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Celal Bayar ve 
Rüştü Aras 

Atinaya 
hareket 
ettiler 

Arbk onleMn en bUyUk ••vılal... .. 

ELZELE FELAKETi· 
Kaybolan yurddaşlarıınızın 
s yısı ~e basar tamaınen 
tesblt edllınlş bulunuyor 

Anadoludaki zelzele felaketi ile 
devletler a "' adar oldu 

Ankara : 22 (Telefonla) - Son köy istaı>:on ve nahiye binalan, baıı 
ele feliketi üzerine ıefleıimize \ ev ve dü~~n U'm chvarlan çaflamlf" 
ok memleketlerden tan,et teıpf. 1 tır. ~lhanh nahiy• merlcu~ na
relmiıtir. Baründe Bulgar krala ! hiye binuuua bacası ve d~ 

türk'e röoderditi telgrafla teea· 1 sıvaları düşaıüı. köy evlerinden 3 Ü 

lerini beyan etmiştir. Atatürk kral 1 tamamen, 7 ıi kısmen 1•lhD11tır. 
· e teşekkürde bulunmuştur. · Zelzele, en ıiddetli tesirin Yer. 
Metaksas ile Celil Bayar arasın· köy nahiyesine batlı Sekm k~nde 

telgraflar taati edilmiıtir. röıtermiıtlr. Bu köyde llleYCUt 59 
Ayrıca, Franu, Norveç, Çekoı- evden 49 u tamamen, 7 Iİ k111Den 

,,akya, Romanya, Amerika elçileri ylkılmlf, ,eri kalan 3 evin de dwar· 
sabah hükOmetleri namına ve ıah· ları çatlamlflır. Zeb.ele köylünün tu• 
teessür ve taziyetlerini bildirmit· lada bulundutu bir zamanda oldu· 

tundan insan zayiatı bir clll ve bir 

1 aoii BLAllÇO 1 

Zelzele fellketin~ ait son aldıtım 
tJ malOmata gore, ölü sayısı 204, 

lı ıayısı 8, 9"kllan ev say111 756, 
en yıkılaJl9 aayıaı iıe 14 dür. 

'1rulamıyacak hale ,_ve dıvar· 
~llıyan evlerin tesbitine devam 

alttadır. 
Yozgat'te: 

Son alınan malumata göre Yer• 

yaralıdan ibaret kalmlfl•, Ôlm Se
kilili Mustafa çocutu 3 ;.....- Afet, 
yaralanan iae Saffet kızı Atiyedir. 

y ozgad valisi ve miriye müdüra 
Sekiliye gitmiılerdir. Y ozpddan a
çıkta kalanlara 50-60 çadır gönde· 
rilmit ve halka ilk yudam oluak ek· 
mek ve katık datıtılmıttu. Sekilide 
zelzele ikiıi tiddetli olmak üzere uat 
20 ye kadar 8 defa olmuıhır. Gece 
21aat t.OS de 30 saniye devam eden 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Hatayda intihabat 
nihayet başlanıyor 

Ankara : 22 ( Teletoola ) - Bat
,,ek.i) CeW eapr ve ba{iciye vekili 
Rütti Aru Atinaya fltmek üzere 
ba akpm tehrinıfzden lmeket etmif · 
Jercltr. 

n 
nean uerinin en aafli, en mu· 
azzamı muhakkak ki çocuktur. 

Hiç bir .. natk(r, eaerini, bir 
ananın, bir babanın çocuOu yetlı· 
tirdiOi kadar egoist hi81erden, ,_. 
fut dUyeularınden uıak, derin bir 
feragatle yapamaz. 

itiraf edelim ki, çocuk, deria 
bir ıatıraptır da.. Fakat aeveNk 
katlantlan bir •tırap -

Hi(ı bir diktat6r0n, hiç bir ..,. 

'· &ıtııetler cemiyeti kontrol 
heyetinin bir kısmı geldi 

tanNtn ... eti ~uk .. ıtanatı ka· 
... hudut.uz olamamıotar. nt.·~ 
bunun içindir ki o, in .. n eaerlennın 
en d~er biçilmezidir. 

BligOnOn n.,eai, yartnın amidi 
ve Ozerinde en maaum hOlyaların 
kurulduOu bu mahluk, ana baba ha· 

İ yatında ofduOu kadar, eoe~ ....... 
•ntakıa, 22 (Huauel Muhabirimizden) - Hatard• intihabat 
., aonun11a b .. h,or. 1 milletin varlıl)ında da Ozerme tıt· 

renilmesi llzımgelen bir .. urdur. 

lllı1et1er C•mlr•tl Kontrol 
t llu •kfatnld .. rk 

• ka ..... Halelleveara· 
dajrucaı ,._. .......... 
llrenllm .... r. 

.~eyetm misafir olacatı Turizm 
ıle dij'er oteller bu Nuauata aJ. 
rı mektuplara binaen baurbkla-
•ltınal etmiılerdir. Mamafih heyet 

\il geceyi Halepte geçirmek 
ikleri takdirde yarın öğleye 

relmeleri de muhtemeldır. 

~trol Heyetinin Genel Sekreteri 
~er dün akf8m Berul yoliyle ... 'le relmitlir. 

_______ .....,.._.._ ___ ~ "'10k fani llaho-.i"1 fenlen· 

• 1 meai iôl · · i kırmaOa 
Ademı mudahale- ( ba,ıayan bu ti'!zl~i '·. ~tiz ~ir 

bahçevan haasaeıyetıle, ıhtımamıle • • çt• mal bakfnadlkça, ra.rına ait bGUln amit· 
nın son 1 1 lerimiz birt.r malih6tyadan bqka 

Londra : 22 (Radyo) - Ademi 
müdahale kolmtesiaia puarteli pn. 
idi cebesi temamea mali •1111lele· 
re tahlia edil kti ec~ r, 

ltalyama ademi ın&dahlıle tq· 
kilitımn faaliyetine _,edilmek ize 
re vermeti lizun relen .,., .... tala· 
sili de ruzname ewı dabiliacleclir. 

t•Y olamaz. 
Yurdun yannki bOyQklOGOnO , 

bugünkü küçüklerin aıhhati, neteıi, 
terbiyeıi için, harcıyacaS)ımız emek· 
le timdiden ölçebiliriz. Bunun için· 
dir ki, her genç ana baba, bazı 
modern ( l ) telekkilerden doOan 
egoiıt duygulara gOAOs gererek, 
kalplerini çocuk saltanatına. çocuk 
ııttrabına a9ık balundurmal ıdır . 

uriyede Fransa aley 
de· nümayişler oidu 

"Suriye muahedesi hali niçin 
asdik edilmiyor açık söyleyin!,, 
anı ıneclislnde de gllrtllttller oldu 

Cezirede isyan çıktı; halk 
muhafızı 61d0rmek istedi 

Şants . 22 (Hususi muhabirimizden) 
Cezi'e Aebafızı vekili Doktor Ha)dar 
M&tdl• •ı t6n önce Denordan Ha
~,. lf4letba yolda 500 kadar ıillh 
h haJk t .. hndan çevrilmif we tecavü 
ze .P••ıtar. Hui:çe .kıabaaına SOO 
meh·e uunda •ut.u buJan bu teca 
vüz )• rma tarafından haber alma 
rak line kuvvet sevkedilmit ve 

izlerle bu kuvvet aruında 
ıt süren bir m6sademe vuku 

•mlitir. Bir jabdarma zabiti yara 
ltecaviıler iıe S ölü 12 ya 
ıp kıç11Uflardır. Hadiseden 

.N ulan muhafız Hasicey.: ıelir 

...... tdOThoJ faaliyete reçmif, bu 

baakmla allkah olanlardan bir çotu sanm da meafaatinedlr. illa mabede· 
tevkif edilmittir. Kam!fhda da kan- ı yi iki ıene evvel tudik ett•. iri 
ııklıklar oldutu haber ven1mektedir. senedenberi aablr ve ill6ur ediJonz 

Halepten Cezireye jandarma ve fakat Fransız Parlamoatosu b:r tGrll 
askert takviye kuvvetleri aevkedildiji 1 

buau tudik etmiyor. Bu hal Suriyede 
söyleniyor. iatikrarıızlık ve endife doturmakta· 

Şam: ·,2 (Hususi muhabirimizden) dır. 
Parlamentoda muahedenin Frama hü• Batvezir Cemil Mürdim bey bu 
kQmetince tecil edilmesi münuebetile sözlere cevap vererek '16k6metln bu 
ıOriUt6Ui mOnakaıalar olmut ve bir hUIUlta uaml pyret sarfetmekte ol 
çok mebuslar Fransanm bu hareketi dutunu yakında meclise daba mufu 
nin SuriyeJi rencide eyleditini 16yle sal izahat verebilecetini aöylemiftlr. 
mitlerdir. Hama mebusu Necip Barazi Şamda muabedeain Framaa .. r. 
ezcümle demiftirki: lamentoeunca tudikiDiD telairilll pro. 

•-Muahadenin aüratle tasdiki yal teato için ha• tafmclu yapılmak iste 
nız Seıiyenin defı1 ayni zamanda Fran _. bir lllmayit yasak eclilmiftlr. 

8. lsfenkiyef 
Sovyetlerin yeni Ankara 

elçisinin ziıaretleri 

.»~ ov. 

,-.ıliıı Ankara biJi elçili Lııfwki 
,et hapa •ıc&. n:ili Abdıtlal? 
Rendayt mecliatelci mekammda w bi 
lihire '-"elcil CeW &.yan liJaret 
et ..... 

Bqveldlimiz Celil .,., ,_ 
da, Sovyet büyük elcisi JllllD uat 
kadar blanfbr. ...................... ,,.......,..... 

Romanracla demir 
mulaafmlann f..u,.ti ponlar 

oynama~ 

Çinli'er mukabil tedbir aldı ; 
yüz bin kişi harekete hazır 

.. 
uç 

8ükret : 22 {Radyo) - .... 
toplanan nazarlar mecliliDde. clamir 
mubafızlann faaliyeti .... .,. 
nu1111aler oı-. • bnllw ' ... 
br. Sö,lwcliiiue fÖre, bu tqdcldlle 
mt emWt devlete seçecek ve bu 
tefldllt wplan iklmettih ta Ji· 
ai mecburiyetine tabi bltut.ca"'-. ffaakeo : 2'l ( Radyo ) - Şimali 

Şarki ve Şimali ıarbi cepbllerilade 
barp fiddetle devam etmektedir. Çin 
a..maau bal& durdwıalamam11 bulu• 
·nuyor. 300,000 Çin askeri Linri mm· 
utumda tahfit edilmiftir. 

Japonlarda da bGyük bir hazırlık 
var. Japon ordun 1011 bir taanuza 
hazll'lamror • 

Alkerl mlpbitlerin sö1ledipf' 
söre, Japonların son taamııunua da 
tesirsiz kalmuı pek muhtemeldir • 
Ç6nkil, karıı taraf daha bilyilk mlk
yuta hazırbk yapmaktMkr. 

lngiliz Fransız 
görüımeleri 

Loadra: 22 (Rad~ - lnsiliz. 
F.-~ iaiimiiıclalci 
Wta batlay~ttr. Si,.U mabafil 
deki kanaata ıöre, ba fÖIÜl~eler 
ltaiyu lnsiliz miuıkereleriDllen da• 
ba lala liirecdc ve çok miilbet bir 
oetiQe elde edilecektir. 

Bayrama ai~ ~rarnı ikinci sahi· 
/,,,.,. bulacabınız 

Çla baw kuvvetleri yeniden 100 
tayyare iJe takviye edilmiftlr • 

Yurt gtlzelllğl ve bizler 

T opraS)ın 6zDndeki batan cev• f duklan evlw, ,.,..kları ,.ttirl.t• 
her dıtarı vurmuı, tabiatın Olc;üye vurulurlar. ~na '-'k 

. g6r01meyen yerlerde ınean ,..amaı. 
bin tArlG gOzelliOi çaOlıyan halınde; Aaerlarca cenneti, topraOın al. 
gOI, mimoza, tebboy, portakal çi· tında aradık ve taaavvur ettik. Bu 
çeklerinin kokulariyle batımız. dOnO· n• feci bir tasavvur ve inanat • Hal· 
yor. "e tarafa yazomaza c;evıntek, buld toprak, her meni• oenn•ti 
hayftft tath, doyulw ..... trıe ain•inde bize tethir ediyor. Kapı· 
kartı ~ııaYIZ- • amı bulmak için DzOldüOOmGı bu 

Bu böyle, fakat ne JUlk ~1 •. bu cennet, ift• gOıel Adanantııder. 
cömertlilc, k gti91Ulf yanınd~, !n· Yeterki çalıfahm, yeterki bu 
aan kabtllyetlnin i~ıtmaz bar ıh· yu'rt aazelliOini aevrnalni biletim, 
mali var.. Bu kim bılır kaç aaırdan· miakin bir tevekkel, biçare bir ka· 
beri, her mevıim, tabiat kendini naat. ıazu1nauz yere harcanan kGqGk 
bOyle zorlamıf, gOzelliGini ortaya duygular, basit ihtiraalarla t.biatın 
sennif, fakat kandı manaaını etrafı· bu aoneuz ittiha ve nimetlerine 
na anlatamamııttr. kartı vazifemizi 6deyemeyiı •• 

Neden sonra yeni bir devirte, Herteyden &ne• ineanhlın bor· 
bu kuvvetin, bu gOzelliOiıı aamna cu gOzel~i§e, temize. dol)ruya " 
inanmaya, imrenmeOe. elimiz, kafa· hakikate "*'~ v•. ona 16!'• ~
mız çabalamaya bafladı • Nimetti· ,.maktadır. Abitakdirde ~at bir 
naılık duygularımız canlandı •• gan intikamını altr. cennatın altm 

Şimdi inanltlı utandncak ka· anahtarına .bu dOnyada bulamayan 
dar geri olan bu enkazı ortadanka~ aafilferln elıne bu anahtar aall k•· 
dırmaya çahııyoruı. insanlar, otur- c;meı .. 



d<endisine güv~ni olanlara has 
bır kayıdsıtfıkla güldü, 

'" E:vlerimizin duvarları çatladı 
birimizin a~ılı yıkıldı ve bir kaç hay 
varıımız öldü, o kadar ... 

Ve, k~nd'si bizi teselli t•tti. 
.. Evlerimizi ge-ne yapanz. Ağılı 

mızı onarırız .. , Allal-a şükür can ka
yıbımıze yok ... 

B izi, ısrarla bir sabah südü 
içmeye Cf avet etti. Kendisine 

iki bakımdan teşekkur ettik: .Encla 
bize bu acı günde en. büyük ümidi 
veren ne sine güveni i'Çin: Sonra kö· 
yü • bdııİ ffD~lf;p ~lmaH uıı müi 
deled!ıi't~n ... 

Kızılarmağı a1tıktan sonra zelze
lenin a ı tahrip yap!ı~ı MıntalCaya" 
girmiş ~~dak. Burada ilk tığra
yacağımız köy sofulardı. Bize, birkaç 
, • a 

rrırkl6d 

69 ____________ ... ___________ , Görüşler: 

Şehir ha·beıroerö 

Adar. a - Mersin-Tarsus \ Gayri mübadillere 
Hars komiteleri 1 verilen malların 

;müşterek faatiyetij vergileri 

YÜKSEK BiR ŞUUR: 

Çocuk sevgisi 

~ sevginin, neş'enin, ıslırn· 
~ bın en ri} ası7. ölc;iisudür, 

DCocuk sevgisi, çocuk ne
şesi, çocuk ıstırabı kadar boyas17. 
bir hüviyet var mı ? 

torun zelzele olduğu dakika an iti. 
barcn köy~e~İ,~.~.l~makta olduğunu 
söyledler~daki \lltüa &:ek
ler zelzeleden evleri hemen hemen 

1 - 23 Nisan cumartesi gunu I 
saat 8,30 da kültür · elrt rlüfii ta 1 
rafından okullartfan a,nlacak talebe 
ferden mürekktp bir heyet Çocuk 
~Iİrgtme kurumu erkezi 9lan tica 
ret o:iası önünde toplanacak ve ku 
nım tarafmdıtn hazırlanmış bulunan 
G,. c:ngi ıa'arak At•türk aaıdtua kon. 
mak üzere önünde asl<cri bando ol 

Adana, Mersin, Tarsus Hars ko· 
miteleri arasında müıterek çalışına 
programlfrı üıeıinde göıü.fülmt k ü· 
zere bir toplanlı y palacaktır. 24 , 
Nisan pazar günü Adana Hars ko 1 
mitesi adına komite üyelerinden bir 
gurup Tnrsusa gidecekler ve Mersin 
T~rsus Hars komiteleriyle mü~te-r,tk 
çalışma esasları üzerinde konuşacak· 

Türk gayri mübadillerine tahsis 
edilen malların vergileri hakkındaki I 
kanun projesi ruzoaıneye alınmıştır. l 
Üç maddelık projeye göre , gayri· 
mübadillerin istihkakına karşılık tu. 
tufan gayri menkullt·rin satılarak 
t~sçil ve müşterilerine teslim olun· 
dukları tarihe kadar tahakkuk etmiş' 
ve tahsis edilmemiş olan Li ı:ı ve 1 

arazi vergilerile Belf"diyeye ait re . 
simleri tbkin olunacaktır . 

Onun gözlerindeki duru bakışı , 
onun ellerindeki taze ateşi , yılların, 
her hassasını bozduğu bir gövdenin 
azasmda bulmak imkansızdır. O, hi. 
Jesiz bir maddedir, tıpkı , içinde bir 
tek muzir atom bulunmayan mukat· 
tar su gibi . 

ta~ ~lan diteı'. köyle~ yar· 
dıthına oşuşmuşfar. KaJI018' da 
ekmek haztrlıyorlaııruş. Çünkü bazı 
~lleı-dc; halk yiyeceklerini bile 
kurtaramamış. 

Sofularla Kırşehir arasında zel· 
.ıclinirı-ilk şiddetli sarınah...ida bo
zula elefon <Jlath, tamir edUmiş, 
~ı ch1r ~dea hastalan ~e oradan 
bete nen ardım heye~eri11i sormak 
için Kırşehri aradık. Biz karakol bi. 
nasmda iken hafif bir sarsıntı da h~ 
oldu ve duvarlardan yeniden kiı eç 
parçaları düştü. 

.Köyün .meydanında bir göç 
manzarası var.Eşyalar, ortaya yığıl· 
mış ve bazı yerlerde çadırlar ku 
rulmuş. Kırşehirden telt.fonla Kızı · 
laym yardım kamyonlarının yiye· 
ede, içecek , giyecek ve ilaç yüklü 
olarak yola çıktı~ı haberi köylüleri 
çok sevindirdi. Dün,baştanbaşa geı. 
diğimiz zelzele mıntıkasından bütün 
tcessürlerin ve acıların yalnız can 
kayıbından olduğu kanaatile dön· 
dük. Köylü , hükumetin şef"a t ve 
alakasına kadar inanmış ve alışmış· 
tır ki yıkılan köylerinin yerine daha 
güzelini yapmalannan nihayet lu.sa 
bir zaman meseleai oldujunu SÖJ 

liyorlar . Bu inanıı onlarda lu'nCti 
kendilerine güvenme bissini yetlcf. 
ı!--:.a.:. 

Evvelki gün çöken evlerinilt 11 
kın kirine yenisinin te1D ı k• 
zan k6yMyü biz dün gördük • 

••• 

dugu n ıl f;: hareket e.:Jilec!k ve çe· 
leok anıda kon.lukian sonra saat 
9,30 da heyet merasim mahallinde 
buluııacak tır. 

2 Saat 9 ,30 Ja Stadyomda 
toplanacak olan bütün Talebe, halk 
ve memurlar t-.rafından askeri Tü 
men bandosu ile beraber istikl~l 

marşı söylenmek surelile törene l 
başlanmış olacaktır. 

4 - istiklal marıından sonra ha 
kevi adına halkevi üyelerinden bir 1 
kişi tarafından l.m ulusal gün hak· 
kında bir .söylev verilecek, Orta O· 

kullar, ilk okL.llar ve u'us okulları 
adına Kültür direktörlüğünce ayrıla. 
cak birer talabe tarafından şiirler 
okun:.caktır. 

4- Bundan sonra o gün için 
Çocukların büyüklerine çekeceklcı i 
telgraflar okunacaktır. 

5- Bütün talebe ve halk ban. 
donun katılmasile Cumhuriyetin O
nuncu yıldöniimü marşını söyliyerek 
geçit alayma başlııacaklardır. Geçit 
alayına .kahlan talebeler ellerinde 
dövizler oldutu halde Bandonun ö 
nündf!n O'~rf!rek A9falt caddeden "" 
riiyecek ve dörtıaptmıa geldikte 
rinde drac&.n her hilebe kendi -okulu 

~~~"""O·~~~~~rd~ı-ı~••~~,_._ ........ 

1 gör. 

........... İlili ... llİİllİ ...... 

f 8- '*e s,t ~..-.ı-.-
l evın e ~r topfantı ya al~ 

na nm ~ i •• • .. • . ..,ıu 
1 

vince tertibedilecektir. 
9 - 23 Nisan Uluşal Ekonomik 

"-Yfatıh ~dtJhodan ıh~ ve res 
mi bütün devair gün:!üı a,ı.yraklarla 
donahıcalc ve rece tŞiltlandtrılacak 
tır. · 

10- 24 Niıan paiar günü: saat 
9 da Namıkkım~ okulu .aalonunda 
bir yaşından beş yaşına lcadu olaa 
çoculc:tar arasında gürbüz çocuk mü 
sabıkası yapılacak ve kazananlara 
münasip hediyeler verilecektir . 

(Bu sabah Gazipaşa Namildie · 
mal 1 ;: ~ i. ) ( 1 a ni okullarındı ı:: 

lardır. 

ilk oj<ul talebelerinin 
yarınki e§"lenceleri 
ilk okui talebe ve ö retıne11lt-rin 

den 4 guıpµ ayrılarak ka ı, ya· 
maçlı Seyhan ve güneşli okullarına 
gi Jerek hazırlanın rr~ramı göre: 
müşterek eğlenceler yapacaklardır. 

Öğleden sonra oradan dönerek Al 
uray ıinemıllftda psterilec:ek film 
leri meccanen seyttJ~rdir. 

Yeni bir okul 
Se,tx maWlninde han komi· 

teıi ,....e yapbnt,cık 
ilk okulı İi hmrlaklar tamamen 
bitirilmiftir. Pek ,akmda inpata 
bqlaawkbr. 

bir~r talebe prubu Akbpı, Sey 
ban, Y~ı olruJlanna gidecektir) 

Sl-t 1i de Atri, Alsaray ve 
T• malannda ~a para 
sız sinema gösterilecek ve bu ıqam 
ordia evinde çocuk eşirr• kurumu 
tar•fandm bir çocuk balom verile· ı 
cektir. 

ISaat 17 den 20 ~e..Juadar) ve 
yine bu akşam halkevinin gösteri 
kolu tarafından davetlilere halkevi 
sahnesinde bir temsil verilecektir. 

11- 25 Nisan Pazartesi günü; 
Çoçuk e•ırme kuru'mu taıafından 
çocuk oyun yerinde dolap salıncak 
ve sair e~lenceler yaptınlacaktrr. 

Bu akşam da balkevi sahnesinde 
bir temsil •il*i~!i~ 

davetiye 

Bu gayri menkullerin heııüz sa· 
tılmamış olanlarından da satılıp 
müşterilerine teslim tarihine kadar 
tahakkuk edecek olan bu vergi ve 
resi nler aranmıyacaktır. 

MAHKEMELERDE: 

Bir esnrcı tevkif edildi 

Esrar satmaktan suçlu Ka 
sapbekir mahallesinCl~n Ali oğlu 
MtliıiClilin ikinci Asliye ceza malı 
kcmcsince yapılan ilk sorgusundan 
sQDta te ·mıe 'Mr• wrilerek ceu 
evine gönderilmiştir. 

Evinde sarlioşlul<la 
tabanca Siktnış 

ti · dın<j birisi evinde sar 
huıluk saikasile iki el tabanca sık. 

tığı anlaşıldığından hakkında lazım· 
gelen muamele yapılmıştır. 

Kıskançlık yüzünden 
Japılan telidit 

Ahinet oğlu Hayri ve Şaban 
oğlu Salihiıldin ,dmda iki kiıi umu· I 
mi ev kadınlanndan Nermin, HatİCf", 
Hatun ve Hü1eyin oğlu Celiliddini 
kıs1Canç1ılc yüzünden tehdit ettikleri 
vaki .şikiyetlen anlaşıldıtından suç
lular yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiflerdir. 

Nişanlanma 

Hakim r.muavini Firdevs Madran 
ile arkadaflmız Avukat Abdullah 
Hilmi Türkucu nişanlanmışlardır. 
Nişat:hla a mesut_ istikbali" dile
riz . 

~---l,~"ı ,,.... .. 
' 

-

Temiz bir kap içinden , krist<?I 
gibi bir su,ı.asıl bir itimadla içiliıse, 
çocuğa da o it mad kııdar bi} iı k 
bir ümidle bel bağlamak f.:mr.dır . 
Ancak , onu , b;r nehir gibi del. 
tasından detil kaynağından alıp mu
hafaıa etmek , başı boş bir ı.u gihı 
korkulu vadılerden geçirmiycrek,ren· 
gini, kokusunu safıyetini katkılamil· 
mak şarttır. 

Çocuk, yuvanın, neşesi , Eaadeti, 
en büyük, en kıymetli varlığı . aynı 
zamanda çözülmez bir batıdır da . 

Çocuktaıı saygı, çocuktnn sev 
beklenırse, çocuğu saymalı çacuğ 
sevmelidir . 

Onun sevgisi . sevgi çcşitleı iııi 
en !>ağlamı , en ölmeziclir : Aşkta 
paradan da üstün ! 

Çocuta gösterilecek en hııyu~ 
şefkat, en aziz sevgi; en yüksek şu 
urdur. 

TANG0NER 

Vilayet hususi 
idareleri bütçeler· 

Viliyet hususi idırelrri 19 
yı~ bütçe · pıojeleri iç bakan:ı 
gelmektedir, Şimdiye kadar 53 b 
çe gelmiştir. Bütçe projelerine g" 
Erzincan vilayetinin varidatı 23 
masrafı 197,310, fevkalade bütç 
de :62,609 liradır. Gümüşhane 
varidatı 310,ll 1, masrafı 207,0 
fevkalade bütçesi 103,102: Erıu 
mun varidatı 766,475, masrafı 4 
bin 419, fevkalade bütçesi de 3 
056; Trabzonun varidatı 665, 
masrafı 414, 162, fevkalade bütç 
251,738; Rizenin varidatı 233,6 
masrafı 160,306, fevkalade büt 
73,393; Ağrınırı varidatı 277, 
masrafı 191,975, fevkalade büt 
85,447; Antebin varidatı 451, 
masrafı 348,711, f evkalide büt 
102, 714; Samsunun varidatı 861 
masrafı 676,950, fevkalade büt 
188,050; Maraşm varidatı 296,1 
masrafı 190,912, fevkalide üü 
105,191; Seyhanm varidatı 1,01 
masrafı 713,329, fevkalade bü 
de 282,00li Antalyanın va 
5~4.274, masrafı 415,554, fev 
bütçesi 161,720; Sivasın va 
727 bin, masrafı 449,939, fev 
bütçesi 277 ,06 l, Niğden•n v 

l ütçesi 584,210, masraf b .. 
416,'189, fevkalade bütçesi de 
bin 721 liradır. 

-Bu gece nöbetçi 
Yatcamji 

Ali Nasibi 
civarmda 
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1. 
Radyo programı 

-----Buakşam-.. --~ 
Operalar, Operetler ~~~~~~~~~~~~!!!'!!!!!!!~'!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~-~~-~-!!!__~~~~~!!!!!!--~~~~~~~~ 

ŞUrıe 

kiy( 
rakn 

H 
bilec · 9,30 Berfin kısa dalgası: Opera 

ve Operetlerden şarkılar • 

Re•ltitll•r 

18, l'~te: fiyano - Keman so
natları 18, 15 V.arpva: Şarkı reai 
tali 8,55 Ostrava : Gitar konseri 
19,16 Varşova Virtüoz gitar musi. 
kisi 20 Ptştc Çigan orkestrasa refa· 
katile Macar ıaı kılı'rı. 

Dana lllUslklal 

10 Berlin kı~a dalgası 16,45 
Berlin kısa dalgası: 20,20 t3ratislavil 
21, Varşova 21,30 Berfin kısa dal· 
gaıu 23,40 Peıte. 

~ l*m; ~ın ~a peşin 
de koşulan ve koşu acak •~an lcıy· 
metli madite, 11İhiayet bolla,.cakmı? 
Bu alHntfwr İriWililffi lcuruWutundan 
beri peylaşılamıyan, d~l•mtyan 
ma<lde .. 

Donukovıki ismin<le ı:ehli bir 
mühendis, şim~iye lca8ar mültiet 
netice almamılCla ~raber Ofnriinü 
• yapmap laıırctllitıtir .. ~F 
zamandanheri faaliyetten ç~kilmiş 
gibi görüntn bu adam, buğün tekrar 
iıl>qana ıeçmiı bulunuyor. 

Donukovskl, birleşç sene evvel 
dolandırıcılık ve sahtekarlık suçlarile 

muhakeme albua ahnmıı ve birkaç 

Mısır kg 
· Altın istihsaline 

ay hapiıhanede yatmışhr. 
fiaşishalieden çıktıktan sonra 

San 5emoya çf"kitmiş ve srada tec 
rübelerile başbaŞa sessiz, faydasız 
yaşamıştır. 

Timdi bu adam inzivadan çıktı. 
GizJic.e Nöy ptele geldi. Orada ko 
c1 bir fabrika kiraladı ve tekrar ça · 
lışmata başladı. 

Bir fabrika kiralamak ve onda 

yarayaealwılı ? 
çallfllln için ~ para lazım Mühen
dim bti '"'•Y• Metılekı şirketi!, 
dyufarek lemin ettipi rivayet olnnu 
yor. 

Bu ~diselcr: l:miçrenin sa : ı 
bayattndt ~tk dedıkodu uıaodı: . 
f•kat Lehlı mühenJi,i gören on,.:l· 
la k(>uu:m~a muvoff.tk olan kiıu-e 
y ıkıw. 

l<ıvayetlere inanmatr liıım gel. 

irse, m "üıendia albn yapmak 
nü değiştirıwş. Eskidt n terk' 
Ji luttup kırnuıı ·bir tozu 
111Uamele eJerek altın eldş 
'Ç•l1tıyordu. Şimdi Mısırdan 
diği kumlardan altın yapma 
şı . ormuş. 

lıviçrenin en meşhur arıt 
rı, Mısır kumlarında bir zer 

aitm bulunmadıiıııı temin et 

göre acaba Lehli mühendi,; 
dan tonlarca kum getirtmelı 
mal<Pdı mı gizlemeğe 
yoksa beraber çalıştığı şi~' 
dolandırmak istiyor?. 

Yi 
l<ıatı. 

dan ~ 
ınağa 

Fa . . 
ıçın ) 
isbat 
şeyi 

o.1a v 
o .. 

de star 
rındar: 

Ma, 
zaman 
beldıy 



23 Nisan 1938 

Hikaye 

L DES 

• ahife • 3 

Filistiae giden 
bir heyet 

Yoksul lıir ş•rait altında biiyü 
mrsirıe rağmen,. l,iiti:n manasile gü 
1elJi. On~ (X) da delıkanlılar "gön 
lümüzün alev',, diyorlardı. 

Yazan 

Tangün er 
Felaketzedelere izmirlile 

Londra: 22 (Radıo) - Fılisti 
niıı taksimi meselesini tetkik ttmek 
için yola çıkarılan komisyon Marsil· 
yaya varmıştır. Bu akşam vapurla 
hareket edeceklerdir. 

Ond ı yüz ve vücut güzelliği 
kadar, iç güzelliği de vardı. 

Nina'yı, bundan belki yirıni stne 
evvel bir h•stalığın nekahet devre 
sıııde, ııturduğur.ı şirin bir köyün 
pastoral dı koru arasında görmüş 

tüm. 

Nasıl mı? Bunun cevabı facianın 
1 düğü·nüdür. l O, yavrusunu 1ıir lades uğruna 
1 uilıniyerek harcamıştı: ı 

yardımda 
İzmi : 22 (Telefonla} - lzrııirde 

valinin başkanlığında bütün hayır \ 

kuruııılaıı müınessillniııin iştiı akile , 

yapılan bl. yük hir toplantıda zdıe İ 
le fda~etzedelerine geniş mikıasta 

bulundu 1 

yardıma kar'r verilmiş Vt L.ir baş· 1 

lanğıç olmak .. ÜzNe kı_zılay vasıtasile 1 
bııgun ytdı yuı ellı lıra 111 ehire ı 

ikiyü1 lirad.ı Yoıgada göndrrilıııiş 

lir. Nina, (X ) ın en giizeli idi. Bir 
b.1lıar kadar ı'ık, tmıiz lıir köy ge. 
liı i .. 

Çoktanberi ladtsli_ oldukları bir i 
köy kızını aldatmak ıçrn o sabah çar 
daklarınııı üstünden komşu çardağa 1 

çocuğunu uzatmış ve yavrusunu kom -~~-~-~--~-----------------

O, benim gözümdr, yrşillıkler 

i~in 1e çüı ümrğ~ mahküııı bir ilahe 
iJı; romanesk bir h!kayrnin kalpa
rııanı gibi. 

Nina köyün en çalışkan bir de· 
lıkanlısı ile evlenmişti. Çok mesut · 
tular. Bunu, sabahları bana süt ge 
tırdiği zaman Nina'nın kt!!di ağzın
dan İşitiyordum. 

Fakat bir sabah, köy kızının id
raksiz bir haı eketile saadetini yı 
kıldı. Bedbaht oldular: 

O sabah Nınanın çığlıkları bü
tün köyü inletmi~ti. Oturduğum köy 
evinin bahçesine çıklıgım zaman 
onu, çitlerin boyunda saçlarını yola 
rak çılgınca koş.ır bir halde gördüm. 

Bu vaziyetin sebebini öğrendi 

ğim zaman olduium yrrde donmuş 
tu'TI. 

Safahatı bas;t, fakat hakikatı çok 
korkunç olan bu köy faciasının hala 
tesiri altındayım. 

Nına, bir çılğın gibi ağlıyarak koş 
tul'u o sabah, her köy kadınıııın kal
bio•le vücııd bulamıyan lıüyük bir 
muhabbetle sevdiği yavrusunu 
kaybetmişti. 

şu kızının kollaııııa bırakıp "ıades,, 

dediği zaman o:an olmu~tu. Çünkü, 

bahis tutulan bir ip~kli baş örtüsünü 
kaybetmenin verdiği heyecan, Nina' 
nın çocuğunu, komşu kızının ellerın · 

den boşluğa kaydırmıştı 

••• 
Dün akşam, samimi lıir aile 1 

sofrasında yemek yer ken, evin mini j 
minisi bana bır lades kemiğini uzattı: 

- Tutuşalım ıııı ağa bey? j 
Peki, dedim, fakat nesine? ı 

Kiiçiiğüıı çok, düşünmesine mey. , 
dan lıı- akmadan bir şekil buldum: 1 

- Lldesten sonra bir şey karar
laştırırız olmaz mı .. Ben seni aldata· 

1 

cağıma emin olduğuma göre, insaflı 
davranırım; merak etme, dedim, Ve 
ilave ettim. 

- Mesela seni aldatmak için 
eline kırılacak bir şey tutturursam 
aldandığııı zaman sakın düşürüp kır- j 
ma ol.ııaz mı! H<m canlı lıir şeyle 

aldatmak ta yok. 
Ona lıöyle söylerken yukarıdaki 

hazin hıkfıyeyi hatırlamıştım; anlat 

tım. 

Elli yaşında olmasına 
v ragmen 

erkekleri çıldırtan kadın 

Güzel Mae Mest 

H lbuki o vakti le • • 

Ah 1 Şu elektrik neler yapıyor 1.. 
Bu saçları ondüleli meşhur yıldız 
Mae Vestın ellisine yakın olduğu 
hiç akla get,rilir mi ? 

Zamanımızda, projektörler saye
sinde, otuz yaşındaki bir kadın, he
nüz daha bebek sayılıyor, kırk ya
şına gelmiş kadınlar hayattan ümit
l"rini kesmiyorlardı . 

Şekilden şekle gırmek suretile 
Kraliçeliği ele alan Mac Vestin 
D o 1 g u n yüzünde bir tek 
kırışık yok; yuvarlak kalçaları, sar
kıklık nedir bilmez. Kirpikleri, gü · 
zelliğini artıran benleri yiı mi yaşında 1 
1>ir ger.ç kızınkinden daha mükem· 
mel . 

insanı cezb ve tahr.k eden ha· 
şunetli duru~u , onun , yaşııı •lan şi 

kiiyetçi olmadığına şüphe bile bı
rakmıyor. 

Hatta, yaş denen şeyle alay ede 
bilecek vaziyettedir . 

Yirmi yaşında iken çiı kin liir 
kızdı. Lc•-fct 'b .. ıı·k ... , cazı e , guze ı on-
dan çok uzaktı. Adeta rahibe ol-

' mağa namzet .bir_ kıza benziyordu. 
Fakat yaşı ılerıledi:.çe cinsi zevk 

için yaratılmış bir kadın olduğunu 
isbat etti. Şimdi her hoşuna giden 
şeyi yapıyor ; alemin dedikodusu 
o ıa vız geliyor. 

O.ıu rı binlerce macnası dillere 
destan Jır. Niteki.ıı işte macera la 
rından biri : 

Onlara , biraz tereddüt ettikten 

sonra: 
• Centilmenler, diyor, bugün çok 

çalıştım; bu akşam son derece yor. 
gunum; içinizden biıinin gitme>i la 

Bn akş&m 

Ankara Tiyatrosu 
Gündüz ve gece en kıymetli iki 

temsili 
Gündüz : CiCi TEYZE 
Kahkahalı Vodvil 3 perde 

Gece: Aka Gündüzün ölmez eseri 
çok eğlenceli Vodvil 3 perde 

( İkizler ) 
VE 

Murad Şamil Vaıyetesi - ANNI 
Sevim, Nermin, Safiye, tarafından 

yep yeni numaralar 

YAKINDA: 
SÜRTÜK-BiR ADAM 

YARATMAK 
9175 

Kiralık Bağ 

Zelzele 
·ıe aketi 

Tunusta dört ltalya
nın mahkumiyeti 

- Riı İnt·i s.ıhifcc.lcn arl.tn 

bır zeh··lc duha olmuştur. 
Kır,ehlr'de 

Zelzeleııin en f.zla şidJ -tli ol
duğu Kırşehir v;liiyetin<len gelen 
malumata göre 
l O köyde 700 ev tamamen harab 
olmuştur. lnsan zayiatı henüz esaslı 
şekild tesbit edilmemiştir. Yıkılan 
evlerin enkazı kaldırılm1kta ve insan 
zayiatının tesbitine devam olunmakta 
dır. ilk imdat heyetine y_ardımcı .ol i 
mak üzre dün d~ Kırş,J11rJen ıkın· 
ci bir heyet hadise mahallin git 

miştir. 

Kayserl'de 

K•y~eriden alın1n so:ı mılü'TI ı
ta g ö r e Erkilet Köyün 
de 2 ev yıkılmış, Himmet Dede kö
yünde ise bazı binalaıın dıvarlan 

çatlamıştır. ln~anca zayiat olmamış 
tır. 

Sıvas'ta: 

3 dtfa zalzele oldukça şiddetli 
olmuş ve 45 saniye sürmüştür. 

Şimdiye kadar hiçbir h~sar kay 
dedilmeıniş· ir. Kazalardan müteııı· 

mim malümatın gelmesi lıek lrnmek 
t edir . 

Nlıitde'de 

· z lzeJ,. '30 ~aniye d,vanı etmiş 
tir. Bir zıyiıt oLnamıştır . 

Tokat'da: 

Zelzele 15 saniye devam etmiş 
tir. Bazı binalarda ufak çatlaklardan 
başka bir hasar yapmamıştır. 

Çankırı'da 

Zelzele vilaydin her tarafında 
olmuş, bilhassa Kızılırmak, Şabarıö 
zü va O. ta nahiyetleriyle merkez 
kazasınd' şiddetli ol mu tur. Şimdiye 
kadar lıir ha r kaydedilmemiştir. 

Anllara'da: 

Son alınan ma1ümata göre dün 
yazdığımızıian başka vilayet biııa 
sının üst katıı d ı seferberli< müi:lür 
liiğünün bulunduğu odanın köşeleri 
nde Anafartalar caddesinde beledi 
ye hesap işleri müdürliiğünün bu 
lunduğu binanın caddeye lıakan Ct'p 

hesindeki ıkinci ve üçüncü kat peıı 
c ·reler kena, lar ında ı e Yenişehiı d · 
ki bazı evle;de hafif ç•tlaklar ve sı 

ve dekülıneleri husule gelmiş, Es\ri
şehir kısmında ise bir kaç evin ba· 
cası yıkılmıştı'. Şehir içinde lıivbir 
zayiat olııı•ıın:,tır. 

Kazalard• : 

Kızılcahamam, Kalecik, Nallıhan 
Polatlı, Ayaş, Çuuuk, Bala kazala 
rında zelzele şiddetli olmu~sa da 
ins~n ve mal zayiatı olmamıştır. 

Dljier yerlerde : 

Tunus : 22 (Radyo) - \ske· 
ri mahkeıııc, grçen hadiseler üzeri 
ne tt>vkif ettiıdıği döı t ltaly; nı ağır 
para cezalarına mahkum etmiştir. 

Dün bir İtalyan tayyaresi 
yere. düştü 

Belgr d : 22 (Radyo) - Bugün 
bir İtalyan t yyaresi Belgrad civa 
rında yeıe düşmüştür. 

İçinJe bulunan dört kişi ölmüş
tür. Cesetler Romaya gönderilmi~tir. 

lngiliz 
nazırı 

hariciye 
Romada 

Roma: 22 (Radyo) - Harbiye 
nazırı lıugün RoınaJa lwklennıekte 
dir. Nazır Musoliııi ve muhtelıf ital 
yan nazırlerile görüşecektir. 

Amerika liava ticareti 
kontrol projesi 

Vaşington: 22 (Radyo) Amrri 1 
kan lıava ticaret odası 938 için yeni 
lıir hava ticareli kontrol prujesi 
hazıı lanıışlardır, Bu proj~ meclise 
arz eı i ecektir. 

Tan sioennsında 
Bu akşam 

H--y .. c lnlı. Güz 1, N~ş~li Ve 
Zevkli iki fılm [,irden takdim 

edıliyor. 

l 
Gö t rildiği lı ı y rde bü)ük 
hir alaka ile karşılanan müthiş 
f vkalade enteresan ve dılikatle 

takip <dilecek bir mtvzua sahip 
ve yeni Artis 

9-1 Jeak Laru l{'. 
nın mi ilsiz heyt'canlı temsili 

Polis hazır ol 
2 

M·v imin l'n giizel en n•fı; ko:ne 
di fılıııi, Şampanya gibi tatlı sar 

hoş edici eser ilahi 

Danyel D0ryo 
Tarafın.fan yaı atılan ve görıııİ)•en 

leıin isteği üzerine 

TATLI BELA 
Güzel ve zarif konıeJi 
Tekrar Gösterilecektir. 

••• • 
PEK YAKINDA 

~· ~ T ARZAN, TARZAN ~ *° 
KUVVETLER KRALI 

9151 

iç Bakanlıktan verilen maluma 
ta göre Çoruh, Manisa lznıir, Do
niz'i, Balıkesir, Mardın, Kocaeli, Ağrı 
Muş, Bitlis, Bilecik, Kars, Burdı.r, 
Muğla, Antalya, Bingöl, Gümü~ha 
n . Hakl<ari, Elniz Edirne, Isparta, 
Aydın, Malatya, Afyon, lçd Vila 
yet trinde zelzele olmamıştır. 

11 

Mac Vest , stüdyodan döndüğü 
zaman, kapısının önünde kendisini 
beklıyen dukuz müsyö görüyor 1 

Bahri paşa mezraasında Celil çavuş 
tahtasmda kiirgir köşklü ve mun 
lazam bahçeli bağ kiralıktır. 

Fasih incirli oğluna müracıat , 

Gelen malumata göre evv )Ki 
günkü zelzele lstanbul, Niğde, o~
du, Eskişehir, Sıvas, Tokat, Çankı· 
rı Bolu, Kastamoni, Konya ve Sey 
han vilayetini Adana vr. Seyhan ka 
zalarında hafrf ol rak kayd dilmiş-

Hükum. timiz feiaketzadeler için 
ilk hamled 30,000 lir l h- · t ı İş 

22 - 23-26 9165 
lıuluııııaktadır. ı • ir • 

Derzorda 
Karışıklıklar 

ş~ m : 22 ( Hususi n·ııhaliri 

1 Ç:UK HASTALI LARI ,. 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nıhal Bayat 
ıııiıden ) - D .. lıi:ı)"' vezan t ;nin j 
nqrtylediğı ıeMı .İ Lıı tı>bliğde Dır

zoıda ıenidın l ı,ıı kı.ı ş.klıklar ılı· ' 
da.ııııı >tL<li olöı.lı.1111 ı, ,k,f tuılui
ği ve karı '.ı\d:~ın öni:ne gt çildiği bil 
diılim<kt. rir. 

Mersin Yoğurt pazarı 

c. 
Her gUn 

15 - 19 I
Kabul sıull3rr : 

......................... 

Asri Sinemada 

Ankara Şehir Tiyatrosu 
Sanatkar Raşit Rıza ve Şadi birlikte 

Birinci teınsil: Bugün gündüz 2,45 de 

SAMSO~J 

Gece umuma 
Dikkat: Loc, ve ı-ıumaralı koltuklar satıln1akta<lır. 

Mahdut yeder kalınıştır. İst cal ediniz 

Telefon ASRI 250 
9136 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar ----------
Hayvanlar Vergisi Kanunu 

Kanun No : 2897 Kaoul tarihi: 20 '1/1931'> 

Neşri tarihi: 29 111936 

Verginin nıevzuu 
343 numaralı kanunla değiştirilenl inci madde: 

Dünden Artan 

c Hükümetçe tayin olunacak şartlar daire
sinde meml,ket iç ve dışından tedarik edilip d11· 
mızlık oldu:..ları resmi vesik~larla leyi:! olunan boğa 
teke ve koçlar. 

d Nakliyatta kullanılmll•rı itibarile sahibleri 
kazanç vergisine t ıbi tutulan hayvanlar. 

e Devlet, vilayet ve belediyelore aid lıayvan

f - Hususi kanunları mucibince vergid•n uıuaf 
tutulmuş olan hayvanlar. 

g Bulaşık hastalık yüzünden sürüsünde telefat 
baş gösteren hayvan sahipleri kayıt müddeti :içinde 
içi.de keyfiyeti haber verir ve hükumet baytarı 

tarafından Lulaşıcı hastalık belli olarak o müddet 
içinde kordon konulmak şartile bu hastalıktdn gldü. 
düğü mezkur baytar tarafında rapoıla lıelli edıl •n 

hayvalar. 
Verginin mükellefi 

Verginin mükellefi: Madde 3 Hayyanlar vergisini hayvan sahip 

Kayda başlanmadan 

rvv .. ı yapılacak işler: 

leri verir. Hayvan kinıin elinde bulunursa sahibi hiık
nı~.1Je l.r. 

Kayıd işleri 

Madde 4 - Her yıl martın on beşinde valılrr, 
kaymakamlar, nahiye müdürleri, köy ihtiyar ıııeclıs· 
lerine kayıd zamallıııın yaklaşıığmı, har anı,., ııı kayı J 

c) Hüküınetçe tayin olunacak şerait dairrsinde memleket dahıl ve 

haricindtn teJarık ed:Jip damız!ık olou~ları resmi •esikalarla teyid olunan 
aygır, 1 oğa, teke, koç ve eşek aygırlar. 

e) Devlete aid hayvanlarla kanuıı · n binek hakkı ola1 zal itlrrin ve <f 
radın ve kanunları mucibine umumi, mülhak v,.. hu usi l•ütçd~rdrn lıa\.' 
van yem b deli alan memur vf miistalıdeınlerin lıiıwk ha} van arı. 
• 

( Soııu Var ) 8303 



Sah;fc 4 Türksözü) 23 Nis~n 1938 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

Seyhan Vilayetinden : 

1 - ( 505 ) beş yüz beş liıa sa 1 
bık bedelli Bahçe kazasındaki Kap· 

BELEDİYE İLANLARI 1 ' müjde 
lıcanın 1141938 gününden 31/3/939 '----------
gününe kadar bir senelik kirası 4f Satılık arsa 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Adaııa Biı inci icra Memurluğun· 
dan : 

D. No 38 1094 

Açık arınma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu : 

51938 çarşamba günü saat (10) ona 
kadar uzatılmıştır . 

2- istekli olanların {37) otuz ye 
di lira (88) seksen sekiz kuruş mu· 
vakkat teminat makbuzlarile Daimi 
Encümene müracaatları. 9173 

Pamuk üretme çiftliği 
müdürlüğünden. 

Müessesemiz ihtiyaçı için (85) 
beygir kuvuetinde, kapalı çelik karo 
serli Adana teslimi bir kamyonet a · 
çık eksiltme suretile satın alınacak 

Bağ yerile gürumunun 168 sehim 
itibarile 51 sehmile 168 de 84 ve 
3 rulu sehmi ve 168 de yirmi sekiz 
sehmi üç hisse itibarile iki sehmi. tır. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 2 - Şartnamesi ücretsiz olarak 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : Adana pamuk Üretme çiftliği mü· 
Yılanlı mevkiinde ve Tapunun Ma· dürlüğünden alın~bilir. 
yıs 929 Tarih ve 107 sıra Numara- 3- Muhammeıı bedeli [2300) 
sında mukayyet. lira ve ilk teminatı 172,5 liradır. 

Takdir olunan kıymet : 4 - Eksiltme 6 - 5-938 cuma gü 
Beher dönümü 15 lira nü saat 15 te yapılacaktır. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Adana 1 inci icra Memurluğunda 
Birinci artırma 24-5- 938 Salı 

günü saat 10-12 de ikinci 8-6-
938 Çarşamba ayni saatta . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 22-4 938 tarihinden itiba 
ren 3811094 no.ile Adana lci icra dai 1 

resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
3811094 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0;0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

5- Eksiltmeye iştirnk edecekle 
rin mezkur gün ve saatte Adana 
Ziraat müdürlüğünde: mübayca ko· 
misyor.umuzda tekliflerile birlikte 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

17-20-23-26 
9145 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

( 776 ) lira bedeli keşifli Ada
na meı kez inkılap ilkokulu binasının 
tamiratı 4 Mayıs 938 çarşamba gü 
nü saat on birde Vilayet Daimi En
cümeninde ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. fsteklileıin 
ihale gün ve saatında yüzde yedi 
buçuk teminat akçası makbuzlarile 
birlikte Vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları , keşif ve şa rtna 
mesini görmek için de her gün Kül. 
tür dairesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 9140 16- 20-24-29 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas- 1ı rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 1 

evrakı müsbitelerile birlikte ımmu- ı 
riyetimize bildirmeleri icap eder . I 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· ----·---------·· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırınıya 
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 bağnldıktan sonra 

66 Liraya 

6 Lambalı 

Radyo 
Müracaat: 

en çok artırana ihale edilir. Ancak Rıza Salih Saray 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 

1 
;.... ____ 9_1_46 _____ 6 __ _ 

Seyhan Defterdarlığın -
dan: 

1- Abidinpaşa caddesinde Belediyeye ait 182.37 metre murabbaı ars: 

ile keza 184.50 metre murabbaı iki parça satılıktır · 
2- Bu arsalardan birincisinin metre murabl.ıaının muhammen kıymeti 

12 ve ikincisininki 10 liradır . 
3- ihaleleri 2/Mayıs/938 pazartesi günü saat 15 de Belediye Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4- isteyenlerin yüzde 7,5 teminat makbuzlarile birlikte Belediye En· 

cümenine müracaatları ilan olunur.9133 15-19-23-28 

1 - Seyhan nehri kenarında Belediye· e ait nehir hamamı etrafına 
yaptırılacak olan soyunma yerleri, gazino vt"sair müşlemilat pazarlık yo 

lilo eksiltm~ye konulmuştur. 
2- Keşif tutarı 196.5,41 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 147,40 liradır. 
4- ihalesi Nisanın 28 inci perşembe günü saat on beşte bel.,diye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdüı lüğün· 

dedir. lstiyenler oradan görebilirler. 
6-Taliplerin ihale gÜ'IÜ muayyen saatta teminat makbu2larilc biı likte 

Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 913?. 14-1-9 23- 27 

1- Ceyhanın Yılankale köyünde 9 hektar 200 metre murabbaı (100 
dönüm) miktarında ve (hali dere ve keza dere ve nehri Ceyhan ile mah· 
dut ) tarla açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
Satışa talip zuhur etmediği takdirde iki sene müddetle icara verilecektir 
2- Mülkiyetinin muhammen bedeli 700 lira , icarının bir senelik mu 

hammen bedeli 50 liradır. 
3-Satış için muvakkat teminat 52 lira 50 lcuruk,icar için 750 kuruştur 
4- ihalesi 5/Mayıs/938 perşembe güı.ü saat 15 de Belediye Encüme· 

ninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemind( dir.lsteyenler oradan pa 

rasız alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be. 

lediyc Encümenine müracaatları ilan olunur.9147 19-23-27- 1 

...,..,.... __ ------------------------

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 

112 '938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla 
satacağımız sayğı değer müşterileıimize ilan ederiz. 

kaput bezlerim izi 

Aslanlı bez tip 2 
• • tip 2 

Şapkalı • tip 4 

• • tip 4 

Genilşik Top 
Santim Metıe 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

Top 
Fiatı 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan sabş fiatı
dır. Bir balyadr.n noksan olan parekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ· 
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın 

dandır. 8900 12 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

? • 

" GOLEMAN • Lüks lambaları gec<"yi gündüz .. 

Sekiz kuruşluk gaz yakar . 

Ç<"virir . On iki saatlla 

SATIŞ YE~l: Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez 
Telgraf adresı: BAŞEGMEZ Telefon No· 65 Tı'c th · · are anesı 

9170 2 

----------------------...;..------~----..ı 

:---------------------------------------
Al bayrak Mustafa Nezih 
Diinyanın en nefis çaylarından mürekkep haıınanlardır . Her zevke 

göre muhtelif numaralı tertipleri vardır . 

' Albaytak Marka Kutu ve paketler içerisinde 

Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinde ve diger mühim Ticaret· 
hane ve Bakkaliye mağazalarında bulunur. 12 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Ke\leşeker tice: ethanesine giderek zarif, sajtlam, ucu7., 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağtnızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Alacajtınız M it d yakmak için en e~onomik, en uczu a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kömürü k_ul~a?makla hem milli bir cevherin istih
lakını arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürün Ü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz-Temiz-Kuvvetli 
8879 75 

tiyenin alacağına rüçhani olan diğer I 
alacaklılar bulunup ta bedel bun -
ların o gayri menkul ile temin edil

miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma j 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan dığer alacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale ed!lir. 1 
Böyle bir bedel elde edılınezse ıh:;ıle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

Tarsuskapusund a Kadastronun 
176 ada 11 parsel numarasında 
kayıtlı 19 numaralı dükkanın tama
mı 600 lira muhammen kıymet üze. 
rinden 8 hissede 3 Hazine hissesi 
açık artırma usulü ile satılacaktır . 
isteklilerin teminat akçası ile bir
likte 25-Nisan-938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 de 
Defterdarlıkta toplanan komisyona 
gelmeleri. 9118 9-13-19-23 

Görü nü ş : Berrak Kaleviyet : ( ıoo sm3 suya sarlolunan N-10 H. 1-------------·--·-----------

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raaı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetlıı ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

Satılık patoz 

Martşal markalı, dört buçuk a
yak işler bir halde bulunan bir pa. 
toz makinesi bütün teferrüatile sa
tılıktır. isteklilerin Saathane ci~arın
da Köylü Kıraathanesi müsteciri Re. 
cebe müracaatları. 

9158 3-3 

aynca bükme hacet kalmaksızın me tarihinde Adana 1 icra memurluğu 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. odasında işbu ilan ve ğösterilen ar-

(Madde 133) tırma şartnamesi dairesinde satıla
Bağ yeri yukarıda gösterilen 2415'938

1 cağı ilan olunur. 9174 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
: Kokusu• 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuıa 1 I 

litrede 0.40 gr. 1 
Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 ' 
Nitrat ( No 2 ) ,. 0.0040 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son ıısullerine riayet ederek Jl ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi lcalaylı kalvanizli borularla İçi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği SıJ.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu-

1 rıılmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da 1' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadel n Gazozlarını tercih ediniz . 2 
9167 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten " "' arı 

saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top 

7967 159 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karşısında 

-------------~-------------------
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

lı 
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