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TAKAS iŞLERiMiZi HAL 
iÇiN YAPILAN TEŞEBBUS 

Günün mühim istifhamı? 

' 

Cumhur reisimiz /niinü amiral Sir A. 8. Cunningham'lo beraber 
( T•YY•r• il• geıen reeımıerlmlzden ) l 

ln,iliz filolarının sularımızı ziyareti 

DOST BAHRiYELiLERE 
YAPILAN TEZAHORAT 

Komutanı şerefine lzmir'de 
parkta verilen ziyafet 

Malaya 
Kültür 

lımir . : s 8 . a. - Dun akşam 
s~at 20.30 da Kültürparkta Gut ga· 
li"osunda beledi ya Reiıi Dr. 8ehçnt 
lJı tarafından misafir Malaya zırh
lısı komutanı Albay Tovc-.r ve mai
Y~ti ıerefinc 1SO kişilik mükelicf 
hır ... f .1 • -.. ıya et verı mıştır. 

Ziyafette vali Ethem ,\ykut, 
ırıüst 'hkem mevki komutanı Tumge
neral Rasim Aktut. lımirde bulunan 

tnebuslanmızla lngiliz ve Yunan 
konsolosları, Daire müdiranı, ban
kacılar, matbuat mümessilleri hazır 
hulunmuşlarnır. 

pittarı bilditimiz v~ _bi~i~ ~e ayni 
gayeye hiımet rttıtımız ıçın bu. ~· 
dar sevmekteyiz, diyerek kadchını 
buyük Britanya imparatorlutunun 
rı.fahına ve haşmetli kralın sasdeti-

ne kaldırmıştır. 

Malaya Komutanı albay Toner 
cevaben, Türkiycdc g-ördüklcri sami· 

mi hüsnükabulden sitayişle bahsede· 

rek Türk - lngiliz dostlutunun 
gaye ve emelinin sulhu ve mede
niyeti korumaktan ibaret bulunduiu 
rıu söylemiş ve Türk milletinin re
fahına ve Türkiye Rcisicümhurunun 

• 

ÜÇ MİL.Lİ 
BANKAMIZIN 
iŞTiRAKiLE 
BiR ŞiRKET 
v,URULDU 

JAPONYA MiHVERE 
iL TiHAK EDER Mi? 

TAKAS LiMİTED ŞiRKETi 
D Ü N DEN iTiBAREN 
FAALiYETE GEÇMiŞ 
BULUNMAKTA Dl R 

Ankara: 5 (a .a.) memleketimizin 
gerek ticaret anlaşmalariyle bağlı bu· 
lunduğu memleketler ve gerek a11:laş
malar ile bağlı olmadığı memlekel
lerle ticari mübadelelerinde mühiın 
bir mevki tutan takas muemelelerinin 
ahenkli bir tarzda cereyanını lemin 
maksadına matuf bir kararname bu-

bugünkü re!.mi gazeh!de intişar et

miştir. 
Muhtelif memleketlerle yapılan 

tckas muamelelerine ait primleri iç 
ve dış konjonktür icaplarına yani iş 
hareketlerine göre tanzim etmek mak
sadiyle, bu kararnameye tevfikan zi
raat bankası, lş bankası ve etibank'ın 
iştirakiyle merkezi istanbulda olmak 

- Gerisi ikinci sahifede -

Pasif müdafaa 

Dahiliye Vekilimiz bu 
işle meşguller 

mihver devletleriyle bir ittifak 
fakat Tokyo Hükllmeti ! ? 

Japon askeri mehafili 
lüzumunda pek musır; 

Roma: 5 a .a. - Matbuat, Oshima \ 
Shiratorinin beyanatını büyük harfli 
başlıklarla neşretmekle, fak at bu be· 
yanal hakkında iızun tefsirlerde bu
lunmaktadır. 

Görünüşe g öre burada askeri it
tifaka girmek iizerc Japonyanın ken
diliğinden diplomatik bir teşebbüste 

bulunması beklenmekte ve bunun 
ınuhte.ınel aksüla~~llerinden doğacak 
mesulıyetler kendısıne bırakılmak is -
tenmektedir. . 

Gazeteler, Oshima shiratorini 
teşebbüsünü Japon askeri ricali ·n . . nın 
craıg-ıe - arita itilafları ü1.erinde Lond 

ra _tarafından itt~haz edilen tarzı harekete 
bır cevap ınahıyetinde telakki e 1 
mektedirler. • · y e-

Bu cümleden olarak gazete del 
popolo Japon askeri şeflerinin Tok
yo hükümetinden İtalya ve Alman 
· ı b" ya ı e ır an evvel askeri bir itilaf ak~ 

tctmesini istediklerini yazmakta ve 

b · · . k - r·calı'nin Lond-ı u ıtılafın Japon as en ı 
h. ı · de olaca

raya bir cevapları ma ıye ın 
ğını ilaye eylemektedir. 

· · i harf· 
Lavoro fascista gaıetesı, ır 

!erle şöyle ya:zmaktadıı: 
Japon askeri mahfilleri, . Ja~o.nya

nın ınihyer devletleriyle bır ıttıfak 
aktetmesi lüzumunda israr etmekte· 

<lirler. 
Ayni gazete, Sir Perby Lorai~e-

nin dün Kont Ciano ile pek yakında 
imza edilecek 6\an ve lngillereyi bü
yük bir endişeye düşüren halyan - Al-

man - Jakon askeri itilafı hak~ında 
görüştüğcnü yazmış ise de lngıltere 
sefareti Ciano • Loraine mülakatı es
nasında uzak şark meselelerinden ve 

Shiratori _ Oshimanın faaliyetinden 
bahsedildiğini dün tekzib etmiştir. 

Stampa gazetesi de Japonyanın 
bu itfifaka gireceğini muhakkak ad· 

deylemektedir. 

18--ı-Q3<J 
N11 ııyork : • 

A.m~ırö k.a0<dlalfil 
TÜRKSÖZÜ'NE MEKTUPLAR 

>" .. < 
1 Londr_a'da ~ 

tedhış ! ~ 
~ Dün bombalar 
) atıldı; yüz elli 

~ kiL~:d••~~r:l:n~:. 
ı il• memurları , bombaları 
1 snuht•vl paketlerln v•Y• 

zarflarm gönderlldlll dört 
~ vnıyet merkezinden gelen 
ı po•l•Y• dUn birer birer ı.. 

\ 

tetkik etmı,terdlr • Bu •u 
retle tetkik• tabi tutulun 
mektuplarsn: ••Yı•ı 60,000 ~ 
ve paketlerin ••Y••I da ( 
a,ooo den ta~a idi. ~ 

j Londra : 5 a. a. -
} Londranın merk•Z mahal 
} ıeslnd• dUn vukubulan in 
' flllkta yaraıananlarm ad•· 

dl 150 dir. Bunların bir ço. 
ıu eljır I•• de ölenler yok· 

tur . 
itfaiye ve poll• k1taatl 

yolları temızıemeie gece 
geç vakla kadar taaClyetl• 
devam etmişlerdir . Mama
fih lnfillk yerine mUcavlr 

Ziyafet sreç vakla kadar çok 
neşeli geçmit. milli havalar çalı: 
rıarak 1eybek oyunları oynanmıştır. 
Yemctin sonlarına dl'tı u belediye 
teisi doktor Behçet Uı bir hita
bede bulunarak dost ve müttrfik de· 
nizcilcri selamlamış ve biz, lngiliı 
dostlarımm sulhun ve medeniyetin 

saadetine içmiştir. 
İzmir : 5 a. a. - İngiliz misa· 

firlerden bir kısmı dün verem mü
cadele cemiyetinin Yamanlardaki kıını 
pına çıkmışlar ve orada yemek ye· 
mişlerdir. Misafirler gertık kampın 
yerini, gerek mükemmclıyetini çok 

takdir etmişlerdir. 

Ncv_yoı·k. ıergi'i mUna,ebelill! A .k "t . olan hcınşcrinıiz 
Dok~ 

1
• S l' . mera aya gı ""' . - o a •m. Scrı;enın Amerika yolundan n· Aıııcrikııdan -ıey:ıhat 

ınl ılıal:ırına :ııl; gön<lcr<ligi notl 1 b undeıı ailınn·n 
nc~rc lıa \aJ ı 1 lk k arı g:ı:ı:c:tcmizı c ug 

' ş 1 ~ . ınc tul.ıu İçeride hulacak!lınız. 

) •okaklardan geçmek he
j nUz mUmkUn deOildlr. 200 
) den fazla ev ciddi hasara 
uıramıfUr. Sant paul kili· 
sası evvelce zannedlldlll 

~ gibi mUhlm hasara uğra· 
) mamı,tır.Yalnız tarihi cam 
ıermdan bir kaçı parça-

1 INGILTERE ALEYHiNDE CEREYANLAR 1 

UZAK ŞARKTA 
TAHRiKAT ARTTI 

Şanghayda 1ngiliz konsoloshanesini 
Japon dün.tayyareleri bombaladı 

prote&to etmiştir. 
Londra : 5 a.a. - Şanghay'dan 

bildirildiğine göre bir iapoıı tayyaresi
nin bombası chungking'deki ingiliz 
konsoloshanesinin üstüne düşerek bina 
da oldukça ciddi tahribat yapmış ise 

de kimseye birşey olmamıştır. 

Tientsin : 5 a.a. - lngiliz aley- 1 
htan unsurların tahriki üzerine, İngiliz 
international ekports kumkanyasımn 
çin'li amelesi grev ilan ederek kumpan 
ya binalarına hücüm t:.tmişlerdir. İngiliz 
ınemurlar bir Amerikan kumpanyası 
binasına sığınmişlardır. 

200 kadar olan nümayişçiler fahri· liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
kanın kapılarını zorlayamadıklarından 
büroları tahrib etmişler ye kıramadık· 
ları yazı ve hesap makinesi gibi eşya· 
Y• da nehre atmışlardır. nümayişçiler 
tnüteakiben bir ingiliz vapor kumpan· 

Karikatürlerimiz 

• ~:.•nın da bürolanm tahrib eylemişler· 

isi a Bu iki kumpanya, şimdi_ çin . id~re-
lı ~tında bulunan eski belçıka ımtıyaz 

ınbkasındadır. . 

Hundan böyle Gazetemiz.de sık sık 
aktöafteleı e dair karikatörler b.ul~ca~: 
sınız. Bunlar .4.danamızın yetı§tı rdıgı 

değerli kızlarımızdan Bay'.ln 

SEViNÇ NURi ÇENK 

'l ' . r, ndan rizilecektir. Nitekim dünkü 
ara1 ı , ,,. .d. 

Dahlllye Veklllmlz faik Öztrak 

lstanbul : 5 (Telefonla) - Da
hiliye Vekılimiz B. Faik Ô1.trak dün 
Ankara'dan şehrimize gelmiştir. Ve. 
kil , vali ve belediye reisi Dr . Llılfi 
kurlar \'e , •ilayet erkanı tarafından 
karşılanmıştır. B. Faik öztrak Hay
darpaşa'dan İstanbul'a geçerek on 
Lün k<dar kalmak üzere Tarabyada· 
ki Tokaılıyan oteline gitmiştir. 

Dahiliye vekilimiz öğ"ledcn son
ra belediyede meşgul oldu \'e Or. 
Lutfi Kırdar' dan belediye işleı i hak · 

kında izahat aldı . 
B. Faik Ôztrak şu beyanatta bu-

lunmuştur. 
''- İstanbul, Türkiyenin en bü-

yük şehridir . Buıada Dahiliye Veka
letini alakadar eden birçok işler var
dır. Vekalete geldiğimdenberi İstan 
bul' un bu işleriyle meşgul olmak için 
zaman bulamam•şlım. Şimdi çalışmak 
uıere birka gün için geldim . Belli 
başlı meseleler üzerinde tetkikler ya
parak lüzumlu göreceğim tedbirleri 

almıya çalışacağım. 
Bu arada bilhas:-.a pasif korunma 

işiyle alakadar olacağım Yakında ya
pılacak manevralarla bunun alakası 
vardır. ı·,. lntiliz konsoloshanesi keyfiyetten 1 

.. pon . d f • . de . ıan armasını haberdar e mış ıse 
, r. /:'~.arma müdahalede bulunmamış·.•••••••••••••• 
~konsoloshanesi bupn bunu ı 

Karikcıtiirüınüz, Scı:in~· Çerır:ın ı . 

____ ._,. ..... ~ ----· 
- Gerisi ,üçüncü sahifede-

-------

< 

Yunanistan' da Dört 
Ağustostaki tezahürat 

~ ıanmı,tır • l 
"' - ..,...... ~..-.. 

Çin 
eski 

kuvvetleri 
hükumet 

ATINA STADYOMUNDA 260.000 KiŞi BULUNDU 

merkezine doğru 
Atina · 5 (a a) A . _ : · · - tına ve bü-

tun Yunanıstan 4 Ağustos b 
h 

· ayramını 

eyccan ve rejime bağlılık t 
h 

.. 1 • 1 K eza-ur erıy e utlamıştır 8 -t- .. . , · u un gun 
Atına r.ın meydanları caddel . • • en ve 
yolları ): unanistanın her ıaraf d . • ın an 
ğelen mıllı ktyafetlerde halk kitleleri. 
le dolup taşmıştır. Memleketin het 
tarafından gelen heyetler önlerinde 
kendi ınüıikaları olduğu helde şehir
de dolaşmışlardır. 

Ôğ'led~n sonra, blitün heyetler 
Stadyomda Yunan dansları yapmış
lardır . Stadyomdaki 60 000 scyircid 
b k . en 
aş a cıvar tepelerden 200.000 kadar 

halk bu dansları seyretmiştir. E.n a· 
şağı yarım milyon k i şi de 7.appion 
parkını ve civ<ır sokakları dolduı u
yordu. 

Başvekil Metaksas'ırı stadyoma 
girişi bir çeyrek süren çoşkun Teza. 
hürat ve alkışlarla karşılanmıştır. 

Şenlikler meydanlarda ve sokak
lrırda gece ge<; vakitlere kadar de· 
vam etmiştir. 

Saat 21.30, da matbuat ınüsteşa· 
rı Nikulidis radyoda söylediği bir 

tos rejimini medih 
nutukta 4 Ağos.. . öz kaır.aştırıcı 
etmiş ve bu reıımın g . . .. 

b 
- ettırmıştır 

başarılarını tr aruz 

Aınerikada 
eumhurreisll
ği 08nızetıerl 

• 

I
ŞANGHA Y- NANKIN ÜZE 
RiNDE MÜNAKALAT YENi 
DEN SEKTEYE UGRADI 

* 
Hong - kong : 5 a.a - Chekia 

ajansı bildiriyor: 
Şanghay'dan alınan haberlere gö 

re çin kıtaları tarafından nankin 

5 
- Amerika istikametinde yapıtkn tnarruz netice· 

Vaşington : a.a. . sinde Şanghay - nankin hattı uzun· 
. . .. h •. t'habatı münasebatıyle d k reısıcum ur. ın ı _ b' tuğunda münakalat yeni en se teye 

LiSTE KABARIYOR 

• mzetler li5tesıne ır 
neşrolunan na . . uğramıştır. 
isim daha ilave edi~mkışl~~~·.. d mok· Hong : kong ~ 5 a,a. - Chckiai 

Baltimore siyası u u u,_ e. 

1 
d mümessili tydıngsın de ajansı bildiriyor : 

rat mary an )" t · Şanghay ve nankin mıntaka\a-
namzetliğini koyacağını i an e mış· d d " k l . b' k 

t
. • T . 1936 daki reisicümhur rın a uşman uvvet erme \T ere 
ır 

1 
ydıngs • . . .. k 

it
. zıyadc hu- daha meydan okuyan eski hü umet 

intihabında raozve ın en ~ \ 
cum ettiti parlamento azasındandır. - Gerisi üçüncü sahifede-



BULGARiSTA 'DA 
Kö Y KALKINMASI 1 Dçhaberner 

Bulgar ziraat 
etrafında 

Nazırı bu 
neler diyor 

mevzu 
? 
• 

[ SOdo•t · Erho'dan J 

'' 8 ulgaristan bir köylü mem 1 
Jeketidir. Bu itibarla bizim . 

ekonomi politikamız , her şeyden 

evvel ziraat politikasıdır . Mesela ; 
çiftçilt.rimizin, milli iktisat icap ve 
zarurctluine uymalarını ttmin su· 
retile ticari siyasttimizi ameli bir 
tarzda müessir hale gctirme1eydik , 
bunun bir .. boşa çalışma ,, dan iba. 
ret kalacatını, çok geçmeden gö· 
rccrktik. Mamafih Bulgaristan köy· 
cülüğünün, ticaret politikasile çizi· 
zilen hududun dışmda pek gtniş bir 
vazife sıı1hasa vardır . 

Bulgaristan , ~uvvetini köylü. 
sünden alır. Mtmlckdin başlıca ge. 
lirini ziraat teşkil eder . Halkımı 
zm yüzde ıclcıcni köylerde yaşar ; 
Milli varidatın yüzde altmışı topretk 
mıhsulltrindcn alınır . ihracatımızın 
) üzde doksan yedisirıi ktza zirai 
mıbsulihmıza Lorçluyuz . Binacna 
leyh memleketin refahı , köylünün 
mürtffdı olmasına batlıdır . 

Ç iftçinin rdah aeviycıinin yük 
selmeıi için başvurdcğullluz 

tedbirferden tn mühimlerini saya· 
yım : 

1 - Bugün~ü zirai ıiyaattimizin 
hedefi, her şeyden evvel köylü ge· 
lirmio artma11 için milli varidıtm 
daha idiline bir ııurette tevziidir 
ve bu yönden muvaffakıyetli neti· 
cesi elde tdif miş bulunuyor • Mah
sul fiatları yôkseltilmiş v~ böylrce 
çiftçinin kazana artmlmııhr . Bu 
cümleden ofmık üure , Şarap fiat. 
lara 0/ 0 20, tütün o/o 20 ili 30, yün 
keza • • 20, İpt k kozası 0/ı 5, Man. 
dra istihsalib fiatlara Ofo 20-25 
) ülrselmiştir. Buna nazar arı, mahsu. 
lit fiatlarında vasati olarak ~o LO 
nisbetinde bir tutffü olduğunu 
ıöyleyebiliriz. Diger taraftan , tica
reti devlet monopoluna tabi butday 
ve çavdar fiatları bir kararda tu 
tulmalctadır . 

2- Köylü kalkınmesı için tut· 
tutumuz ikinci yol da, milli varida
tın mtrnlekct ölçüsile artırılmasına 
yardım etmek üzere her hangi su· 
retle ve umumi olarak alınan bütün 
tedbirlerdir ki, bununla, zirai olma 
yan işlerde düşünülebilir . Mamafih 
milli istihsalin çotalması için alınan 
tcdbirlerdt, ön safta gelen yine çift. 
çidir. Mahsulat veriminin f azlalaş 
ması yolunda aşağıdaki tedbirlere 
müracaat ı:dilmektedir : 

a) ToprJtklanmızın hazırlanması 
için daha iyi usulln tatbiki : Daha 
t.lv,.rişli ziraat alet ve makineleri 
kullanmak , gübreleme tanınm ıs· 

lahı ve ayni gayeye varıf mak üzere 
düşünülmüş sair tedbirler. 

Daha yüksek verici olan yaban 

rübelcr, ilk olarak patc.tes, bazı çav 
dar cinaleri, kenevir ve muhtelif cins 
meyveler üzerinde yapılmıştır. Dat 
larda bu mahsullaran yctiştirilmmi 
ni teşvik ve memlekete varidat mem 
baları temin edeceğiz. 

Zurai işletmeltrin maarif cihetin 
dm yüklerinin hafıfletilmesi de 

alınan tetbider arasındadır bakaya 
vergisi borçlarının ödenme tarzı ye 
niden tanzim olunmuş ve küçük çitf 
çılerin tahammül eddmiyecekleri es 
ki borçlar affedilmiştir tahsilinden 
sarfınazar edilen miktar, bir milyon 
levayı geçmiştir. 

Ziraat nazırı Bagrianof jvan, söz 
!erini şu cümle ile bitirmiştir : Bun 
ları, işimize istikamet veren ana hat 
lardır ziraat politikamız, tekmil mem 
leket faydasına çalışmaktadır. Ve bu 
itibarla, ayni zamanda milli politika 
mızdır.,, 

---------------------------
Takas işlerimizi 
hal için yapılan 

teşebbüs 

- Biriuci 11hifeden artan -

üzere ''500 bin lira sermaye ile bir ,, 
'' takas Limited şirketi ., kurulmuş· 
tur. Şirket bugünden itibaren lstanbul 
lda ziraat bankasında a)rılan mu· 
nkkat dairede işe başlamıstır. 

Üç büyük milli banka tarafındH 
teşkil edilen "takas limited şirketi,, 
heyeti umumiyesi Ankara ziraat baa· 
kasında toplanarak ~irket müdürlü· 
tQne, Maliye Vekaleti lstanbul kam 
biyo müdYrÜ Salih Bangu otlunu seç· 
miştir. 

Şiı ketin idare heyetine de Tür 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankıaı 
lstanbul ştMlesi müdür muavini Rtşıt 

Ak11n Eti bank lstanbul ıubesi müdürü 

vt kili hikoıet Re uf Sarper 
ve Türk tütün Limited şirketi müdürü 
Saffet baştırmar intihap olunmuşlar 
dar. 

Milli Bankalar tarafından bir 
"Takas Limited şirketi,, ttşkiline ve 
diter hususata dair bugün Resmi 
Gazetede intişar eden kararnamenin 
başlıca hükümleri şunlardır: 

t - Meri 2 - 8099 sayılı ka· 
rarnameye müstenit talimatname hü
kümlerine tevfikan yapılan takas 
muamelelerine ihraçtan evvel ithal 
selaHyeti 2 - 1154 l sayılı bu ka 
rarnamenin neşrinden itibaren mün· 
hasırın 11 Takas limited şirketi ,, ne 
aittir. 

2 - Sermayalerinde devletirı 
doğrudan dotruya veya dolayısiyle 
asgari yüzde 50 nisbetinde İştiraki 

Bölgemizde 

Hayvanlar Üzerinde ya
pılan fa~liyet 

Bölgemizde temmuz ayi içinde 
12,329 hayvan muayeneden teçiril 
miı, 527 ;hayvana Antraks, 50 süt 
inetine tükerkülin ve 15 beygire de 
malleyn tatbik edilmiştir. 

Ticaret ve kasaplık maksadiyle 
2 kıarak, 162 öküz, l 6 inek, l 08 
dana; 109 ltosun, 80 manda 1465 
koyun ile 11,075 kilo muhtelif hay· 
van eti .sevkiyatı yapılmıştır. 

Bu ay ıarfında 160 hayvan idiç 
edilmiş, geçen S"nt; Mercimek de 
posundan celbedilen aygırlar vasr 
tasiylc telkiç yapılan kısaraklardan 
35 taya menşe şahadctnımesi ve 
rilmiştir. 

Bazı kimseleri ısıran kuduzluk 
aliimi gösteren 4 köpek müşahade 
evine alınma~ ve neticede zararsız 
olduklara anlaşılmıştır. 

bulunan müesseselerle tanm sataş 
kooperatifleri birlikleri tarafından 
takasla yapılacak ihracattan müte· 
vetlid ithal hakları primli olarak bu 
kararnamenin neşri tarihir.dcn ifr 
bıren 11 takaı limited şirketi ,. ne 
devrolunacaktır. 

Kezalik 3018 sayıla kanunun 
7'inci maddesi mucibince müttşck· 
kil "Tüccar birlikleri,. tarafından 
takasla yapılacak ihracattan müte· 
vellid ithal hakları bu kararname· 
nin neşri tarihinden itibaren "Takas 
Limited Şirketi., ne devredilecek· 
tir • 

3 - "T akaı Limited şirketi,, ne 
umumi konjonktüre &'öre icabeden 
umumi direktifleri vermek üzere ti. 
caret vekaleti dıı ticaret daireli re· 
iaioiD tabtl riyasetinde ticaret ve· 
kaletinde bir heyet ttşkil olunmuş· 
tur. 

4 - Umumi mülhak huaususi 
bütçefi idarelerle bel~diye!er imtiyaz 
veya inhisar işleten veya sermaye
sinde yüzde 50'den çolu devlete 
ait olan müesseseler ve şirketlerin 
yabancı memleketlerden yaptıkları 
ve yapacaklan mübayaalar için mu 
kaddema akdetilmiş olup yabancı 
memleketlerle tediye hükmünü muh 
tevi bulunan mukavelelerin buna dair 
olan maddeleri bu kararnam,nin 
n cşri tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında ticaret vekaletinde müte· 
şelckil ve üçuncü maddede adı ge· 
çen heyete bildirilecekt; r. 

işbu krrarnamenin neşri tarih:n· 
den sonra yukarda zikri geçen te 
şckküllcr tarafından yabancı mem· 
lekttlerdcn yapılacak mübayaalar 
için yabancı memleketlere tediye 
yi mntazamınan mukavelelere ait 
tediye şart ve lıükümlt ri kezalik 
üçüncü fıkrada adı geçen heyetle 
bilistişare tesbit olunacaktır. 

, halk işleri Halkevi 
bürosu tesis ediY-or 
Vilayetteki büro kaldırlldı 

Vilayet binasanın alt katında 
Vilayet memurları tarafından idare 
edilen bir .. Halk işleri bürosu • nun 
çalıştığı malumdur. 

Vilayet , bu büro faaliyetinin 
Vilayet binası dahilinde ve Vilayet 
memurları ile işlemesini muvafık 
görmemiş olduğundan bu büroyu 

İki ev halkı 
birbirine girdi 

iKi TARAfiTANDA 
Y ARA-LANANLAR OLDU, 
HASTANEYE KAIDIRILDI 

Danışman köyünde oturan, Ada 
nanın Yortan mahallesinden Murtaza 
otlu Mustafa ile ayni mahalleden 
Ahmet oğlu Abdullah bir Küncü 
taşıma me.>elesinden münakaşeye 
giriş:nişle, iş büyümüş kavgaya mün 
cer olmuş. Biraz sonrada iki tarafta 

litvetmiıtir . 
Haber aldıpnıza göre , Halke. 

vimiz , halkın işterini görecek bir 
" Halkiıleri bürosu " açmak teşeb· 
büsüne geçmiıtir. 

Bu teşebbüsün, halkımız ve köy· 
lümüz ic;in büyük istifadeler temin 
edeceğine şüphe yoktur. 

Şakaya tabança 
ile mukabele 

iki adam yaralandi 

Mulla Mehmet çiftliğinde harman 
döven Antakyanın bucak köyünden 
Ali oğlu Davud, Mehmet otlu Ah· 
met, Hüseyin oğlu Mehmet ve Oı· 

man otlu Ahmet bir aralık •u ve 
dinlenme ihtiyacıqı hissederek çiflite 
dönmüılerdir. Neşe içinde Davuda 
yaklaşan bu ırupdan Mehmet 
otlu Ahm~t şıkı o:sun diye Davu· 
dun başım okşamıştrr buna hiddet 

aile halkıAa .sirayet etmiştir taı, so· lenen Onuda : 

pa birbirine giren iki rv halkı güç· · - Durun, ben sizi temizliyeyim 
lükle aynlabilmiş yaralılar hastaneye de göriin ı 
nekil edilerek tahkikat• başlanmış· Diyerek elini kemerine atmış ve 
tır. çektiti toplu . tabaaça ateş alarak 

Bir Macar profösötü 
şehrimizde tetkiklerde 

Macar profösörlerinden Bay Alin 
can Tagan şehrimize gelmiştir. pro 

fesör üç ay kadar bölgemizde tari· 
hi eserler üzerinde tetkiklerde. bulu 
nac;alctır. 

Bir kadını döjen adam 
mahkum oldu 

Bir münakav ncticetiade lcadiye 
m•halleainden lbrahim kmm Zey · 
nebi dövmekten suçlu aym ..... 

ledt-n Ramazan otlu Ati K,....-m 
dün meıhut cürümler kw ana tev 
filcan birinci sulh ct.za m.W.• •in· 
de duı uşmalar ı yaplmq ve su~lu 
yirmi beş lira atwr para cezama 
çarptırılmıştır. 

5 - Yukarda zikri g~en işbu 
2- 11541 sayıla kara.namenin me· 
riyet mevkiine girdiği tarihten evvel 
başlamış olan takas muameleleri es· 
ki hükümler Jahilinde intaç ve tas 
fiye edilecektir. 

çıkan kurşun evvela kendisinin sol 
bacatına girmiş, sonrada yakında bu 
lunan Ooııın otlu Ahmedin sol böt 
rün ~ isabet ederek her ikisinide a· 
tır surette yaralanmııtır. 

. iki yaralı hastaneye kaldırılauı 
tahkikata baılanm'Jtar. 

ŞEHiRDE HAVA 
Dün şehrimizde en çok 11cak 

gölgede 33 dereceyi bulmuılu. gök 
yüzü açık. bava rüzgarla idi. 

Sovyet- Amerıkan 
ticaret paktı 

Vaşington : 5 a. a. - Sovyct 
Amerikan ticaret anlaşması 6 atus· 
tos 1939 tarihindtn itıbaren bir se· 
ne müddetle temdit olunmuştur, 

Bu anlaşma mucibince Ameri. 
ka, Sovyetler bjrlitftıe en ziyade 
müsaade gösteren millet muameleli 
yapacaktır. Yalnız .kömür buadan 
istisna edilmiıtir. Sovyetler Ameri· 
kaya senede dört yüz bin tondan 
fazla kömür sevkedemiyeceklcrdir. 

Buna mukabil Sovyctler Ame· 
rikadan her sene kırk milyon dolar. 
lık mal almayı taahhüt etmiılerdir. 

o ınıhı~~n ~mim ve bunlara top ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

ratrmıza mal etmtk, bu meyanda, 1 M .. t h . k a m 1 ar Kırım harbinde 785,000 kişi, napol I 
bilhassa Bulgaristan toınaldarmın t. Umumi Har· ~s7:cTi y~~~~:ü U 1 ş r a yon muharebelerinde 1. 700.000 ki 
ıklım ve kuvvei inbatiye şartlarına bin Yirmi b•· dünyanın her ya 

411300 
şi. Ruı - Japon muharebesinde 

mükemmel olmayan lifi nebatları zi· ,ıncı Yll nanda anılıyor. Memleketlere nazaran zayiat Belçika 390.ooo 626.000 kişi, Balkan harbinde 108. 
kir edebiliriz. jüt ve saire gibi ilyaf DönUmU Biz de bu mü ~udur: Rusya 15,070.000 l.i00,000 000 kişi öldütQ halde, Umumi harp 
lı nebatlann ekim sahası bu sene nasebetle baza calibi dikkat rakam. Portekiz 200.000 8 367 te 10 mılyon kişi ölmüıtür. 

Devletler Stfcrber ölenler 000 
O/o300 genişlemiştir. lan neşrediyoruz. 0Jmanlı 1,860,000 350,000 Romanya 1.000.000 250. Deniz muharebelerinde 86.000 

Yeni arazi meydana getirilmesi Netice şudur : 1 900 000 Sırbistan 707.313 280.000 kiti öflftiiştür. En fazla 2~iatı J.gil· 
,, Almanya 13,250,000 , , 

Bufgar topraklannm hemen 9c 25 i 00 *** tere vermiştiı: 8.610.000 ton. bütün 0 10 milyon ölü Avusturya 9 000,000 1,542,0 
cafı'< araziden ibarettir. Şimdiye 19 ,, yaralı Bulgaristan 800,000 100,000 Bazı şaşılacak rakamlar: 
kadar bu dathk ve kıraç yerlerde lO ,, Alil lngiltere 8,375.000 682,000 

k h k d h Milletler cemiyetinin hesabına pe e emmiyetıiz mi tıar a ayvan 7 Esir Müstem. 895,000 187,00o 
beslenmekte ve biruda ormandan 9 " yetim Fransa B,SOl ,Q45 1,39!,000 nazaran beşeriyet 1914 harbine 

listkifa~e e.d lmekte idi. Halbuki m'!m 5 :: Dul Müıtem. (Yukarıki hcsabta da· 10 trilyon frank sarfetmiştir. 
e etamizın sıc11k ve bol güneıli ık· 10 ,, Mülteci Meşhur "Y cdi sene muharebe· 
hmı, 1700 mttre irtihıa kadar dat 74 ,, Silah altına alınan !ıil) 
larda nebat yetiıtirilmesine müsait Amerika 4.272.000 70,000 si,, nde 551.000 kiti Fran11z inkıla· 

devlelıere ait ceman 5000 ıtmi ba 
mııtır. 

Umumi harpte ölenler şayed 

dörder kişilik saralarda gecit resmi 

yapacak olsalardı, bu malcheri me· 

r11im 81 gün gün 81 gece sürer 
di. 

ŞUNDAN llUNDAN 

C annea'de• Pa:..Soiff 
lelin• yazılı~: 
Vindıor dükün~ .... 

kaçb, bu yü._ de fena 111""' 

kelmdi. 
Hakkı var. Nis kayıkçailll' 

yahlara: • 
- Altmış f rınk veriniz. ._ 

tim butauoa. ero. .. ,taım .... ırı 
ne götürelim. diyorlar. T 

Seyvablar aoru,.: nü .. 
- Orada ne wrl ınelc 
- Vincllor duki ile k 

toda oturuyorlar, denize ..,;•;..-1111 

seyrederliDiz. 
Bunu duyan seyyahlar 

lcrini kapp ıaodala biniyor 
dallar sara sıra ıatonuo ·· .. 
liyor, demirliyor, Seyyahlar 
de dibbiill Vindsor dükü ile 
na Bahçede gezmeleriai, • 
melerini günq banyosuna 
mı, kayalıklarda balık tu 
seyrediyorlar. 

Bunu haber 31an Dük 
ye şikayet etti. Fakat ~·hl!ılll'IJ: 

elinden' ne 'elir? Deniz 
malıdır. Sındallırı oraya git 
kiınse mr:•e.cJeaı~ Hele rnı1'. 
dolı$8n meşhur şahsiyetler 
sa, o civ1rın kalabalık olmdl 
tabiidir. 

12.30 p.ıatram 

12.35 Türk Müıith(FHıl 
13.00 Mem&ekel-.eaat ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. 
13 ıs Müzik ( Küçük 

"' Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Raffaele Valente -

bir memleketten serenad 2 -
RectenWald - Viyana müz.ikl,ri 
joscf Lanner - Balo dansları 
Rio Gcbhardt - Nokturno ni~ 
Hanı Mainzer - Viyana polk•"' 
Franz Lehar - Libellentaz o 
den potpuri 

14.15 - 14.30 t/.üzik (Dan• 
ıiti - Pi.) 

18 30 Pıograın ;i, 
18 35 Müzik ( Şen oda ~üı İl 

lbrahim özgür ve Altş Boee~ 
19.05 Çocuk saati 
19 35 Türk aıüziti (F.a~I 
20.10 Ntşeli plaklar - R. 
20 15 Mfiıik (Piyı.a ~I 
20.30 Memleket saat ayart· 

ve mcteoıoloji haberleri. 
20.45 - Türk Müıiti 

peşrevi 2 - Mahmut Celil.lifi 
- ıHüu.am 1tarkı • ~ Dttilfli 
evvel. 3 - Tatyos - Hüzzalll 
kı - Suyi katande. 4 - Arif ~ 
- Segih şarkı - Meftun olah· 
Arif bey - Segih şarkı -
iliç. 6 - ..•....... - . 

lie 
rır 

iŞi~ 

uz semaisı 7 - Aıtaki - EvJÇ 
8 

kı - Aşkınla batıp oldutumu 
Bımen şen - ferahnak şark1 -
bumda bahar açtı 9 - ... ·- • 1~ 
.. - Eviç türkü - Şahane goı ~ 
hane 10 - ....•..•.. -
türkü - Elveda dost deli rönül. I 

23.20 Müzik ( Cazband - P 
22.45 - 23 Son a~na, :;p~ 

bcılcri ve y.arjıpki flrogram. 

Bu gece nöbetçi .. ,~ 
Yeni <:ımi cive__. 

Toros eczabaoeaidir 
dir . Bu hususda yapılan tecrü'leler ••• halya 5.704.000 750,000 bı muharebelerinde 1.400,000 ki,i 1 

__________________ .................................................................. ---------------------------------------.----------- ....................... -... --~) pek pırlak neıiceJer vermiıtir. tec • -
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Küen Mari'de 
Cl:ör,t -günüm ÜZ 

T ranastlantiğin 
Tül'k hamamı 

içinde 
bile 

bir 
var ! 

• 1 • 

Cümhurreisimiz 

1. INÖNÜ 
BOLU'DA 

1 Uzak Şarka bir 
filo göndermeli mi? 

Temmuıun12 · · "'~-------------------------------• nü . :Jncı 

Ankara : 5 ( Telefonla )-Reisi. 
cümhurumuz ismet lnönü hugün 
Boluyu şereflendirmişlerdir. lnönü 
geçtiği yollarda olduğu gibi : boluda 
da emsalsiz tezahüratla karşılanmış 

Vaşi11gton : 5 - a. a. -Summer 
Welles , bazı ahvalde Uzak Şarka 
bir filo gönderil.nesi lazımgcleceğine 
dair Çemberlayn tarafından yapılan 
beyana~ı tefsir etmekten içtinap 
e t m ı ş , Uzak Şarkta müşte 
rek bir harekette bulunulmasına 
dair lngiltere ile Amerika arasında 
hiç hir itilaf mevcut olôıadığını 
söylemekle iktifa eylemiştir . 

" Kuın MariyP. ~in
lllelc .. ıçın Şerburga gidi 
.Yoruz, 

Sen üstündeki mü· 
t~ıddit muazzam köp 
tul · it .. erı ıe,tikten sonra 
01 YolJarına dalıyoruz. 

İtalyanların, Hatayı Türkiyeye 
verdiklerinden dolayı Fransayı 
protesto ettiklerine dair haberi, 
Küen Maride çıkan Atlantik 
Taymis ;gazetesinde okudum : 
Dold•I" S•Hm Sert;e'nln TUrk SözU'ne 
Anterfka41•n gönderdijl n o t ı • r Eyf e1 u~kta rittik~ 

~li,Y!of., ~ir Hdyo 
lllaayonunun iskdeti .__ ........... ~sı:--~~---·---------
~e kalmMla;.Ye nihayet enfin Hamamın kapısının üzerinde şu 
~ arazilerinden artık onu görmek levha var: Türkish bath . 

cletil.' Merdivcal•eo yukarı katlara 
Bir lc:aç dakikıda bir sağdı çıkalım : Adan F ye kadar tam 
~ taini mini, yetil., şirin köyler altı kat. Bütün bu katlarda kama· 
~YGnaz. Her taraf yemyofil:: Bu 
)e,i ıdekora b1rer kınmzı puYa• 
IÜIQ Vfl•n plineilcleri g<>Rlükçe .' 
Ç~lc:urovayı IMtırhyoruıo. Adına 
lo.leritnin öniiftde endı-'llll)'OF. 
li· Satll _ ıollu bütün topraklar cici 
t ·Bot bır karış toprak yok. Paris 
en Lizyoya ve oradan Şerburga ka 
dar hep ayni dekor .. 

d ~t~r1?'4rı'~ ve bir kaç 
k~k.~lca sonra Kuin Mari'nin yanında 
k ~ ~r--:yı~~ ve D" bir 
1~ dakika deniz ortasında yüksel-

;;•. ~le iibir: et• and••~ Kuin 
•nnın rüvertesindcyiz, 

li Deniz sakin, insanlar neşeli .. 
er taraf insanı rülüyor. Hava ka 

tı~d~lc.çı neşe arhyorf Büyük vapot 
'~.: ıçıride .• 

1 
Saat 21. Yemek. 22-23 et 

kcnce.. Müteakiben kamara ve uy· 
ll. 

Sıbah .• 

rılaı v.ar . 
Her kısımdı mevcut olan büyük 

istirahat salonları yanında , Perapa· 
las ve yahut Tokatlayan salonları 
bir sinerHmn sigara salonu halinde 
kalır . 

Gene böyle muhteşem yemek 
salonları ... Hiç insan ayagı basma· 
mış kadar temiz. Ve ctrafında,siga· 
ra için ayrı, yazı yazmak için ayrı, 
okumak için hep ayrı ayrı salonlar. 
Ke,a aioe111a salonu da • Gemide 
bar, tiyatro da unutulmamış . Ve 
bütün aratilldarıaızı hulab~niz 
bin bir çeşitli bir mağaza. Bakkalı , 

terzisi, kunduracısı , her şeyi olan 
bir mat aza. Ve ayrıca bir banka . 
Ve sabahleyin uyandıtımz zaman 

kamaranıza atılmış gazete . Bu ga. 
zetc vaP,Urun içinde çıkmaktadır . 
ismi de Atlantik Tıymis. 

Bu gazete .rünün en mühim ha. 
berlerini vapurdaki tclıizler vasıta 
ıile alır ve okuyucularına verir. Mü· 

teaddit tefrikalı rı , hikayeleri vn ; 
mütekamil bir gazete. Sekiz sahife. 

Kuin Mariyi biraz gezetim: Kama 
tılar arU1Ddıla .koriJorun nibaye 
r ~rtde mulatttem Nlonlar başllyor. . Ve Paris Soir tipinde . 

tetı kıttı deniz suyu havuzu 
:ükemmel kabineler .. jimnastik o· 
ıtırı ve ıpor aletlert.. Ve bu ha 
~ıun üstünde bir "Türk hamamı. , 

1 
' bir fÜn -erlceklere, bir gün- kadın· 

1
'• tahsis edilme'. tcdir. 

Vapurda seyahatimin devam et. 
titi cföıt gün hep bu gazeteyi oku· 
dum. V c hatti vapµrda giderken , 
ltalyanların, Hatayı bize verd&le
rinden dolayı Fransızları protesto 
ettiklerir.i bu ıazetede okudum . 

YAZLIK_ SiNEMA 
. BU AKŞAM 

zamarwnlZln En Şahane Si']ema Yıldızı llahi 

( Doroty Lamour ' ı 
Aşkı, Heyecanı ve ihtirası nefsinde Toblamış olan Büyük ve 

Emsals:z Tabiat Filmi 
. 

Dişi -Tar zan 
• 

" 

• TÜRKÇE SÖZLÜ -ı,_ ... ~ 

Afrikanın Bakir Ormanlarında cereyan eden Binbir Maceralar 
Şaheserinde Takdim ediyor 

Başından .Sonuna kadar alaka ile, merakla seyredilecek 
Cidden Mükemmel Bir Film 

Son Günlerin Ehemmiyetli Vakayini 
İhtiva Eden Yeni Bir fQX JURNAL 
Kalabalığa Meydan verilmemesi için Bi· 
ı~tlcrin cıken aldırılması rica olunur. 

., ·-
Pek Yakında Pek Yakında 

•-._ Dünya Sinemacılıtının En Büyük Dört Şahsiyeti 
( ;,~ l'•ylor ( Franchot Ton - Margaret Sullavan ) ~~bert Yo~~g 

P cephesinde Yeni Bir Şey Yok ) Romanınının buyuk muharrırı 
Erik Maria Römark'ın En Son Şaheseri 

s;.,. ( Üç Arkadaş ' ı ) 
"' Perdesinde Heyecanlı ve çok acıklı bir tarzda yar.atmı~lardır. 

Bu Emsalsiz şaheseri sabırsızlıkla bekleyiniz 10906 

ve alkışlanmışlardir. Milli Şefimiz 

bu geceyi Boluda geçireçeklerdir. 

Basım Birliği Reisi 

INGILIZ MEBUS MUHARRİRLERi 
ŞEREFiNE BiR ZIY AFET VERCI 

lstanbul : 5 ( Telefonla ) -Bir· 
kaç gündenberi fstanbulda bulunan 
B. Jon Parkerin reisliği altındaki 

İngiliz mebus muharrirleri şerefine, 

Basım Birliği f adına, Dasın Birliği 
Reisi UJus Başmuharrj Ankara Mebu 
su B. Falih Rıfkı Atay Parkoteldc 
bir akşam zıyafeti vermiştir. Bu zi· 
yafette lstanbul gazetelerinin baş· 
muharrirleri de hazır bulunmnştur. 

Maarif ve iktisat vekilleri 
İstanbul' da 

fstanbul: 5 ( Telefonla ) -Maa 
rif vekaletine batlı .mümessiller ile 
ri gelenleri tarafından karşilandı ve 
doğruca Modadaki evine gitti. Vekil 

lstanbulda bir iki gün ıkaldıktan soıı 
ra Trakyayı gidecektir. 

iktisat vekilımiz B. ·Hüsnü Çakır 
da Maltepede trenden inerek Gözte 
pedeki evine gitti. B. Hüsnü Çakır 
öğleden sonra 11 inci yerli mallar 
serıisini ziyaret etti. iktisat vekili

miz pazartesi günü tekrar Ankara. 
ya dönecektir. 

Panama kanalında üçün
cü bir bend inşası 

Vaşington ' 5 - a. a. - Pa 
nama kanalında üçüncü bir bendin 
inşası için 277,000,000 milyon do 
!arlık tahı.isata ait Ayanca yapılan 

bazı tadilatı Mebusan Meclisi ka· 
bul etmiştir. 

Kanadanıo harp levazımı 

Londra : 5 - a. a. - Kana· 
dalı sanayicilerden mürrkkep bir 
grup, harp lcvaumı imali hakkında 
lngiliz hükumctile görüşmek üzere 
Londraya gelmiştir . 

ilk mülakat dün Kanada komi 
scrliğinde kara, deniz ve hava mü· 
messillerile yapılmıştır . 

Prens Pol'un avdeti 

Belgran ; 7 a. a. - Seyahatte 
bulunan Naib Prens Pol ile Pren 
ses Olga, rc.fakatlerinde Prens 
Nicola v~:Aleksandr olduğu halde 
dün akşam Kranj'a gelmişlerdir. 

Mısır Filistin yolu 

Kahire ; 5 a. a. - Büyük bir 
sevkülceyş ehemmiyeti .olduğu söy· 
!enen Mısır ile Filistin arasındaki 

askeri yolun P,Ck yakında inşaatı 
biteceği haber verilmrktedir, 

Mısır Kraliçesi Avrupa 
seyahatine çıkacak 

Kahire : 5 a, a. - Kraliçe Naz 
lı, Mısır Prensesler' ile birlikte 11 
Ağustosta Avıupaya hareket t!de 

cektir. 

Bununla beraber mumaileyh,men· 
f aat birliği olduğu zaman Amerika 
hükumdi tarafından takibedilen hat. 
tı hareketin diger mill tlerin hatt 
~~reketil~ muvazi gidebileceğini d~ 
ıla .. ·e etmış fakat Uzak Şarkta 1 • 
'k· eş 

rı ı mesai edilmesine dair hiç bir 

karar ittihaz edilmediğini , bu hu· 
susta müzakereler cereyan et 
diğini ve tabii hiç bir itilaf da :. 
dedilmediğini tasrih etmiştir. 

.Diger hükumetlP.rle Uzak Şarka 
daır sık sık malumat taati edilmek· 
tedir. 

Velles, bugün akdedilecek l 
k b

. . . o an 
a ıne ıçtımaını nıüteakip R 1 • A uzve t 

ıle hususı surette harici mes I 1 . 
'k v. • e e erı 

tetkı edecegını beyan etm' 1• . . ışır . 
Muımııleyh. nıhayet Çinde b 1 . .. u unan 
Amerıka mumessillerinin m h llA 
J d

. a a ı 

.akpon ~ploınatları nezdinde Ame
rı an teuaasını mutazarrır ede h 
d
. 

1 
. n a 

ıse en ?rotest~ ettiklerini ' fakat 
kendtkrıne harıciye nezareti tara. 
fından bu hususta bilhassa t 1• . . . a ınıat 
verılı:ıedığıni ilave etmiştir. 

Fransız askeri heyeti 
Londraya gitti 

Paris: 5 - a G · a. - cncral · 
Doumenc'in riyaset cttiğ'ı F k A ransız 
as er ı heyeti Londraya gitmek üze 
re bu sabah P'aristen ayrılmıştır 
He!~t Londrada lngiliz askeri he: 
yetı ıle temas edecek v d b e ora an 
. eraberce Moskovaya hareket e . 
lıyecrktir . Y 

Pasif müdafaa 
- Birinci sahifeden artan -

p 'f k . a~ı orunma mevzuıında L 1 
clıyelerın h . . e e. ' ususı ıdarelerin ve Dah''· 
ye Vekaletinin mühim vazife' . ı ı· 
dır iliz d b .erı var-

. e u vazifeler itibari 'e 
burada manevraya . 1 .• k . Y· 

x- ış ıra elmış ola ca5 iZ. • 

Vekaletin seferberlik - - - -
birkaç giin evvel Is mudurunu 
Şimdi kendim de V~~t~ula Y?ll_adım. 
dar,la birlikte gerek b . . ~utfı Kır
diğer işleri tertip etmek!~ ışı, g~~ek 

meşgu.uz.,, 

Çin kuvvetleri 
- Birin<:i sahifeden artan -

merkezi civarındaki çin kıtalar ı SÜ· 

ratle bu şehre doğru ilerlemekted" 
ler. ır . 

Çin kıtaları nankinin garbinde 
ve cenubundaki japon il~ri karak 1 
!arma şiındiden taarruz etmişle d~ 

Ç 
r ır. 

unking . 5 a a. - Reut er : 
Japon tayyareleri tarafından dün 

sabah yapılan bombardıman esnasın 
da 20 kadar lhava torpili t:cnebi 
konsolosluklar mahallesine diişmüş 
tür. lngiliz konsoloshanesi ağıı hasa. 
'a uğramışsa da ınsanca zayiat yok 
tur. fransız konsoloshanesinde çalı
şan sekiz çinli ağır surette yaralan 

mıştır. Alman konsoloshanesi ise 
t•ımam~n harab olmuştur. Jaı:on tay. 
yarden yangtse nehrinin cenub sa· 
hilinde kain hlspringsi de bombar 
dıınan ederek bir çok insanın ölü· 
müne sebeb olmuştur. 

. 
== LEL± &! 3~ 

Adana Erkek Lisesi 
ğünden: 

Tutan 
Lira Kuruş 

•• 7,5 
Teminatı muvakkate 

Lira Kuruş Kilo 

2565 ()() 192 50 27000 

2800 00 
·210 ()() 7000 

3000 00 225 ()() 3000 

720 ()() 54 00 3000 

240 00 18 00 2000 

500 00 31 50 5000 

300 00 22 50 2000 

1280 00 96 00 40000 

96 00 7,5 00 1600 

22 50 17 00 3000 

Direktörlü-

Fi. 
Kuruş Cinsi 

9,5 Birinci nevi ekmek 
40 Koyun eti 

100 Sade . yağ 
24 Pirinç 
12 Yoğurt 
10 Süt 
15 Kuru fasulya 
3,20 Maden kömürü 
6 Kuru soğan 

7,5 Patates 

Yukarıda cins ve müfredab yazılı okulumuz pansiyonunun 1 Teşrin 
evvel ı 939 dan 31 Mayıs 1940 taribine kadar 8 aylık yiyecek ve yaka· 
cak ihtiyacı olan 10 kalem er.zak t.~ri~i ~lanınd:n itibaren 15 gün müddet· 
le eksiltmeye konulduğundan ısteklı . erın ıl ,Agostos 1939 Pazartesi günü 
saat onda yüzde yedi buçuk ~eminatı muvak~a~.e akçel~~ile, birlikte Sey
han Kültür Direktörlüğüne muracaat etmelerı !uzumu (ılan olunur. 

6 - 9 - 12 - 15 - 19 10922 

Adana Kız lisesi direktörlüğünden: 

Nevi: Azami Kilo Muhamnıen B. Dipozito Gün Saat . 
Ereğli ve Zon 50 ton 2500 K. 167,50 L 24/8 939 
guldak kömürü Perşembe 
lave ve kriple Saat 9 da 

ı _ Adana Kız lisesinin 1940 Mayıs sonuna kadar kömür ihtiyacı 
318 1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 Açık eksiltme Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak olan 

komisyon huzurunda yap,Jacaktır. 
3 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad· 

deleri mucibince lazım olan vesaikle yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat te· 
minatlarını eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenlcrin ilin müddeti zarfında Pazardan 
mada her gürı Adana Kız lisesi müdürlüğüne müracaatları. 

6-8-13-18 10919 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Vergilerde ihbarnamelerin 
ve temyiz usullerine . ~e 

komisyonları teşkıhne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

• Kabul tarihi : 6 7 1939 

.. Dünden artan -

Madde ı 6 _ Vergi işlerine aid tebligat vilayetlerde varidat m üdüı ü. 
nün ve kazalardı ınalmüdürünün, bi~a ve ar~zi vergileıinde hususi mu· 
hasebe müdür veya memurunun tensıb edecctı memurlardan biri ve köy. 

lerde tahsildarlar ınarifetile yaptırılır. 
.Müddetlerin hesabı 

Madde 17 _ Gerek bu kanunda, gerekse ~lelumum vergi ve reJme 
mütealrk k unlarda yazılı müddetler aşetıda~ı şekilde hesap olunur . 

ı ~ M~~det gün olarak tayin edilmişse teblitin yapıldığı gün hesa· 

ba katılmaz ve son günü tatil saatinde biter. 
2 _ Müddet hafta olarak tayin edilmişse başladığı güne ertesi haf. 

tada t k b-ı eden günün tatil saatinde biter. 
3 ~ aM~ddet ay olarak tayin edilmişse başladığı güne son ayda te. 

kabül eden ünün tatil saatinde biter. Müddet ayın nihayetine doğru baş · 
lamış olup t~ son ayda bunu . tekabül eden gün yoksa müddet son ıym 
sonuncu günü tafil saatinde bı.ter. . . . _ . . 

4 _ Tatil ünleri müddetın hesalıına dahıldır. Şu kadar kı muadetın 
son günü resmr tatile tesadüf ederse tatili takib eden ilk iş günü akşa· 
mı tatil saatinde biter. 

itiraz ve temyiz müddetleri 

Madde 18 _ Bu kanunun birinci maddesinde sayılan vergilere aid 
kanurılarda . itiraz hakkı verilmi~ olan muamelelere karşı yapılacak itiraz. 

L 

ların müddeti 30 gündür. . . . . . _ _ . 
Bu m-ddet mükellefler içın, tcblığ tarıhının crtcsı gununden ve malı· 

ye ve h u A idare varidat daireleri için de kuarların veya tahrir ve tah· 
ususı 1 . I 1. .h. . 

min cetvellerinin itiraza salahiyetli memur ara zımmet e tcs ım tarı ının 
ertesi gününden ve karar veya ccdveller posta ile gönderilmiş olduğu 
takdirde ine aynı memurlara teslim tarihinin ertesi gününden başlar. 
Bu evrak;n itiraza salahiyetli memurlara azami on beş gün içinde veril 

mesi mecburidir. 
Gündelik gayri safi kazanç üzerinden kazanç ve buhran vergisine la· 

bı olan mükellefler için itiraz müddetinin başlangıcı, ilk taksiti ödedikle

ri gunün ertesi gündür. 
Madde 19 - Bu kanunun 29 uncu maddesi mucibince kabil olan 

Var .899 
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Ad B ı ı M • ana orsası uame e erı 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 
1 

fuı çok 
K. s. K. S. Kilo 

Roza l ,12 

1 Piyua parlafı • 
İ'lyaaa temizi • 26 

1 

1 
Klevland 37,50 1 

YAPA~l 
13eyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 

Yerli •Yemlik. 

• "Tohumluk. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 3,50 

• Yeril 2,62 3 00 

• Mentane 
Arpa s 3,10 
Fuuiya 
Yulaf ~.62 2,90 
Delice 
Kwı yemi 4,37 . 
Relen tohumn 9 
J;lercimek 
Susam 16 

UN 
Dört ~ldız Salih 

~ .llç • • 
1i D Dört yıldız Doğruluk 
~ .! üç • • 
;g f Simit 

" 
~ a. [)ört yıldız l:'.umhuriyet . 
.... ü2 " " Simit 

" 
LivHpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

51 8 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. p,,.. Scıntim 

Hazır 5 27 Lir~I 

Rayişmark 
-----Vadeli 1. 4 49 Frank (Fransız) -3 35 '14 Vadeli il. 4 Sterlin ( İngiliz ~ -5-93 

Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) ?26 67 
Nevyork 9 04 Frank ( isvicre) 00 00 

Kayseri Askeri Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden • • 

1 - Adanada gösterilecek yerde iki Garaj inşası kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 64884 lira 66 kuı uştur. Muvakkat te'minatı 4494 
lira 24 kuruştur. 

3 - ihalesi 14 - 8 - 939 Pazartesi günü saat 11 de Kayseride 
Komutanlık dairesinde Satın Alma Komisyonunda yNpılacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri, Adana 
Askeri ve Anka,., lstanbul Levazım Amirlikleri Satın Alma Komisyon· 
larında 325 ku uş muküilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe gitebilmesi için mahalli Nafia Müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde inşaat yapıtırdıtına dair vesika ile 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en 'geç bir saat evveline kadar komi,yon 
reislitine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeier 

kabul edilmiyecektir. 10892 

28 - 2 - 7 - 12 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul , 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

5 1000 - 5.000 • • • 
8 500 - 4.000 • • • 

16 350 • - 4.000 • • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 . 25 6 .250 • • - • 
435 32.000 

T. iş Bankuına para yatırmakla , yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan Hususi • mu ase e mu ur-h b .. d . 

lüğünden: 
• 

1 - Hususi idareye ait ve mevkii, miktarlarile geç~n seneki kira 
bedelleri aşağıda yazılı tarlaların, 1 - 8 - 939tarihinden 1- 8 - 941 
gününe kadar iki mahsul içın kiraları açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Açık artırma, 939 senesi ağusto~unun onuncu perşembe günü 
seat 11 de yapılacaktır. 

3 - ihale gün ve saatinden evvel yatırılmış ·bulunması lazım gelen 
muvakkat teminat paraları da ayrıca gösterilmiştir. ı 

4 - isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün .hususi muhasebe 
vaıidat müdürlüğü bürosuna ve ikinci maddede gösterilen açık artırma 
gün ve saatinde vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 

23- 28- 2- 7 10875 

Miktar Bedeli Sabıkı 

Hektar Lira Kuruş Mevkii Teminat Parası 

L. K. 

34,7182 400 00 Teıktşan 
( Akdam )30 00 

39,4251 435 00 • 32 6'.t,S 
41,5j88 500 00 • 37 50 
22,0560 250 00 • 18 75 

4,5031 55 00 Haydar otlu bucagı 4 12,S 
4,8707 60 00 • • 4 50 

Doktor 
• Kemal Satır 1 • 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartmanı 

Haatalarını har gUn aabahtan ak,ama kadar kabul adar. 

GA. 2 - 26 10909 -
;, 

Devlet Hava Yolları U-
mum Müdürlüğünden: 

Hatlarımıza ilaveten 7 Atuatos 1939 Pazartesi gününden itibaren 
lstanbul - lzmir arasında (dotıu) seferler başlayacaktır . 

Bilet fiatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Hava hatları Lira Kr. Lira Kr. 
Ankara - ILmir ( lstanbul üzerinden ) 40 00 57 o:.ı 

lstanbul - lzınir ( doğru hat ) 20 00 28 50 

7 Ağustostan itibaren hareket saatları 

Ankaıadan harektt lstanbul.ı muvasalat 
Saat Ddkika Saat D.kika --

14 00 16 00 . 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adana ya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket Ankarayı muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

-
7 10 9 20 

ls!anbuldan hareket lzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

lzmirden hareket lıtanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika - -

7 10 9 00 

Ankaradan ha1'ket iz mire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 17 45 

lzmirden hare ket Ankarayı muvHalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 ()() 11 45 

Fazla tafsilat 
. . 

Meyd.. Müdürlüklerile Acentalara müracaat ıçın : 
edilmesi , ( 3326 ) 28-31 T. 3 6 A. 10889 

7. Tüm Satınalma komisyonundan 
1 - Kayseride gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla ... 

siltmeye konmuştur. i 
2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 kuruştur muvakkat teminatı 4214 

ruştur. 

3 - ihalesi 14181939 pazartesi günü saat onaltıda Kayaeride koıııt 
tanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - istekliler, bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri, Adı°' 
askeri ve Ankara, lstanbul Levazım amirlikleri aatın alma komisyoııl•f111 
dan 300 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 -isteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli Nafia müdürlükleri# 
böyle büyükölçüde inşaat yaptırdıtını dair vesika ile 2490 sayılı k""!: 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi iP 
lif mektuplarını ihale saatından en geç bir saet evveline kadar kolll~ 
reisliğine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler 
bul edilmiyecektir. 10887 

27-1-6-11 ..,,; 

Seyhan P.T.T. müdürlüğünden 
l - Hergünkü tren vt posta seferlerine göre merkezden istas>'°" 

ve istasyondan merkeze, sefer adedi ve atırl~ğı ırayri muayy~n postıl~ 
götürüp retirmek üzere Adana posta merkezıyle Adana 1- ıstasyoıı ; 
sı posta nakliyatı kamyonetle ve bir sene müddetle 21 - . 8. - 9 J 
pazartesi günü saat onda ihale edilmek üzere 5 - 8-939 TarıhuıdeP 
baren on beş gün müddetle açık eksiltmey.ı çıkarılmıştır. ıtİ 

2 - ihale Seyhan P. T. T. müdürlütü binasında komisyon tarıf 
yapılacaktır. rJI 

3 - işin eski ayllk bedeli 100 ve muhammen bedeli 150 lira 
muvakkat teminat 135 liradır. 

4 -isteklilerden 2490 notu. kanunun 4 üncü maddesinde yazılı ~ 
lerle ticaret veya sanayi odaıarına kayıtlı olduklarına dair 939 ıe~ 
ait vesikası olmuyanlar ve reşid ve iyi hoy sahibi olduklarını ve ~ 
ağır hapis veya o derece cezayi icap ettirecek bir fiil ile nııhküm 
mıdıklarına dair vesika ibraz etmeyenler ihaleye giremezler. ,;i 

5- Bu baptaki sartname ve mukavelenameyi ırörmek isteyerı is~ 
rin hergün mesai dahilinde müdürlük kalem seflijine ve ihıl~ye ıi~ I 
lerin de ihale gün ve saatında teminatı muvakkate makbuzları ve d~ıJ 
cü meddede bildirilen vesikalarla birlikte müdürlük binasındaki '91 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 10 

6 - 10 - 15 - 19 ,,1 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulü ile bina inşaatı eksiltme ilioJ 

Ekiltmeye konulan iş: . v~ 
] - Adanada Hükümet caddesinde ve kız lisesi karşısındaki 

mahal üzerine olbabtaki projesine göre apartman inşaatıdır . . !11 
2 - Bu inşaat maa müşteınilit götürü olarak topdan elcsıll 

konulmuştur . 
3 - Keşif bed~li (40439) lira (98) kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname, 
B - Muksvcle projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Ekıiltme şartnamesi, 

D- Proj~. rt° 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada 11akıfl.r umum müdür u .. ~ 

şaat müdürlüğünden, lstanbulda lstanbul vakıflar başmüdürliit~,. 
Adanada Adana vakıflar müdürlütünden iki lira iki kuruş mukabı 
alınabilir. 1 

6 - Eksiltme 31 d 939 t.ırihine rastlayan perşembe günü sa•1 

Adanada vakıflar iduesi binası0nd1 topla~ac•k ~omisyon-la y~pılaC J 
7 - Eksiltmeye girrceklcrın (30331 lıra temınat vermderı ve ,ş 

yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. • 
A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası . ~ 
B - ihale tarı hinden er. az sekiz gün evvel Adan ada nafıa il 

lüğünden Ankara vakıflar umum müd_ürlilğ~ ~nşaat müdürl~tün~e~j 
bulda vakıflar başmimarlığından ve dığer vılayetlerde nafıa mudu J 
rinden alınmış ve en az otuı beş bin liralık tek bir bina inşaatı Y 
ve muvaffak olmuş bulunduğu~u bi~diren ~.apı müt~ahhitliti ve~ik"'; 

8 - Eksiltmeye gireceklerın bızzat ~~~sek ~ımar veyı yu~,e f 
şaat ıııühendisi olması veya bunlardan bırı ıle muştereken tekhf 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri şarttır. . J 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı ıarfın ihzarında ve teklıf· I 
!arının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderıl i' 
2490 numaı'alı k.anunnn 32, 33, 44 Üncü maddelerine harfiyerı el, 
etmeleri la1Jmdır. 6 · 15 · 21 30 },;I 

Acıderedeki içme Mı 
den suyu .açıldı 

Her 

Her 

gün Misis 
tren .. 

uç 
Acıdere istasyoıı~ 

gider gelir 

türlü yiyecek şeyler , bol ve uct.11 

Yatacak yerlerimiz de vardır 

1 26-26 10785 / 

----------·--- ot Umumi neşriyat "'O~ 
Macid Giiçl~ 

Adana Türksöıü oı-' 


