamınca onu sabah 
akşam yoklamak benim için artık 

e bir vazife itiyadı haiine gelmişti Bu 
sabah da orada idim. 

Nazan abla, küçük karyolasında 
dalgın bir halde idi. Evvela yalnız 
onun ellerine dikkat ettim. ikisi de 
Uzanıktı: Narin, mükemmel, hırçın ... 
insanın bir güle dokunduğu gibi do· 
kunmak istediği sevimli, küçük ma. 
vi damarlı eller .. Bunlar sanki onun 
zekasını ifade ediyordu. Onaltısında 
ancak vardı. Fakat çok zayıf, çok İn· 
ce .. gözlerini bize doğru çevirmişti: 

re - Nazan abla, dedim, bonjur 
demek yok mu? a 

Uçuk dudaklarını hafıfçe kımıl. 
dattı: 

- Bonjur! çok teşekkür ederim. 
Onu ziyarl"time, öyle hayret ve· 

rici bir vekarla teşekkür edişi var 
dı k' ı .. 

- Yarın lstanbula gidiy0rum. 
ı Sana ne getireyim? seni ne sevindi· 

tir Nazan abla? 
r· . 

Gözlerinde menek~e rengi bir 
z Şule belirdi. lsrar ettim: • 

rı 

- Haydi söyle Nazan abla! 
lsrarım karşısında daha fazla sus· 

rııadı: 

- Bir dantel şemsiye, dedi ve 
ilave etti: 

- Ama ağabey tıpkı Peride. 
, tıinki gibi olsun .. -. 

- Kim bu Pf'ride? 
- Karşıdaki apartmana yeni 

gelenlerin ~ ızı. . . 
- Peki Nazan tıpkı onunkı gı· 

bi olacak. 
Ayrılırken, bakışlarından bir şey 

söyliyeceğini anladım: 
- Daha başka bir şey ister 

misin Nazan abla? 
- Hayır, dedi, fakat o şemsiye· 

yi görmeniz lazım değil mı? 
Bu son cümle de onun ince zeka· 

sının delili idi. Bana, istediğinin tıp· 
kı olmasını hatırlatıyordu: 

- Peki Nazan ablacığım. 

*** 
Uzun yıllar, kardeş muhabbetine 

susamış benim için; onun, hayatım· 
da büyük rolü vardı. 

Nazan ablanın arzusile benden 
istediği küçük dantel şemsiyeyi al· 
mak, lstanbula ayak bastığım daki· 
kada ilk iş olmuştu. 

On gün sonra bir gece trenile 
Adanaya dönmüştüm. Gece yarısı 
idi. Her ta raf kapalı. O dakikada, 
onun sıhhatı hakkında bir malumat 
almak imkansızdı. Evlerine gitmekte 

doğru değildi. Naçar sabahı bekledim. 

Fakat, nihayetşiz bir gece için 
de hudutsuz· tecessüsle yaşamak, in. 
sanı o gecenin sabahından daha az 
muztarip ederdi: Nazan ablayı kay. 
bettik, dedil~r. 

O gündenberi, Hala her mehtap 
lı gecede, sahibini bulamıyan bed· 
baht hediyeyi - ipekli küçük siyah 
dantel şemsiyeyi - Penceremden 
aya doğru açarak, "Şiirli bir kar
deşliğin husufu. diyorum. 

~~~~~~~- ....................... --
Al j Hizmetçi aranıyor saray sineması 

1 

Evde çalışmak üzre bir 
Görmeyenler için bir fır sat 

leylaklar açarken 
1 
kadın aşçı ve bir hizmet- ı 

1 
çi aranıyor. Matbaamıza 

Şaheseri iki akşam daha yalnız , müracaat edilsin. 
sinemamızda gösterilecektir j 

ÇARŞAMBA : Tenzilatlı matine ------------
9128 

-Birinci sahifeden artan-

2159 numaralı kanunla kabul 
ve 3028 numaralı kanun ile teyid o 
lunan bu prensip mucibince teka· 
üdhakkını haiz devlet memurlukların 

da bulunmuş olanlardan halen de· 
miryoliarı ve inhisar idarelerinde 
müstahdem olanlarla tütün, müs 
kirat v: barut inhisaılarının devlet· 
çe idare edildiği devıelerde orta
larda daimi ve müseccel vazifeler· 
de ıicretle istihdam edilmiş olanlar 
ın bu ücretli hizmd müddttleıinin 
de takaüdlük müddetlerine ilavesi 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Mükteseb hakların siyanet ve 
mahfuziyetini temin suretiyle hale 
ve adaleti yerine getiren bu esasın, 
aslıda, bu daireler devletin mali teş 
kilatına mülhak resmi müesseseler 
olmaları iti ariyle de kabulü zaru 
ri ve tabii görünmektedir, 

2159 numaralı kanunla tuz in· 
hisarı memurları için'.ve 3028 numaralı 
kanunla müskirat, barut ve tülün 
iııhisarlarının devletçe idare edil· 
diği devrelerde ücretle çalışmış me
murlar için pek haklı ve yerinde o· 
!arak kabul edilen bu hükmün şe· 
ker, ı etral ve benzin inbisarlarının 
devletçe idare edilciiği devrelerde 
ücretle çalışmış olan aynı vaziyette 
ki memurlara da teşmil edilmesi 
3028 numaralı kanunun tedvinine 
hakim olan madelet, müsavat ve 
mükte.tab hakları siyanet esasları 
muktezasındandır." 

B. Yusuf Başkaya, teklifinde: 
- Evvelce tekaüıl hakkını haiz 
devlet memurluklarında istihdam e. 
dilmiş olanlardan; şeker,petrol, ben. 
zin inhisarlarının devletçe idare e 
dildiği devrelerde bu idarelerde mü 
seccel ve daimi vazifelerde ücretie 

istihdam edilenlerin tekaüdlükleri 
hakkında dahi 3028 numaralı kanun 
hükümleri tatbik olunur ve bu hü 
kümler, 3028 numaralı kanun neşri 
tarihinden muteberdir .• 

EncUmenlerln mUtalllıesı: 

Teklifi tetkik eden maliye encü 
meni, teklifin reddini istemiş ve şu 
mütalaada bulunmuştur. 

"-3029 numaralı kanunla üc · 
~etli hizmetleri için tekaüt esası 
kabul edilen memurların pek çoğu 
inhisar idareler inin kadrolarında 
çalışmaktadırlar. Bu idareler için 
tedvin edilen tekaüt;sandığı kanunla 

inhisarlar Adana Başmü
diirlüQ-ünden : 

Ankara Tiyatrosu 
•• 

0 938 senesi için Ceyhan istasyo 
nu~ lan Kozan an barına taşın 1cak 
01.a:ı v~ (50),000) kilo mulıamm•n 
~ıktard~ bulunan çuvallı tuzun nak 
1Y1t İşi 2490 sayılı eksıltıne kanunu 
llıucıbirıce açık ebiltm~ye konuldu. 

lhaleniı. 26 Nisan 938 salı günü 
3~at 15 le Ceyhan lrıhisaılar ldaıe 
~ 1 rıd 1 • ·ı· ' \ e yapı acagı ı an o unur. 

il 9119 10-13 16 

1 Seyhan DefterdarLğın -
dan: 

1 

1 Tarsus kapusunda Kadastronun H • Gu·· ldu·· ru·· cu·· ' ıl k
76 

ada 11 parsel numarasında 1 ayrı 1 ayıtlı 19 - • 1 e mı 600 . numaralı dukkanın tama. 
rind fıra muhammen kıymet üze. 1 VE 

' en 8 h· d 3 H . h" . ı Y d açık ısse e azme ıssesı 1 M t Ş "} Varyete ıl ızı 
lstek~~tı~ma usulü ile satılacaktır . il ura amı 
likt erın teminat akçası ile bir· . Madmazel Atnı· 

e 25-N· 938 ·1ı· .. . Sad'f ısan- tarı ıne mu· . 

D 
1 Pazartesı· gu" •• saat 14 de 

1 
• • 1 ·ı k . k da şehrimizde ALSARA Y f nu F evka iade zengın repretvar arı e pe ya ın . 

"•el terdarlıkta toplanan komisyona . d temsı'llerı'ne başlayacaklar. 9124 
3f ~' llleleri .9118 9-13-19-23 ı sınemasın a --·---------
ı 

.ıı 

rında ise uzun müddet devlet hizme 
tinde kalıp da sondradan buralara 
İntisap edenler için sandıkların duru 
mu itibariyle eski hizmetlerini ko· 
ruyucu bir hüküm konulamamıştır. 

Bu itibarla idare kadrolarında halen 
hizmet görmekte olup ne eski ve 
nede yeni hizmet müddetleri kendi· 
'erine başlı başına bir şey temin 

t .,iven memurlar için hizmet müd · 
detlA ı yekununda ve fakat tekaüde 
tabi hizmetteki son maaşlarına göre 
tekaüde tabi lutulmaları kabul edil 
miştiı. Şeker ve petrol inhisarları 

3028 numaralı kanundaki inhisarlar 
dan mahiyet iti?arile de ayrılır. Pren 
sin devlet hizmetindeki bütün ücret 
li hizmetin tekaüda tabi tutulması 
olmayıp idare ve memurların mahi· 
yctlerine ve bugüakii şekillerine göre 
bazı haklardan mahrum kalmış olan 
!arın haklarını yerin~ getirmektedir. 

Encümen bu teklifin, devlet ida 
relerineeki her ücreti hizmetin teka · 
ıı >bi olması gibi bir çı~ır aça· 
cağın.ıan. halbuki gerek tekaüt ka 
nununun prensip ve gerek mali 
vaziyet buna müsait olmadığından 
teklifin reddine karar vermiştir. 

Biidce ~ncümeni de, bu mütalea 
ya aynen iştirak etmektedir. Proje 
kamutayın yarınki toplantısında gö 
rüşülecektir, 

I~- -ı 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersi o Yoğurt pazarı 

Kabul saettarı : Her gUn 

C. 1!S-t9 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Bütün Dünyada Emsalsiz ve ra. 
kipsiz olarak tanınmış 100 kişilik 
Rod Sandcr çigan Orkestrası 
nın iştirakile ve zamanımızın en 
çok sevilen ve en fazla beğl"nilen 

sesine sahip 
Marinella'nın uııntıılmaz büyük 

yaratıcısı 

!.~~? .. ~?.~~! 1 
1 Kitaralar Ç'!la~k~n il 
Sen~nin en bii)'ük ve müstesna bir 
mu> ki ziyaldirıi teşkil edecek o 

' lan Ve göz kanıaştıı ıcı fılmini 
ı taktim edıyor 
ı Eıı güzel Tangolar ve en oynak 

,ı Fobtrotl;;,rla ~üslü olan lıu şahare 
f,lm ı~ [ f'ino Ro>si] AU SON 
DES GUIT ARES, l8LU.5UR LA 
RUDE. GU!T ARES DAMOURE, 
şarkıldıını pek nıiikeınel w ktndi· 
ne lıa< J!•tlerilc söylern.r~tcJ~ı.: Bii 

1 
tü'ı ınu;ıkı severkre !3uıuu Guzel 
•e miikcnınıel bir fılm sryrdmek 
i>tcyenlere bu ~iır, Aşk güzellik 
şaheseıini h'.lraretle tavsiye ederiz. 

llavden : 
Meşhur lngiliz Romancı• Rudyard 
Kipling'in eserinden muktebes bü. 
yük heyecanlar ve maceralar fılmi 

- Ormanlar Çocuğu -
Ve en güzel Bir Miki Mavs 

Dikkat: Sinema saat 8.30 da baş 
lar Liitfen yerlerinizi erken temin 
ediniz. Localarınızı telefonla ayır. 
tabiliısiniz. Tel: No. 266 

9116 

Asri Sinemada 
BU AKŞAM 

8.30 Suvareden itibaren 
Heyecanlı ve zevkli bir mevzu-Herkesi alakadar edecek 

Büyük Aşk ve Macera filmi 

Beyaz kadın ticareti 
Baş rollerde: Beyaz perdenin incisi : ( KA 1 E de NAGY ) Jules Berry 

Suzy Prim 
Jean Pierrr Aumont 

Ayrıca : En yeni dünya havadisler.i 

Kişe her vakıt açıktır. Localarır>ızı lütfen telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı matine 

1- Leylak 1ar Açarken 
2- Ölüm Zeplini 

ASRI Telefon: 250 

Türk Ha va Kurumu 
Adana Şubesi Başkan
hğından : 

Kurumumuza ait 185 kurban de· 
1 

ri&ine alıcı çıkmadığindan bu deri· 1 
ferin 19 -4 938 !salı günü saat 
15 de tekrar artırılmıya çıkarılacağı 1 
ilan olunur. I 

13-17 9126 

ALSARA Y: Telefon: 212 
9127 

Zayi tasdikname : 

Adana Erkek lisesi 2 inci devre 
1 inci Sınıfında 929- 980 ders yılı 

okuduğumu gösterir taı.diknamemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
kıym~ti olmadığını bildiririm. 

Osmaniyeli Ali oğlu 
lsmail 

9125 

_____ ., ___ ._. _____________________________ ~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 

eklenmeşine dair kanun 

Kanun No: 3343 Kabul tarihi : 23ı3 1938 

Neşir tarihi : 30 Mart 1938 

- Dünden Artan -

Muvakkat madde - ıın8 mali yılı vergileri bu kanun hükümleri 
dairesinde tarholunur. 

1937 ve daha evvelki mali yıllar vergilerinin gerl"k itiraz, temyiz ve 
ikramiye işlerine gerek mükellefiyet , vergi nisbeti ve müruru zamana 
müteallik muameleleri taalluk ettiği zamanlarda mN'i bulunan kanun hü 
kümleri dairesinde intaç olunur. 

Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Adliye ve Da· 

hiliye Vekileri memurdur . 
L.8 311938 

[SON J 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
hakkında kanun 

Meşir tarihi: 13 Kanunusani 1938 

Kanun No : 3308 Kaoul taihi: 71111938 

Madde 1 - Her türrlü ziraat işle•i ve sanatleri ile iştigal etmek ve 
merktzi Ankarada c.lmak üzere Ziraat Vekaletine merbut ve hükmi şah
siyeti haiz bir (Devlet Ziraat lşlttmeleri Kurum1J) teşkil ohınmuşlur. 

Madde 2 - Devlet Ziraat işletmeleıi Kurumu bu kanun ile hususi 
hukuk hükümlerine göre idare ölunur. Bu kurumun yapac~ğı muameleler 
Muhasebi Umumiye Kanunile Artırma, Eksiltme ve ihale kanununa ve 
inşaat dolayisile 2443 ve 2799 sayılı kanunlar hükümlerine ve divanı Mu. 
hasebatın vize ve murakalıesine tabi değildir. 

Madde 3 - Devlet ziraat işletmeleri karumunun yepacağı başlıca iş. 
ler aşağıda yazılıdır. 

a) Bu kanunla uhdesine geçecek ve ileride uhdesine verilecek zirai 
ve sınaı müesseselui işletmek ve bunların ziraat ve ziraat sanatları saha· 
sındaki işletme ve yetiştirme hizmetlerini yapmak. 

( Sonn Var) 8303 

ÇOK J A "' 
c YAKINDA 1 sr 1 - lsaray Sinemaların~a Asi gen~ralın .. son emri 

Gary Koperın Tüyler Örperten Büyük eıeri TÜRKÇE SOZLU 



Saihfe 4 (Türksözü) 13 Nisan 1938 

B 1 1 Adana orsası Muame e eri 
PAMÜK ve KOZA 

1 BELEDİYE iLANLARI , ,. 
:....----------~~------------------------,_,.;- TÜRKSÖZÜ Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

ıc:. s. A. s. Kilo 

-Xapımab =pamuk --=~ ~ 

Piyasa parlağı • 24 25,25 
Piyasa temizi " • • . 
iane 1 1 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
. 

Beyaz 
1 1 1 Sir;ah 

ÇIGIT 
Ekspres 

f I== iane 
Yerli '•Yemlik,, 

1 
"Tohumluk,, --ı -

" 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 

Yerli ---- ---- -
" Mentane ---- ----
" Arpa 

Fasulya 
. 

Yulaf ------
Delice -----

' 
Kuş yemi ----
Keten tohumu 1 
Mercimek 1 
Susam l6;i2-- t 

UN 

1 Dört yıldJı Salih 1 

1 "' .. .. 1 :E 'fil ·-Dört yıldız DoA"ruluk 1 -= " 1 ~ uç ,, o 
" c -:§ ~ Simit ,. -1-:;;: 1; Dört yıldız Cumhuriyet 

N <>I -" uç ,, " 
Simit ,, 

Liverpol T eli:J_' Kambiyo ve Para 
12 I 4 I 1938 iş Bankasından alınmışbr. 

Santim p, .. 

Hazır 
1 

4 I~ Liret /-ı-\96 
Mayıs vadeli 4 71 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 2S-\ 66 

1 

' ' 1 

1 
1 
1 

' 
1 

1 

1 
1 

1- Bir sene müddetle icara verileceği ve 28/4/938 tarihinde ihale
leri yapılacağı evvelce ilan edilen Belediye emlakinden Şölen gazinosu ile 
Belediye altındaki Berber dükkanı üçer sene müddetle icara verilecektir. 

2- Şartnameyi gormek istiyenlerin Belediye muhasebesine müracaat· 
ları ilan olunur .9117 9-13 - 17 - 22 

1- Asfalt cadde üzerinde Halk Partisine ait arsa ile Fahri Uğurlunun 
evi arasında bulunan Belediyeye ait 605,25 metre murabbaı arsa açık 

artırma suretile satılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 726 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 54 lira 45 kuruştur. 
4- ihalesi Nisanın 14 üncü perşembe günü saat 15 te Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 

parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzları ile birlikte 

Belediye Enciimıınine müracaatları ilan olunur.9086 30-5-9-13 

1 - Belediye emiaki 938 yılı haziranından itibaren birer sene müd· 
detle, şartnameleri mucibince kiraya verilmf'k üzere açık artırmaya çı 

karılmıştır. 
2- Bu dükanların muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelleri-

dir. 
A - Zahıre pazarındaki mağazalar 18-4 938 perşembe. 
B- Sebze halindeki dükkanlar 21·4 938 Pazartesi, 
C- Kasap dükkanları 25 4.938 perşeube 
D - Karşıyakadaki dükanlar, Hükumet içindeki yazıhana!er satış baraka 

!arı muvakkat Şölen, gazinosu, Kuru köprüdeki Gülenbar, belediye altında 
ki beı ber dükkanı, sebze ve hayvan pazarındaki kahveler, Hayvan pazarı 
! ı. l ;; n ytrile Sultansokağındaki kerpiç ve çinko üç ahırın 28 4 938 per 

e mbe günü saat 15de belediyi' dairesinde Daimi eııcümence ihaleleri · 

yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin °/o 7,5 udur. 

4 - Taliplerin ihale gün ve saatinde yatırmış olduklan teminat mak 
buzlariyle birlikte daimi encümene ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
ler gün Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

1 - 5 - 9 - 13 9088 

Temmuz ,, 4 80 Sterlin ( İngiliz ) 628 ,_QQ_ , 
Hint hazır 4 ili_ Adana 1 lcı a Me- Seyhan Vilayetinden: Dolar ( Amerika ) 78 
Nevyork 8 47 Frank ( İsviçre ) 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

92 
-

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 150 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Beledi ye karşısında 

murluğundan : 
D. No: 938-49 
Tapu T No. 

Temmuz 339 26 

Cinsi 
Tarla 

Dörıümü Mevkii 
228 bilmesaha 236 Kadıköy 

Kıymeti: TL. 20 ı 
Hududu: Şarkan tarikiam şimalen 1 

lbrahim yetimleri Mehmet Ali Ayşe 
Fatma gar ben Hacı Mustafa vere 
sesi cenuben tarihiha~ . 
Tapu T No. 
Temmuz 339 27 
Dönümü: 
103 bilmesaha 109 
Kıymeti: TL. 20 

Cinsi 
Tarla 

Mevkii 
Kadıköy 

Hududu: Şarkan tarikiam şimalen 
Hacı Mustafa veresesi garben tari 
kiam cenuben lbrahim yetimleri . 

Tapu T No. Cinsi 
Mart 339 79 Tarla ------~--------------------~~-----------------.~-........ 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kclleşeker tice: ethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en e
0

konomik, en ucıu 
Alacağınll a iZ a R kömiirüde Alı ıza Kelle 

şeker ticarethanesinde ' bulac• bınız .. 

Maden kömürü k_ul~a?makla htm milli bir cevherin .. ist i~ 
!akını arttırmış ve hem de mustefıd 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8879 66 

Dönümü: Mevkii Kıymeti 
6.2 bilme · Kadıköy TL. 15 
saha 66 

Hududu : Müstekime zevci ve 
evlatları garben göl olup işbu tarla 
nın karşısındaki Ali çavuş tarlasına 
kadar 25 hatve Şimalen Balcıoğlu 
Niko cenubcn Ali çavuş tarlasında· 
ki Şif. 

Tapu T No. Cinsi 
Mart 339 80 Tarla 

Dönümü: Mevkii Kıymeti 
71 bilmesaha 69 Kadıköy TL 20 

Hududu: Şarkan tarikihas gar 
ben Hacı Mami vereseleri Veli ağa 
şimal~n Elife cenuben Keriminoğlu 

Ramazan. 
Alacaklı: istikbal pamuk şirketi 
Borçlu : Kadıköyünde Mustafa 

kızı Emine 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Birinci artırma 13-5-938 cuma 
ve ikinci artırma 30- 5-938 pa 
zartesi saat 10-12 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 15·4.938 tarihinden itiba 

1 ren ~9 No.ile Adana 1 ci icra dai 

1 

1 

resinin muayyen numarasında h~· 

kesin görebilmesi için açıktır. !fanila 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
49 dosya numarasile memu · 

1- ( 505 beş yüz beş lira sabık 
bedelli Bahçe kazasında Haruniye 1 
nahiyesindeki Kaplıcanın 1-4-938 

1 
gününden 31 -3-939 gününe kadar 
l:ıir senelik icaıı açık artırmaya ko 

nulmuştur . 
2- ihale 20-4-938 çarşamba 

günü saat ( 11 ) on birde Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3- istekli olanların (37) otuz ye· 1 

di lira (88) seksen şekiz kuruş mu· : 
vakkat teminat makbuzlarile sözü 
geçen gün ve saatta Daimi E.ncü· 
mene ve şartnameyi görmek isti · 1 
yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
müracaatları .9104 5-9-13-· 17 

riyetimize müracaat etmelidir. 
2 - Artırmıya iştirak için yuka· 

rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe- ı 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğe• 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
ııhhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada , 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 

IMatbaacılıkl / Gazetecilik l 
Mütenevvi renkli 

her türlü tab iolerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makitıalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefıs 

l LAN 
• 

T A B 
* 

KiTAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli \e 71 

bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mi eurak, ced· 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfıs 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür" sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete 
mecmua, tabeder. 

--------------------·-~--------..., 

Tabib alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 
ta bib alınacaktır . 

Kabul şartlaıını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günil 
akşamına kadar Umum Müdürlüğemüracaatları. 

9076 27,30, l,3,5,7,9, 12, 13, 15 
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Albayrak Mustafa Nezih 
ayı 

Çayı ları 

Diinyanın en nefis çaylarından mürekkep harmanlardır . Her ze\I~ 
göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

Albay tak Marka Kutu ve paketler içerisin 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticare' 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 4 

bu 
baş 
ll'cl 
llt. 

rüçhani olan diğer alacaklıların o l le edilir. iki ihale arasındaki far~ C 
gayri menkul ile temin edilmiş ala- geçen günler için yüzde beşten 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak sap olunacak faiz ve diğer zara 
şartile, en çok artırana il:ale edilir. 1 ayrıca hükme hacet kalnıaksızırı 6 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le muriyetimizce alıcıdan tahsil oluııf 
yapılmaz Ve satış talebi diişer. ı (Madde 1-

6 - Gayri menkul kendisine iha· Yııkaııda gösterilen 13- 5_, 
le olunan kimse derhal veya verilen 1 tarihinde Adana 1 icra memurıııl 
mühlet içinde parayı vermezse ihale' odasında işbu ilan ve ğöstrrileo 
kararı fesholunarak kendisinden ev· 1 tırma şartnamesi dairesinde satı I 
ve) en yüksek teklifte bulunan kimse cağı ilan olunur. 9130 ....,.-.1 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raaı ------------------

Umumi neşriyat müdürü 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun-
mazsa hemen 15 gün müddetle ar. Macid Güçlü 

tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· Adana Türksözü matbaası 


