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UZAK ŞARKTA YENİ BİR HARB BAŞLANGICIMI? 
Londrada esen hava 
l Fran~fıırter ."cıJlung ~aute.~İtıt• 
•0 ndradan ,')'n::ılı') ur : 

1:1 

n ngi~tereyi tasa bürüdükçe, burada 
Q Venlen kararlar da o nisbette ya-
. vaşlamaktadır. Bugünkü durum 
~~e bu manzarayı arzetmektedir. Hü· 
~ı:nct danışıp görüşmekle vakıt ge. 

rrıyor. Gazetelerin de göriinüşleri 
var~a kanşık bir şekil arzediyor. 
~zıyetin ciddiliği her tarafta kabul 

~.dılmekte ve, büyük Britanya, Habe. 
~ıst~n harbmı ~iyasal olarak kaybetti, 
cnılmcktedir. Bu itibarla, büyiik Bri-

lanya, imparatorluk içinde ve tekmil 
~linyada prestijini kaybetmekten 
Orkuyor. 

lınparatorlıığun rrnkli lcbaları 
arasın la büyiik karga~ıklık!ann çık
ması ihtimali vardır .. 

1
. Fakat, asıl mesele, 1talyanm, İngi· 
1~ du'·n · J " h -ya ıınparator ugunun ayatı 

Yolu yakınında ymi bir kuvvete te
lllel atmış olmasındadır. 
li Bu ltalya ise, MiHetlcr cemiyetini 
I abeş işi aleyhine organize etmiş o
dan lngiltereye diş LiJiyen bir ltaJya
h~~· ~u b5yle olmakla beraber, İtalya 
.ukunıeti, Britanya menfaatlerine 
~~Yet etmek istediğini vadetmekte 

it, 

Şu da var ki,Akdeniz de Libya
~&ır sınırmdaki vaziyet yeniden çok 
~ergin bir hal alnuş bulunuyor. Lon
l~ada, yakın zamanlarda Musolininin 
b'.~Yaya 15,000 kişi gönderdiği de 
ılınıniyor değil, Musolininin bu ha 

tekelinde açık olarak şu anlaşılmak· 
!~dır ki, ltalya, nihai zaferini Büyük 
uı . 

. ?tanyaya karşı vakıt ve zamanında 
Rüven altına almak kaygusunu taşı · 
lllaktadır. 
b· l.ontlrada bazı kimseler var ki, 
;r ltalyan - İngiliz harbinin zaruri 
~ duğunu söylemektedirler . Ancak 

.. nların sayılan geçen son bahara 
~ore, çok azalnuşlır. Bu gibiler,Bri
ctnya menfaatlerinin jÖrdüğü zara
~n ~~cak bir harpla telafi edilebi 
t~~ı ve, imparatorluğu ilerisi için 
c dıt eden tehlikelerin yalnız bu 
~retle ortadan kaldırılacağı kana
llldedirler. 

tn Bu kanaati taşıyanlar , evvela 
ernleketin bugünkü günde kafi de

recede silahlanmış bir halde olma- 1 

~ası, ondan sonra , sulhçu halkın , 

Parti başkanımızın 
anlattıkları 

Vilayetin bütün ilçelerinde Parti 
teşkilatı çok canlı ve verimli 

bir şekilde _.~ çalışıyor 

Ankaradan dönüşünii müteakip 
şehrimizde bir kaç gü ı kaldıktan 
sonra kazalardaki fırka teşkilatını 
teftiş etmek üzere seyahata çıkmış 
olan Vilayetimiz Parti ilyökurulu Baş· 
kanı Örge Evren'in Adanada yine 
iki gün kalarak tekrar seyahata çık
tığını yazmıştık . Bir hafta süren bu 
ikinci teftiş seyahatinden de dönen 
Parti Başkanımızı görerek teftişle
rinden aldığı neticeleri öğrenmek 

istedik . isteğimizi biiyük bir kibar
lıkla kabul eden Örge Evren bize 1 
şu aşağıdaki malumatı vermiştir : 

"Biliyorsunuz ki, Partimiz örgüt~ 
leri birbirini korur, kollar ve daima 
teftiş ve mürakabe altında tutar, 
ilimiz içinde son gezilerim ilçelerde
ki Parti örgütelerimiz.in mutad olan 
yıllık teftişleri içindir . 

Seyhan ilinde, btiyiik devrim Par
tisinin ilbaşkanlığı yükümünü aldı· 
ğım üç seneye yakın zaınandanberi 
ilyönkurulumuza bağlı dokuz ilçeden 
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her birini dört defa aynı maksadla 
gördüm . Bunlann arasında beş altı 
defa teftiş ve mürakabe beşinci tef· 
tiş seyahatı demektir . 

Bu güne kadar Ceyhan, Osma· 
niye, Bahçe, Kadirli, Kozan, Feke 
ve Saimbeyli ilçelerimizdeki örgüt
lerimizin teftiş ve mürakabesini yap· 
tım . Hazirandan önce henüz gide· 
mediğim Dörtyol ve Karaisalı ilçe
lerimize de gideceğim . 

Bu son teftiş seyahatinde gör
düklerimle ilk ve hatta ikinci teftiş 
seyahatlerinde . gördüklerimi muka. 
yese edince ilimiz icindeki Parti ör
kütlerimizin her yıl .daha canlı, daha 
hareketli , daha toplu ve verimli ça
Jışma saf halarmda daha yüksek kud
ret ve kabiliyet gösteren manzarası 
karşısında cidden çok mütehassis 
oldum . 

Ulusal ve soysal her teşebbüsün 
içinde ve başında bulunan Parti ör· 

- Sonu ikinci sahifede -

ı-------~-t, 

Uzak şarkta 
Japonlar Rus hududuna 

ateşli hır tecavüz mü 
yaptılar 

Moskova: 16 (Radyo) -
Japonlar bu sabah hudut
da tüfenk ateşi açmışlar ve 
jlerlemeğe başlayarak hu
duda 500 metreye kadar 
yaklaşmışlar ve ateşi kes-

~ ınemişlerdir . 
{ Hadisenin büyümesini 

1
1 

~ istemeyen H.us zabitleri i 

1 
i mukabelede bu1unman'ı~- ( \ ' l 

lcı1 dır . ; ' 
..~__....·~- ........... ,~ .... ,........,.,.....,,..............._.# .. ~...: ! 

Kamu tayda 

Hava yoHan ıneydanı tah
sisatı kabul edildi 

Ankara: 15 (A. A.) - Kamu
tayın bugünkü toplant•sında lava yol
ları işletme idaresi 1936 bütçesine, 
Ankarada kurulacak Tayyare mey
danı arazisinin mübayaası için 250 
bin lira konulmasına ait kanun la
yihası kabul edilmiş ve maliye teş· 
kilit kanunu müzakeresine geçil
miıtir. 

Mussolini 
Habeşitan ebediyen 
İtalyanındır dedi 

Ankara: 15 (A. A.) - İtalya 
Saylavlar kurulu, Roma imparator
luğunun ihdasına ve Mareşal Badog
lio'nun Habeşistan Hidivi tayinine 
dair kararnameyi kabul etmiştir. 

Mussolini Maten gazetesi muha
birine, Habeşistanın ilhakının kat'i 
ve Habeşistanın kat'iyen ve ebe
diyen İtalyanın olduğunu söyle
mişt:r. 

Filistinde 

Yine polisleri taşladılar 

ı 

Şiir Ziya Paşa 56 yıl 
önce bugün ölmüştü 

Mezarı Adanada olan bu Büyük Türk 
Şairinin ölüm yıldönümü bugün Halk

evinde ve mezarlıkta anılacak 
Osmanlı edebiyat tarihinde ol- ı 

duğu kadar Türk edebiyat tari
hinde de adı saygı ile anılan meş- 1 

hur Şair Ziya Paşa Adana'da öl· ı 
ınlistiir. 

Zıya P,\~a Adana Valisi ik~n ' 
burada mühim yenilildr.r yapııır~lır. 
Şimdiki ki)priin~in korkuluklaı 1, yı-
kılan Kapalıç.ari'ı. ) ı 1 ılan \'C şimdiki 
Eıııiycl rniidiirlii:, ij bina~ ı ) akınında 
olan c~ki tiyatro bina .ı, şiındib 

Scylıan ilk ınckteb binası - ki o 
ı.aman Rii~diyc mektebi diye yapıl 
mıştı onun hala yaşayan ve hala 
değeri saygı ile anılan eserleridir. 

Ziya Paşa Vali olma~ına rağ 
men yaptırdığı Rüşdiye mektebinde 
bizzat hocalık yapmış ve böylece, 
halkın çocuklarını okutmalarını teş· 
vik etmiştir. 

Ziya Paşanın Adana Valiliği, 

onun için bir sürgün sayılabilirdi. 
Nitekim bu muterem Türk şair ve 
vatanperveri bu acı ile burade göz
lerini kapamışlır. 

Ziya Paşa kısa bir hastalıkdan 
sonra burada ölünce cenazesi, o vak
tin en mutena bir mezarlığı olan şim-
diki Ulucami cüneynesine gömülmüş 
tür. 

Ziya paşa öleli bugün 56 yıl ol
muştur. Ne yazık ki bu büyük Türk 
ulusunun ölüm yıldönümü ancak 
altı yedi yıldanberi yapılabilmekte· 
dir. 

Bu geç kalışın manevi cezasını 

her halde Cumhuriyet nesline yük· 
letmek doğru olmaz. Bu, her büyü 
ğün uğradığı acınacak akibetlerin 
bir neticesidir . 

Ziya paşa için, bugünkü Cumhu
riyet neslinin duygu ve saygıları onun 
mezarı başında yapılan anışlarla 
canlanacaktır . 

Zi yrı pn ş" 

Ziya paşa, yeni nesil tarafından 

dün olduğu gibi bugün de saygı ile 
anılacaktır. Halkevimizin delalet et
tiği bu ihtifale ise , genç nesil ve 
bütün mektepliler duyarak , anlıya· 
rak iştirak edeceklerdir. 

Bu toprak ve onun iistünde ya. 
şayan Türk milleti için hayatını istih
kar etmiş olan herkes , Cumhuriyet 
nesli için hürmetle anılacak bir şah· 
siyettir . 

Ziya paşa ise , bu şahsiyetlerin 
en ön safında gelen f eragatkir , 
ateşli ve temiz bir vatanperverdir. 

Binaenaleyh bugün onun meza
rında, onun şahsiyeti hakkında konu-
şulurken bütün Cumhuriyet neslinin 
duyarak ve anlayarak ona manen 
bağlanacaklarına şüphe etmiyoruz. 

Ziya Paşanın 56 ıncı ölüm yıldö
nümü için gençliğin göstereceği has· 
sasiyet her halde takdirle karşılana
cak bir hareket olacaktır . 

Halkevinin hazırladığı merasim 
programı bugün öğleden başlayaca
ğına göre gençliğimizin ona göre 
hazırlanmalarını isteyebiliriz . 

Maliye teşkilitımızda 
t an dökülmesini ağza bile almak i .
e~emesi ve nihayet , bir ltalya -
llgıltere harbının bütün dünyayı bir 
arp ateşi içine yuvarlayacağından 
0rkulması , dolayısile lngilterenin 
~rba hazır bir vaziyette olmadığı 

Muamele vergisi kanunuı 

Kudüs : 16 ( Radyo ) - Bugün 
Kudüste cama namazından çıkan 
kalabalık bir halk kütlesi nümayiş 
yapmak teşebbüsünde bulunmuş ve 
üzer Jerine polis ve askeri kuvvetler 
gönderilerek dağıtılmışlardır . Bu 
esnada bazı kimseJer polis otomo-

Hazırlanan kanun projesine göre 
finans bakanlığında iki müsteşarlık 

ihdas edilecektir u .. 
Şuncesindedirler. 
. I<amoyun fikrince, Milletler Ce-
1Yetinin korumak istediği Habeşis
j Yıkıldıktan sonra , alınan muka-
~ tedbirlere bağlanıp kalmanın hiç 
ır rn 

anası kalmamışbr. 

Diğer taraftan ortaya başka bir 
lesele çıkıyor : Başarı ile ·bitirilmiş 
kn bir baskın , saldıran devletle 
rar normal münasebetlere girmek 

tetile rni cezalandırılacaktır ? 
~Yle bir tavır takınıldığı takdirde, 
.. 
1 ~.etler Cemiyetinin şerefine öldü
~ bir darbe indirilmesinden ve 

devletlerden bazılarının bu çığıra 
Ptrııyacaklarmdan korkulmaktadır. 

---------·------~--~ 
Şİnci Jorja heykel 

tff Lon<lra: 16 (Radyo) - Müte· 
lld a l<ral Beşinci Jorjun hatırasını 
· .. etmek için Desticlster sarayının I 

büyük bir heykel dikilecektir: 

r·apılan değişiklil<lerde muafiyete 
esas olan amele mikdarı beşe ve 
beygir mikdarı da iki)re indiriliyor 

__. ........... --
Vergi matrahı ve taksit işi sıkı tutulacak 

Muamele vergisi kanunun bazı 1 

maddelerini değiştirmek üzere Fi- 1 

nans bakanlığı tarafından hazırlanan 
layiha, bu günlerde kamııtayda gö
riişülecektir. 

Bu layiha ile, muamele vergiaİ 
muafiyetinden istifade eden müesse
seler hakkında yeni kayıtlar konul
maktadır. 

Layihasında esbabı ınücibesinde, 
mükellefiyet dahilindck; bazı mües
seselerin muafiyetten istifade mak
sadile tesisatlarını paçaladıkları veya 1 
küçülttükleri, müesseselerini parça· 

lamak imkanına malik oJmıyanların 
da mukavemet edilmez bir rekabetle. 
karşılaştıkları işaret edilerek deni
liyor ki : 

Rekabet karşısında 
"Bir kısım sanayiin bu suretle 

parçalanarak veya istihsal kudretini 
a:uıltarak vergiden kurtulması bu im· 
kam bulmıyan müesseselerin bir kı. 
sım imalatını vergi vermiyen kiiçiik 
müesseselere mal ederek vergiden 
kaçırmaları şeklinde bazı mahzurları 
da davet ettiği anlaşıldığından bu 

;-- Sonu üçünü sahifcçl~ -

' biJlerini taşa tutmuşlardır. Bunlardan 
üç kişi yakalanmış ve birinin üze
rinde bir de tabanca bulunarak alın
mıştır. 

Dün gece Kudüsün bir cadde
sinde küçük bir bomba daha pat
lamış ve fakat hiç bir zarar v•rme
mişti r. 

İngiliz 

İşçi partisinin isteği 

Ankara : 15 (A. A.) - f ngilte· 
rerede işçi partisi bir beyanname 
neşrederek ltalyaya karşı zecri ted
birlerin deevmını ve şiddetlendiril
mesini istemiştir. 

Japon tahşidatı 

Nankin : 16 ( Radyo ) - Dış 
1 

işleri bakanı Tokyodaki Çin sefirini 
Japonyanın şimalindeki Japon tah
şidabnı protesto etmeye memur et· 
nıiştir . 

Maliye Vekaletine düşen vazife- ' 
lerin genişliği ve çokluğu , bilhassa 
Hazine işlerile maliye işlerinin ayn 
ayrı ihtisas sahibi zatlar tarafından 
görülmesi zarureti , bu Vekalette 
iki müsteşarlık ihdasına sebep ol
muştur. 

Maliye Encümeni bu zarureti ka
bul ve taklifi tasvip etmekle bera
ber, bunların vazife ve salahiyetle· 
rine ait hükümlerde bazı tadiller 
yapmıştır . 

Hükumetin teklifinde tapu ve ka
dastro teşkilatı Maliye V ckaletinin 
nıuhasebe ve tahakkuk daireleri 
içinde tamamen kaynaştırılarak bu 
hizmet Vekaletin tabii vazif elen' ara. 
sına konulmuştu. Gene teklifte , bu 
umum müdürlüğün memurları vasıf 
ve liyakat itibarile tahakkuk, tahsil 
ve muhasebe memurlarında arana
cak kayit ve şartlara tabi tutulmuş 
tur. 

Meclis maliye encümeninin bu 
husustaki noktai nazarı da şudur : 

" Tapu ve kadastro hizmeti, mali 
olmaktan ziyadr. hukuki ve adli ma 
hiyette olup tatbik ve icrası da mes
leki bir ihtisasa mühtaçtır. " Bu iti
barladır ki , maliye encümeni , bu 
teşkilatın mali maksatlara göre ku· 
rulan maliye kademeleri içinde yer 
almasıni muvafık bulmamıştır. 

Tapu ve kadastro taşra teş kilab 
tasarrufları , hukuki esaslar içinde 
tesbit etmekle muvazzaftır . Bunla· 
rm mafevk makamlarlar irtibatı bil· 
hassa taalluk eden mevzular üzerin
de müşküllerini halletmeğe zarar . 
Bunlann teftiş ve murakabesi de an
cak ihtisasla yapılacağından mahalli 
maliye amirlerine bağlılıkta bir fay
da görülmemiştir . Bu itibarladır ki 
encümen , tapu ve kadastro için hu
susi mahiyetine göre ayrı bir teşki · 

- Sonu ücnüçü sahifede -



ahife : 2 Türkııözü 

Bir mukayese ve bir netice .. 
-···~···----

irkin, kanburu çıkmış, çenesi düşük bir ihtiyar kadına sorsanız, ve 
temiz, j ık, güzel, alımlı bir genç kızı göstererek : 

- 1 lar.ım teyze, de,.niz. şu genç kızı nasıl buluyorsun ? 

Alacaıtınız cevabı tahmin edebilirsiniz : 
- Bırak şu şıllı ıt ı 1 biz o yaşta iken ... . 
Vo .. artık onda n sonra tutabilirsen tut çenesini .. 
Ho1 görülsün ama, şimdi ben de bu günkü mekteplerin, derslerin, tale

benin, t cdrısalın gidişine kendi ~klımca dokunmak isterken belki de, şu yu
karıda anlattığım kanburu çıkmış, çenesi düşük acuze gibi davranacaıtım. 

Ne yapalım kı bu, kendisinden sonrakileri çekiştirmek zifı, beşerin ereli bir 
eksıkliğidir . 

Bizim zamanımızda- çok eski deıtil, şöyle böyle otuz yıl önce 1- idadi 
mektebi Eylül başında açılır, Haziran ortasında kapanırdı . Bu dokuz buçuk 
aylık ders yılı içinde Cumalardan mada tatil günlerimiz şunlardı : 

12 Eylülde Sultan Abdulhamidin doğuşunun yıldönümü donanması , üç 
gün ramazan bayramı, dört gün de kurban bayramı .. Yani topu topu sekiz 
gün ... Bundan ötesi; hani harıl ders ezberlemek , hocadan yediğimiz dayak
la aldığımız izinsizlikln i hesaplamak ve imtihan kapusunda zangır zangır tit
reyerek ecel teri dökmekle geçerdi . Kitapların kötülükfinden, hocaların kifa
yetsizliğ'igden, terbiye sisteminin eziciliğinden bahsetmiyeceğ'im. 

* • • Lıltfen bir de şimdiki talebelil!'i düşünün .. 
Mektep ilk teşrinde açılır ve aşağı yukarı gene haziran ortasında kapanır. 

1 Parti başkanın1ızın 
anlattıkları 

- Bir'.nci sahifeden aıtan -

gütlerinıizin ödevli arkadaşlarını iyi 
ve vtrinili çalışmaya her gün geç· 
tikçe daha alışkan bir vaziyete gir
miş olarak buldum . Geçen yaz in
şasına başlanan Bahçe ve Saimbeyli 
parti binalan bu gün içinde çalışı

lan ve hatta yapılabilen bir halde· 
dir . Ben Saimbeylide Parti binasın
da yattım . Bu binanın altındll iki 
dükkanı olan geniş bir hol ve etra
fında iki odayla geniş :ı>ir toplantı 
salonunu ihtiva etmektedir. Bu bina
ların gerçi sıvası tamamlanmış de
ğildir . Fakat haddı zatında yüz, yüi! 
yirmi hanelik kasabacıklardan baş
ka bir şey olmayan bu iki ilçe mer

kezinde kurulan yepyeni Parti bina
sının yapılmasında mesai arkadaşla
rımın gösterdikleri büyük himmet 
ve sarfettikleri mütemadi gayretler 
fakir ve imkansızlık içinde olan bu 
muhitler gözönüne alınınca bu kü
çük eksiklikleri yok gibi saymak 
icabeder . 

Mamafih 936 yılı ilyönkurul büd-
1 

cesine bu iki Parti binasının eksiklik· 
terini de tamamlamak için icabeden 
tahsisatı koyduk . Bir kaç ay sonra 

Yağmurlar 

Bölgemize düne kadar bir kaç 
gündenberi yağan yağmurların mik
darı 24 milimetreyi bulmuştur . Ha. 
va rasat istasyonundan aldığımıt 
malümata göre bu yağmurlann he
men hemen bölgenin her kısmına 
ııynı mikdarda yağdığı öğrenilmiştir. 

Buğday çuvalları 

Nasıl yamanırsa 
kullanılabilecek? 

2466 numaralı buğday koruma 

1 karşılığı kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 3643 numaralı kanunun 
tatbikatına mütedair bulunan izahna· 
menin ilçtlncil maddesinin yamalı 
un çuvallaıına taalluk eden hükmü 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir • 

• Kanca takılmak suretiyle veya 
muhtelif sebep ve arızalarla delinen 
ve yırtılan çuvallar , içlerinden ma 
kine dikişiyle yamalandıkları tak· 
dirde kullanabilir • ,, 

Demek ki tedris yılı, bizim zamanımızdan bir ay eksik. Sonra , pazarlardan 
maada tatil günlerini de şöylece rastgele sıralamak lazımgelirse; Cumhuri
yet bayramı için üç, Tifo aşıları için üç, Grip salgını için hazan on , birinci 
yazılı imtihanlar dolayısile on, yılbaşında dört , Adana Kurtuluş bayramında 
iki, Ramazan bayramında üç, Kurban bayramı için dört, Halkevlerinin açılı~ 

gününde bir,23 Nisanda iki,ikinci yazılı yoklamada on ,Bir Mayıs bayramında 
üç, idman şenliklerinde iki, Tayyare şehitleri ihtifalinde bir , sözlü imtihan· 
!ardan Önce on, diğer muhtelif sebep ve vesilelerle takriben yirmi bir ki, 
ceman doksan gün ... Yani deliksiz üç ay eder .. Şimdi siı bu rakama, bay· 
ram yorgunlukları dolayısile bir bu kadar günün daha, pestenkerani geçe
ceğini korkmadan ekleyin ! Eğer zaman kaldı ise onu da okuyup öl!'renme
ye, imtihan vermeye ve sınıf geçmeye bırakın 1 ondan sonra gelsin yaz ta
tili; Taaa ilk teşrine kadar .... iyimi ? 

Bahçe ve Saimbeylideki Parti bina· · Menşe vesikalarında tüccar· 
!arı kasabanın en şık ve en modem 'ı J f d ) d ld binası haline gelecektir . arın isti a e eri üşünü ü 

Ben bu vaziyet karşısında kendi kendime düşündükten sonra şu neticeye 
varıyorum: Her halde mektcplerimizdeki bu tedris boşluklarını; kitapların 

iyiliği, hocaların kifayeti ve terbiye sisteminin üstünlükfi telafi ediyordur! 
Ve ... Ancak böylece müteselli oluyorum 1 

AKVERDI 

Devrim anıtı 

İstanbulda üçyüz küsur bin liraya 
mal olan bir devrim anıtı yapılacak 

-------. ------
Anıt enternasyonal müsabakaya konacak 

Anıt enternasyonal müsabakaya 
konularak plan ve resimleri hükume
tin kabul ve tasdikiyle kat'ileşe· 

cektir. 

Erzin kamununda yapılacak Par· 
ti binasının planını hazırlamış bulu- 1 

1 
nuyoruz . Şu günlerde kamun yön. 
kurulu başkanlığına planı göndere· 
ceğiz . Orada da güzel bir Parti ku
rağı yapılacaktır . Karaisalıda yapı
lacak parti binasının muhtaç oldu· 
ğu paranın üçte ikisi ilçe yönkurul· 
da mahfuzdur , 

Geriye kalan parayı bu yıl büd
cesile temin edip orada da bir Par
ti binası yapılacaktır . 

Osmaniyede ilçe yönkurul Baş· 
kanı olan arkadaşımız Parti urayının 
da Başkanıdır . 

Bu arkadaşın belediye işinde 
muvaffak olduğunu ve bundan hal· 
kın memnun kaldığını görmekle çok 
mütehassis oldum Osmaniye Şarha
yı Doktor Ahmed Parti kurağı arka
sında yepyeni ve güzel bir sebze ve 
kasap hali yaptırmıştır . 

Kasaba ihtiyacını bol bol karşı-

Ekonomi bakanlığı mahsuller için 
verilen menşe şehadetnameleri hak
kındaki kararnamenin, ticari icab ve 
tehammülleri haleldar etmeksizin 
tatbiki lazımgeleceğini ve bundan 
dolayı ne tüccarın ve ne de ticaret
hanelerin zarardide olmasına mahal 
verilmemesini iç ve dış kollarına 
ehemmiyetle taminı etmiştir. 

Dairelerde 
Ve müesseselerde ma
den kömüründen başka 

şey yakılmaması 

bildiriliyor 
Maden kömürlerimizin istihla· 

kini artıttırmak için resmi daireler
le müesseselerde maden kömürü 
yakılması ve bu suretle devair mıh· 
rukat işinin bir elden temin edilme· 
si hususunda ziraat vekaleti Valilik-

Hükumet , lstanbulda yapılacak 
devrim anıtı hakkında hazırladığı 
bir layıhay ı Kamutaya vermış

tir . 
Layihanın hazırlanmasındaki mu

cip sebepleri hükumet şöyle izah et
mektedir: 

Tasdikli plan ve resimlerine is
tinaden belediye encümeni tarafın
dan yapılacak ihalenin tasvibi ve 
mukavele akdi salahiyeti iç bakan
lığınd!ln verilecek mezuniyet üzeri 
ne lstanbul vali ve belediye reisine 
ait olacaktır. 

lıyacak bir de mezbeha inşa ettir- lere bir tamim yapmıştır . 

"Büyük Türk inkılabını canlandı· 
racak ve onun büyüklüğünü göste- 1 

recek sütunların yer yer yükselme
sindeki faide ve zaruret aşikardır . 
Bu maksatla lstanbul belediyesi tara 
fından İstanbulda bir devrim anıtı 
yapılması kararla~tınlmıştır . 

Bu büyük inkilabı remzedecek 
bu abidenin yeri, şekli, her şeyi hu
susi itinaya, yüksel· fen müsahakala· 
lanna mevzu olacak mahiyette bu
lunduğundan plan ve resimlerinin 
merkezin tetkik ve tasvibiııden keç
mesi, işin yüksek fen mürakabesine 
tabi tutulması zaruridir . 

Adının ifadelerinde saklayacağı 
büyük mana ve hakikatleri' canlan
dıracak kafanın enternasyonal şöhre
ti haiz olması tabiidir : 

Mahiyeti itibarile ~u işin alelade 
bir yapı mefhumundan çıkarılması 
ve artırma eksiltme ve ihale kanu · 
nu hükümlerinden hariç tutulması 

zaruri görülmüştür . 

Llyihadaki esaslara göre de be
deli on senede lstanbul belediyesi 
bütçesinden ödenmek üzere lstan
bulda bir devrim anıtı yapılacaktır. 

Anıtın yerinin tayini ve şeklinin 
ve projesinin tesbiti belediyenin ve 
sanat noktasından kültür bakanlığı
nın mütalaası alınmak aartiyle iç ha
kanlığa ait olacaktır. 

Belediye bankası bu iş için on 
sene müddet ve yüzde dört faizle 
lstanbul belediyesine 300,000 lira 
ikrazına mezun olacaktır. 

miş, mezbahanın bir iki ay sonra ta
mamen bitecek bir hale geldiğini 

gördüm . 
Kaçak Unlar 

Güzel bir de şehir parkı tesis ve Nasıl müsadere edilecek 
tanzim edilmektedir . 

1 

Bu iş artırma kanunu hükümle
rinden hariç olacaktır .• 

Elhasıl sı-yahatımdan derin mem
nuniyetler ve büyük hazlarla dönü-
yorum. 

Bazı yerlerde kaçak olarak ya· 
kalaııar. Unların müsadere edildiği 
ve sahiplerinin mahkemeye verildiği 
görülmüştür . 

Maliye vekaletinden gelen bir tamimle 

Yurdumuzda Türk k 
1 bu işin yanlış yapıldığı bildirilmiş 

UŞU ve badema kaçak olarak yakalanan 

1 
unlar hakkında malüm olan misil 

---·---
f 

Nasıl bir vaziyette ? nasıl çalışacak? 
neler yapacak? 

Ankara : 15 (Hususi muhabiri- Orta tahsili olmıyanların bilin-
ınizden) - Türk kuşu'nun, haziran mesi zaruri olan teorileri kavrama-
sonuna kadar Is tan bul, lzmir, Adana, !arı çok güç olduğundan talimatna · 
Bursa, Ankara ve Kayseride yetişti- mede değişiklik yapılacak ve en az 
rilecek genclerden 120 genci bütün orta tahsili şart koşulacaktır. 
masraflan hava kurumuna ait olmak Girmek istiyenler tam teşekkülü 
üzere lnönünde açılacak büyük askeri bir sıhi lıc; ·~ · tarafından muayene 
kampa göndermek kararı, kanatlan· edilecekti:. Piaııörlük, en ufak ve 
mak isteyen gençlik safları arasında başka meslekler için değeri olmıyan 
büyük bir alaka uyandırmıştır. sıhi noksanlarda bile yapılmıyan bir 

Bu kamp, yelkenli yüksek uçuş- vücut sağlamlığı istediğinden mua-
lar'. içindir. Burada C brovesini alan- yeneler özcı.:e yapılmaktadır. 
lan ihtiyat zabiti olmak isterlerse lstanbul, Adana, ve lzmir ve Bur-
doğrudan doğruya yüksek ehliyetna sa'da şimdiye kadaryazılanların sayısı 
me alacaklar ve Halıcı oğlu'ndaki 50 yi bulmuştur. Orta mektebi bitir. 
bitirdikten sonra altı ay askerlik mu- miyenlcrle, bu şartlan haiz olmıyan-
afiyeti kazanacaklardır. . lardan ha i vuranların sayısı yüzleri 

Eğer bu gençler orta mektep aşmıştır .. Umumi merkeze bile mü-
mezunu iseler muayyen müddeti bi- racaatlar \'ardır. 
tirdikten sonra hava kuvvetlerine ge Bursa Türk kuşu ayın 17 sinde 
dikli subay olabileceklerdir. açılacaktır. Kayseri de hazırlıklarını 

1 cezalarının tatbiki ve en büyük mül 
kiye memurunun emriyle idari karar
lar ittihazı ve binaenaleyh bu işlerin 
mahkemeye tevdi edilmiyeceğini 
izah etmiştir . 

Tütün kanunu 
Tütün kanununun değiştirilmesi 

hakkındaki kanun layihasını tetkikini 
Kamutay gümrük ve inhisarlar en 
cümeni tamamlamış ve layihayı zira
at encümenine vernıi~t ir. 

bitirdiğinden bu günlerde açılma
sı beklenmektedir. 

lstanbul Türk kuşu ~efi Sami'nin 
idaresinde Rüstem Mehmet ve hik
met. lzmire Vecihi'nin idaresinde 
Mustafa, lı+.ın. Adanaya Raif ve Fa· 
ruk. Kayseriye Hüseyin aynlmışlar
dır. 

Türk kuşu'nun bu öğretmenleri 
ayrı ayrı sahalarda birer değerdir. 
ve bulunduklan muhite en çok fay
dalanacalç kıymeti taşımaktadırlar. 

At koşusu 

Bugün öğleden sonra 
yapılacak --

Şehrimiz birinci ilkbahar At ko
şusunun hava iyi olduğu taktirde 
bugün için yapılacağını dün yaz· 
mıştık. 

Bu koşuya ait biletler dün satışa 
çıkarılmış bulunduğundan koşunun 
bugün yapılması artık katileşmiştir . 

İkinci sanayi programımız 

ikinci beş senelik sanayi prog· 
ramı üzerindeki etüdler devam et
mektedir. 

Raporlar Ekonomi bakanlığına 
verilmiştir. 

Raporların neticeleriyle Celal 
Bayar bizzat meşgul olmaktadır. 

Bir sarhoş 

Patırdı çıkarmak 
isterken yakalandı 

17 Mayıs 1936 

Konya vilayetind 
Tesisatla çoğaltılacak 

sular var mı ? 
--~· 

Ereğlinin Ayrancı nahiyesi c 
nubunda ve Toros eteklerinde t• 
yikli ve beş altı değirmen çevireC 
kudrette su bulunduğu yerinden H 
dirilmektedir . 

Diğer yandan Kadınhanına ııt.! 
Kestel köyünde de arazinin gel 
ölçüde istifadesini imkanlaştıra 
ve tesislerle çoğaltılabilecek su 
naklan bulunduğu haber verilın 
tedir. 

Toroslar zaten su haznesidir. ~ 
tele gelince; çamlık ve kaynak 
çok, havası güzel bir dağ köyü~ 
Sebze ve hububat yetiştirir . Ge~ 
Ayrancı ve gerek Kesteldeki su~ 
dan, yapılacak tesisat sayesindı 
yerleri ve yürelerini sulamak imk 
!aşabilir • 

Buralarda yapılacak jeolojik ' 
tırmalar her halde faydadan r 
kalmıyacalctır. 

Bu araştırmalann , sondaj m~ 
nalan geldikten ve tatbikata ge 
dikten sonra iyi sonuçlar ver~ 
sanılmaktadır. 

- Babalık-· 

Konya 
Şehir bütçesi 222045 li 

Şehir meclisi toplantı ve çıı 

malarını ötey gün bitirmiştir. 

r 

Dün, Pamukpazarında araba 
sürücüsü Konyalı Said oğlu Ali adın
da birisi kendisini kaybedecek de
recede içtiğinden sokakta gürültü 
etmeğe başlamıştır. 

Zabıta kendisini derhal yakala
mış ve hakkında kanuni muamele 
yapmıştır. 

Meclis, bir modem teşkilatlı 
zayede salonu açılmasını kararla: 
mış, 936 yılı Belediye bütçt r 
222,045 lira olarak tevzin ve ki 
etmiştir. 

Teşekkür 

Çinicilikte kullanıla! 1 

beyaz çimento i 

Uzun yıllardenberi zaman zaman 
iztırabınıtçektiğim müzmin apandisit 
hastalığından memleket hastahanesi 
baş hekimi operator doktor Tevtik 
Pamukçunun yapbğı ameliyatla kısa 
bir zamanda tamamen kurtuldum . 

Çinicilikte kullanılan çimeni< 1 
mozaikçilikte kullanılan beyaı 
mento arasında evsaf itibarile 

Bu sebeple gerek Tevfik Pamuk- 1 

çuya ve gerekse memleket hastaha
nesinde yattığım müddetçe sıhhi va· 
ziyetimle çok yakından alakalanan 
diğer doktor arkadaşlara ve hasta 
bakıcılara şükranlarımın alenen İz· 
hanna muhterem Türk Sözünün ta
vassutunu dilerim . 

ni fark olmadığı anlaşıldığından. 
tenjan kararnamesinin ( K ) lı 1 
sinde 469 tarife numarasına g 1 
225 bin kilo ( yalnız çinicilikte 
!anılan beyaz çimento ) kaydın~ 

1 
mozaikçilikte ) kaydının da ilB 
Bakanlar meclisi tarafından kB d 
laştırılmıştır . · 

Almanyanın müstemle ~ 
meselesi v 

Cumhuriyet müddei 
umumi muavini 
Şeref Gökmen 

Berlin : 16 ( Radyo ) - FiJl 
bakanı ekonomistlerin içtimB 
söz alarak , " Almanyanın k~ 
meselesi açık kapu usuliyle hail 
mez • demiştir . 

Bizim nefes 

- Kardıı~im Hamdi Ahverdi"y' 

Abasız, asasız, dervişlerdeniz, 

Tekkesiz, camisiz ermişlerdeniz. 
Yurd için bin kerre öldük, dirildik, 
Postunu cennete sermişlerdeniz .. 

Biz vatan gülüyüz ,çiçek dcl!'ili1, 
Fırıl, fırıl dönen köçek değiliz , 
Hayvansak arslanız, böcek değiliz, 
Korkusuz meydana gelmişlerdeniz .. 

Uçınağa erenin gılmanı biziz , 
Ataşa atsalar yanmaz tenimiz , 
Bilir misin böyle biz neden şeniz? 
Kendini millete verınişlerdeııiz .. 

Kimsenin malında yoktur gözümüz, 
Doıtruyu söyleriz tokdur sözümüz , 
A1nımız açıktır, akdır yüzümüz , 
Fazilet meyvesin dermişlerdeniz .. 

Bilmeli şu cihan Örge Evr•n'i , 
Bir nefes söyledim , böyle yepyeni , 
Sev kötü ise de seni seveni , 
Nefsini kendine yermişlerdeniı .. 
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~I İdman hayra
~ :mı şenlikleri 

-------·-
Önümüzdeki salı 

günü şehir stadında yapılacalc olan 
büyük şenlikler için zengin bir 

program hazırlandı 

n h 19 Mayısta yapılacak olan spor 
~enlikleri için Şehrimizdeki Okullar· 

j nı' dl ekzersizlere hararetle devam e
ge 1 ınektedir . 

ere<: Her yılkinden daha muntazam 

Türksözü 

SON HABERLER Muamele vergisi 
kanunu CT fM< ~WWWAAM&Yidt 

Birinci sahifad~n artan 

hususta kanuni tedbir alınması lG 
zumlu görülmüştür. 

Muafiyetin tamamen kaldırılması 
küçük sanatları tazyik edeceği gibi 
M~liyeyi de,. ~ir takım küçük sanat 1 
muesseselerını murakabe için, belki 1 

lalınacak randmana tekabül etrniye-
~ cek derecede, ağır külfet ve masraf· 

Iara sokacağı mülahazasile muafiye-
tin tahdidile iktifa edilerek istisna 
haddinin beş beygirden ikiye ve a· 
mele adedinin de ondan beşe indi. 
rilm~si ve debağat sanayiinde, mu
harnk kuvvet kullanan mües~esele
rin aleJitlak vergiye "tabi tutulması 
muvafık görülmüştür.,, 

Matrah değişecek : 
Muamele vergisi kanununun tadi-I 

li istenilen maddeleıinden biri de, ' 
verginin matrahını teşkil eden satış 
kıymetleri hakkındadır. 

Tadili icap ettiren sebepler layi
hada şöyle izah edilmektedir. 

Sovyetlerin 

Daveti üzerine sporcuları
mız Rusya ya gidecek 

Ankara: 16 (AA ) Yapılan 
davet üzerine elli kişilik bir sporcu 
kafilemiz yaz sonlarına doğru Sov 
yet Rusyaya gidecektir. 

İtalyanlar 

Tana gölü üzerinde geniş 
bir tayyare merkqzi 

kuracaklar 
Ankara : 16 (A.A) - Dey]y tel

graf gazetesi ltalyanlarm Habeşis 
tanda Tana gölü üzerinde geniş bir 
faaliyet sahasını haiz büyük bir 
tayyare · filosu merkezi kurmak ve 
bu gölün Mısıra doğru akan suları 
hakkında Londradan ziyade Mısır 
ile muzakereler açmak niyetinde bu· 
lunduklarını yazıyor. 

~---------·------~~~ 

Sahife : 3 
c::::::szgg 

Ası·i sinemada 
--------~----------------------~----~------------: 16 Mayıs cu;nartesi akşamından itibaren 

Sevimli 

iki film birden 

1 
ve ateşin yıldız 

en çok muvaffak 
Anni Ondranın 
olduğu 

( Alayın Kızı ) 
Filminde : Sizleri neşe ve zevk içerisinde bırakacak bütün kederlerinizi 

unutturacaktır 

2 
Umumi arzu ve istek üzerine 

( Vahşiler hücum ediyor !. ) 
Fevkalade meraklı ve son derece heyecanlı sergüzeşt filmi 

Pek yakında Günahkar kız !. .. 
Bugün gündüz iki buçukta matine 

iki film birden 

(Yavrum-Alayın kızı) 
~e daha alakalı olacak bu şenlik için 
lalkevi tarafından zengin bir prog

r~.ın hazırlanmıştır. Bu büyük spor 

rnüne aid programı şimdiden hal· 

4 - Ulu önder Atatürkün hey

keline Halkevi ve spor kurumu çu 
kurova bölgesi heyeti tarafından ha
zırlanan Çelenkler, İstiklal marşımı
zın çalmasıyla konacak ve oradan 
spor gösterileri yapılacak olan şe 
hir staeyomuna gidilccekt ir . 

Stadyomdaki spor gösterileri 
yalnız lalebe tarafından yapılıp ku
lüpler iştirak etmiyecektir . 

Verginin matrahını teşkil eden 
satış kıymetini indiretek az vergi 
vermek maksadile, müessese imala 
tının daima bir tek müşteriye satıl-

! 
~mş gibi gösterilmesi veya satış ma-

. gazalarının, akraba namına gösteri
lerek mamulatın bu mağazalara çok 

Maliye teşkilatınd 
Birinci sahif etlen artan -

lat kanunu yapılmasına karar vere
rek layiha içindeki bütün maddeleri 
çıkarmıştır . 

Dikkt: Yaz tarifesi fiatlar
da mühim tenzilat 

Balkon 
25 
6868 

Dühuliye 
15 

ı ' ınııza bildirmek için aşağıya alı
l Yoruı 

~ k ~ --: Sabahleyin, Halkevi spor 
.0rnıtesı tarafından tertip edilen Bi-

atlı ~klet yanşı yapılacak. Bu yanş için 
la alkevinde toplanacak olan spor

, cul 
"tçt ar, saat ( 6 ) da Halkevinden ba-

ka ~eketie Kız Lisesi, Köprü başı önün
cn ve ırmak boyu caddesi, Set ü-

J f ~etinden geçerek Vali konağı yo-
l a .tından Asfalta çıkacaklar ve yeni 

~.tasyondan Kurt tepesine kadar gi- 1 

1
1P geri dönerek asfalt cadde, Be

kediye ve saat kulesi önünden Hal
eVıne geleceklerdir . 

N 2 - Saat ( 15 ) te Talebeler 
"'. 1 arnıkkemal okulunda toplanmış o
)f l acaklar ve oradan Kız Lisesine ge
g bcek ve Halkevi önünde Halkevi 

te andosunun katılmasiyle spor kuru· 
ıns ~u delegeleriyle birlikte saat ( 15, 
iJ8 5 ) te harekete geçeceklerdir . 
kıı 3 - Kafile önde Halkevi ban-

dosu olduğu haİde hukGmet konağı 
ıe ~~.at kulesi, Belediye, yeni otel ö

ttnden geçerek Atatürk parkına 
"aracaktır . 

5 - Saat ( 16,30 ) da ge
çit resmine başlanacak ve geçit res
mi bittikten sonra bayrak çekilme l 
töreni başlayacaktır . 

6 Bayram selamlama töre
ninden sonra önce kız ve onlardan ! 
sonra da erkek talebelerin jimnast:k 
programları tatbik edilecektir. 

7 - Kız talebelerin jimnastik 
gösterileri, kız Lisesi muallimlerin
den Bayan Feriha ve erkek Lisesi 

muallimlerinedn Bay Halis Kadri 

tarafından idare edilecektir . 

8 - Bu törenlerin idare amiri 
Bay Halis Kadridir. 

9 - Biitün bu törenler Halk
evi tarafından Filme alınacaktır . 

10 - Bu gün saat ( 21) de Halk

evi saJonunda Dil, Tarih, Edebiyat 
komitesi üyesinden Bay Necmetdin 
Necip Esin tarafından bir söylev ve 

rildikten sonra Halkevi sinema ma
kinesile atletizm filmleri gösterile

cektir . 

Dost Sovyetlerin 

Büyük 
açılan 

sanat hareketleri arasında, 
Moskova şark kültürü ınüze
si de koca bir varlıktır 

----.... ····----
k Moskova : 12 ( Tass) - Mos ı 
?vada şark kültürü Devlet Müze · ll 

~ınde 1 Mayısta bir seri yeni sergi-
er açılmıştır . Bu sergiler ; orta As- , 

~~ • Azerbaycan , Dağıstan , Kaza 
_tstan ve kırım,da yaşayan milletle· 

~n eski ve yeni sanat eserlerine ait 
t tılunmaktadır . Orta Asyada sana
tı inkişafı tarihine müteallik olarak 
~hir edilen eşyanın bir kısmı (sera-

1

1 

~~~ler ) , milattan evvel 2 inci ve , 
d. Uncü ~ yüzyıl eşyalarıdır . Sergiler· ; 
k e bu çok eski seramiklerden baş· l 
a · Azerbaycan ve Türkmenistanın j 

bski .halıları , dokumaları , eski Öz· l 
l ek ışçilerinin madenden veya ağaç
! an Yaptıklari , eski Kırım dokuma- 1 

arı ve muhtelif .şark ev tezyinatı 
t:latc;.ları da teşhir olunmaktadır . j 
k Müzenin Sovyetier şarkına ait 1 

t 
18h"ıında ise Özbekistan Türkmenis· ı· 
an , Azerbaycan ve şimali Kafkas 

Ya i ·ı . . 1 . d Şçı erının eser erı var ır . 

b Bunların arasında bilhassa Azer- : 
. aycan köylü kadınlarının yazma ve 1 
ışleıneleri nazarı dikkati çekmektedir. 

şark kültürü Müzesine yeni kısımlar 
ve salonlar ilave olunacaktır . Bu 
yeni salonlar , : 6 ıncı vüz yıldan 
19 uncuya kadar Türk sanatına , 
12 inci yüz yıldan 20 inciye kadar 
İran sanatına , 16 ıncı yüz yıldan 
19 uncu yüz yıla Hind sanatına , 
13 üncü yüz yıldan 15 inciye kadar 
İspanya Arapları sanatına , 1 inci 

yüz yıldan 20 \nciye kadar Çin sa
natına ve 11 inci yüz yıldan 20 inc~
ye kadar Japon sanatma ait olacak 

ve çok kıymetli ve pek nadir eser 

leri ihtiva eyliyecektir . 

------·-----
Seyhan Valiliğinden: 

195 lira sabık bedelli Dörtyol 
kazası taş ve emsali ocaklar resmi
nin 1-6- 936 gününden Mayıs -
937 sonuna kadar bir sene müd
detle açık artırması 2-6-936 salı 
gününe kadar uzatıhnışlır . 

istekli olanların pey akçalarile 
birlikte o ,.,.ün saat onda Daiıni En- • 

~ . 
1936 yılı yazı içinde Moskova ~ cümcnc ınüracaa+Iarı.6373 ' 

aşağı fiat1ada mal edilmesi yolunda 1 
ınunazaalara nihayet vermek için top-
tan Mtış fiatı ile piyasadaki peraken· ı 
te satış fikatı arasında bir nisbet 
tesisi ile beyannamelerde toptan sa- ı 
tış fiyatlarının, bu nisbetten ziyade 
noksan gösterilmemesi esasını kabu
lü zaruri görülmüştür. 

Umumiyet üzere mamulatın lop-
tan ve parakende satış fiyat1an ara
sında yüzde yirmi beşten fazla fark 
bulunmıyacağı ve parakerıde ve top 
tan fiyatJan arasında daha büyük 
fark gösteren bisküvi ve ç.ikolata 
gibi maddelerde de bu nisbetin yüz
de kırkı geçıniyeceği gözönüne alı· 
narak yüzde yirmi beş ve kırk nis

betler toptan ve parakende fiyat· 
lar arasındaki farkın en yüksek had
di olarak kabul edilmiş ve her ma
lın iki nevi fiyatı arasındaki farkın 
bu azami had dahilinde olmak şar
tile ticaret odalarınca ve bulunma 
yan yerlerde Belediyelerce tesbit e
dilerek satış kiymetinin kontrolüne, 
bu suretle tayin edilecek fiyatların 
esas ittihazı cihetine gidilmiş ve se· 
kizinci madde bu suretle tadil ;dil· 
miştir . 

Hangi satışlaıın peşin, hangile
rinin veresiye sayılacağı satış halin- · 
deki örfe göre tayin edilmek iktiza 
edeceğinden' kanuna bu hususta bir 
hüküm dercine lüzum görülmüştür. 

Taksit meselesi : 
Muamele vergisinin halen tak

sitle alınmakta oluşu, bazı müesse
selerin vergilerini vaktinde ödemi
yerek bakayaya bırakmalarına ma-
hal vermiş ve ücretle imalat yapan 
bazı müesseselerde de verginin tah 
siline imkan görülmemiştir. Finans 
Bakanlığı tarafından hazırlanan la
layihada, verginin taksitle ödenece
ği hakkındaki maddenin şu şekilde 
değiştirilmesi teklif edilmektedir : 

Esbabı mucibe : 
" Sanai mües~eseler bir aya ait 

muameleler;n vergisinden peşin sa
tışa taalluk eden kısmını ertesi ayın 
on beşinci günü akşamına kadar ö· 
demekle mükellef tirler. \T eresiye sa
tıldığı tev.;ik edilen kısım ile satıl· 
mak üzere gönderilenlerin vergisi 
beyannamenin verildiği ayı takib e-
den ayın on beşinde tahsil olunur. 
Veresiye satılan ve satış için gön
derilen malların vergisi mukabilinde 
2490 No. lı arttırrı;a, eksiltme ve 
ihale kanununun 17 inci maddesinde 
yazılı şekillerde teminat gösterildi
ğı takdirde, vergi biri muamelenin 
taalluk ettiği ayı takib eden üçün- . 
cü ay içinde, diğeri dördüncü ay 
içinde tahsil edilmek üzere tecil o· 
lunabilir. Sigorta şirketleriyle ban-
gerler her ay için tahakb..-uk ettiri· 
len vergiyi ertesi ayın on beşinci 
gµnü akşamına kadar ödemeğc ınec 
burdurlar . ,, 

Kanunu medeni ile arazi üzerin
de mülkiyet esası kabul edildiğine 
ve eski Rekabe ve devlete rücu re
jimi kalktığına göre tapunun Maliye 
Vekaletine olan bağlılığı şimdilik ı 
bir itiyad mahiyetindedir . ı 

Bu teşkilatın , Büyük Millet Mec· , 

!isince mercii tabiisine bağlanması ı· 
kararı verilinciye kadar , halen oldu-

1 

ğu gibi , bir umum müdürün idaresi ı 
altında doğrudan doğruya Vekalete 
bağlı kalması encümence de tasvip 
edı' lnıiştir . · 

1 TAN Sinemasında 1 

' Facia artistlerinin en büyüğü 

Harry Baur 
Bir deniz feneri bekçisinin elim aşkını tasvir eden dramatik ve kuwetli 

bır mevzua sahip büyük bir film o)an Fransızca sözlü 

( Gaip fener ) 
İsimli son eserinde pek mükemmel bir tip yaratmıştır. bu filmi sinema 

meraklılarına tavsiye ederiz 

Pek yakında : 
Maliye encümeni tetkik büro- 1ı A •• l 1 v· "k' ·1 .. 1 . f' b' f'l ' .-wusturyanın guze manzara arı ve ıyana ınusı ·ısı e sus enınış ne ıs ır ı m 

sunun vazife ve salahiyetlerini geniş· l 
!etmiş ve bir reis muavinliği de ilave ı 

ederek , büronun icabında üçer kişi
lık iki grup halinde çalışmasını te 
min etmiştir . 

Viyana aşkları 
Dikkat • • 

Sinemamız bu akşamdan itibaren yaz tarifesi tatbikine başlıyor . Bi-
rinci mevki 15 balkon 25 kuruştur. 

6869 1 

Gruplardan biri varidat işleri, 

diğeri Hazine işleri üzerinde ihti
sası olanlardan teşkil edilecektir . 
Ancak büyük m~vzular üzerinde 
müştereken toplanmalan da ayrıca 

...,, _____________________ __ 
düşünülmüştür . 

sinemasında Maliye encümeni, tetkik bürosu- ı Alsaray 
nun vazife ve kadrosunu genişletir· 1 

km~~~n~rulnı~~olan~~-ı---------~~--·--·-------------
kk Bu akşam 

~e ü.le. kıymet ve salahiyet vermek 

1 
1.kı· ıstenuştır . güzel filmli yeni proğramını sunar 

Encümene göre : I 1 
" Maliyemizde muhasebe usulle- ı 

rinin basitleştirilmesi. işlerin halk ve ( Kara Yılan ) 
hazine cephesinden bir çok füzuli 
emekler sarfına hacet kalmadan sür-
atle görülebilmesi matlup olup bu· 
uu temin edecek yolların tetkik ve 
tesbiti zaruret hükmündedir . 

Bilhassa varidat kanunlarının her 
tatbik sahasına geçişinden doğan 
güdük , bunların etraflı bir tetkika 
tabi tutulmadan hazırlanmış olma
sından ileri geldiği gibi, nizamname 
ve talimatnamelerin de esaslı bir tet-

1 
kik yapılmadan çıkarılmış olmasın· 
dan doğmaktadır . 

Tetkik bürosu geniş ve ihtisasa 
dayanan çahşmasile bunlann önüne 
geç.eği gibi. bütün mali tedbirlerin 
zamanında ve derhal alinnıası için 
vekalet nezdinde kuwetli bir yaı-
dımcı olacaktır . 

l\faliye encümeni, def terdarlan 
layihaya göre. daha çok vazife)en
dirmi~lir . 

Defterdarların. işi çok vilayetN 
)erde dogrudan doğruya mes'ul ol
mıyarak bütün mali işleri~ ~azımlığı 
vazifesini yapmaları tabııdır . 

Mümessili : Katelin Brok 

F cvkalade heyecanlı salon ve av an tör sahnelerle dolu güzel film 

2 
Umumi istek uzerine 

fakir delikanlının hikayesi 

Mümessili: Mari Bel 
Fevkalade esere devam edilecektir . Matinelerde tenzilat yapılmıştır. 

6866 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapı civarında 

M. Rifat eczanedir 

muhasib ., olarak 
Mühim kaz? farda 
ler verilecektir . 

kabul etmiştir . 
bunlara muavin 

, Adana tohum islah istas -
yonu müdürlüğünden : 

Saf pamuk tohumu üretme işi 
için emrü istimlaki takarrür eden 

Ancak işi az olan vilayetlerde 
muhasibi ınes'ullüğün ayrılması lü
ziiınsuz masraf doğuracağından ve 
defterdarlar işsiı kalacağmdan bu 
vazifenin defterdarlara verilmesinde 
maliye encümeni bir fayda görme· 
ıniştir. Maliye encümeni, malmüdür
lüklerini de, mutlak suretle "masraf 

Kaıalardaki emlaki milliye me
murlukJarına gelince, maliye encü
meni hususi emlakin bir an evvel 
tasfiyesi esas olmakla beraber, bil-

i hassa kazalardakinin heman tasfi

j . Y<.:.si?e gidilmesi arzusunu izhar et· 
ımıştir . 

Hacıali köyünde Meto oğullanna 
ait 402 hektar araziden 227 - 711 
hektarlık bağyeri, büyük, dutlu, Ke
tenci, Kanlı,Hınıslı,Hatun, kırk dönüm 
tarlalara Mayısın 26 mcı salı günü 
istimlak edilen iş için tahsis edilmek 
üzere vaziyet olunacağından cshabı
nın takdir edilen bedelini almak 
üzere Mayısın 25 inci pazartesi güni.i 
saat 18 ze kadar tohum islah istas-
yonu müdürlüğüne müracaatlan lü
zumu ilin olunur. 6871 
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Adana Memleket hasta
nesi Baş Hekimliğinden: 

Hastanemizde hademe ve hasta 
bakıcı kadına ihtiyaç vardır . 

Eyi ahlaklı, okur yazar ve has· 
tane işini yapacak sıhhatta olan is
teklilerin ellerindeki vesikalarile bir
likte hastaneye müracaatları. 6870 

1-2 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

-Beya_z ______ l_6_0 ___ 62~50--·ı----------ı Ceyhan, Dörtyol, Kadirli ve Os· 
-Siyah . . maniye kazalarına onar lira maaşlı 

Ç 1 G 1 T hususi muhasebe memur refikleri 
-~kspre;ı-- 1 1 için bu ayın yirminci Çarşamba gü-

ıane 3 nü müsabaka imtihanı açılacaktır . 
-Yerii'·-v"emlik " ı Lise veya orta mektep tahsili gö-
--.. -,-, TohÜmluk;;-L l 3 

1 
d ki ı l k 

.-:'.:-:::'7''"'.':"~~-...:...--------1 ren er en iste i o an ann me tep 
.------ H (J B U B A T şahadetname veya tastiknamelerile 

-Buğ'day Kıbrıs 1 5 1 
--.~-Yerli -4,55 __ --·-- sıhhat raporu ve hüsnühal ilmuhabe. 

,. m-entane 4,82,5 ,-- rile askerlik vesikası ve evvelce me-
-Arpa ___ ' ____ -22.82,5-ı--·-- muriyette bulunmuş olanlann da be· 
_ F asÜlya raeti zimmet mazbatalarile birlikte 

Yulaf J Vilayete müracaatlan ilan olunur . 

-Delice ______ ----- ---------ıj 6-12-17 6804 -Kuş yemi 
Keten toh_u_m_u_. ı 

-Mercimek - - -------- ---------ı i Seyhan vilayeti daimi En-
_s_i5_aı_n ____ :::::-?......;l:.:.6,,5o--ı--- 1 cümeninden : 

U N Adana Memleket hastanesinin 
.. Hj)ört y_ıld_l_z_S_a_li_h _____ 800 ____ , 
B..: - uç - "- -" -·725 ---------

.!!! Düz kırma » ---------
- ~----------!----- --·--------"' Simit » 

-= c ,g ~ Dö rtY,!diZC"umhuriyet ___ 7.So __ _ 

~ e -= ~çüz"kırma =-:- . --ı~5-=-= ---------
Alla - » t 

Liverpol T elgrailurı 
16 I 5 I 1936 

. Kambiyo ve para 
!~ bankasından alınmıştır. 

--~--------''":::."'::.:''::.." -"-' t'll• 

1 
6 56 _.!::i~ -.-----/ 10 1 - ------- --6 -22- _Ray_şmark_ l 97 _Mayıs vadeli 

Temmuz vadeli - - - 6 -07- __Fr_~nk « Fransız » ___ 
1 
____ _ 

- - ---- -- - OO Sterlin « İngiliz » 626 
_Hit_ha_zır _ 5 

1

. Dolar « Amerik.-a-»-- --124- 92 
Nevyork 11 63 Frank « İsviçre » 2- -

Hazır 

---------- ---------------·-------
CHEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

19 36 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı albnda 

Muharrem Hilmi 
1-5-9-14-18-22-27-30 6457 

bir senelik ihtiyacı olan erzak ve 
sairenin açık eksiltmesi 936 se
nesi Haziranının ikinci salı günü 
saat on bire kadar uzatılmıştır . is
teklilerin teminat akçalarile birlikte 
o gün encümene ve şartnameyi gör
mek üzere de her gün hastaneye 
uğramaları. 6872 17-24-31 

Seyhan defterdarlığından 

Seyhı;ın ırmağının bırakıntısı ola
rak hazineye ait mahallerden 1 Ha
ziran 936 dan itibaren 31 Mayıs 
938 tarihine kadar iki sene zarfında 
kaldırılacak kum, çakıl 7-5-936 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırma yolile müzayedeye ko
nulmuştur. isteklilerin 1512 lira mu -
hammen bedelin 0;0 7,5 teminat ak
çasını yatırmak ve şartnamesini gör
mek üzere defterdarlık satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur. 

9-13-17-21 6831 
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1 
BELEDİYE iLANLARI ::~ 

Rrııı 
1...----------------------------·-----------'. Belediye temizlik işleri hayvanat1 ile hasta, ve cenaze arabaları ha)"' 
nalının bir senelik yem ihtiyacı olan 70,000-130,000 kilo saman;35,0CJlll . 

55,000 kilo arpa ve 35,000-55,000 kilo yulaf açık eksiltme surelile ~. tı 
alınacaktır . 

Arpa ve yulafın muvakkat teminatı yüzer, samanın muvakkat temifl' 
yetmiş beş liradır. 

ihalesi Mayısın 28 inci perşembe günü saat on beşte belediye encii 
ninde yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün b 
diye yazı işleri kalemine ve ihale günü de teminatlarile belediye encüı1' };' 
nine gelmeleri ilan olunur. 6850 13 17-22 -27 

~----------------
Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Mide 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmi~ 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ 
• 

mın Diş macunu ile yıkayınız. Fiatı her yerde 15 kuruştur. 6Blaıı 
3 t 

ı....-------------------------------10_,Ytıla 
1---------------------------------------ece 

~üş İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
ıe ut 

5370 ~~-~~~~~--------------------------------- ş 

' 
289 

~------------------------------------· 
Diş ağrıları • • 

ıçın 

--·-----
Yegane ilaç Nevrozindir. Herkesin cebinde 

3 tanelik y~il kutulardaki N evrozinden 
bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 10 

İlaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) ve 
Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaat:nizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur 

1 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 

' 

lıteti 
fİite 
lıırıu~ 
ll~ 

1 

Hastalarını lstikla1 mektebi 
kabul ve tedavi etmektedir. 

p 
Yeli! 
ııı · 

karşısındaki muayenehanesinde her ~ 
6652 19-30 Jaıta 

L ş 
Umumi neşriyat müdürü , n tııi 

Celal Bayer ·~na 
Celal Bayer , __ ,,,_ ________________________________ ...,:.---------------------------------'------- Adana Türksözü matOOa.,ı ·~be 

ıniıı i 


