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Hatay işinin 
son safhası 

r~ "-'~- .. ~~-~ ~< DEVLİ HERALD' A GÖRE 

: FRANSA iLE i i VE;Si ~Al . ı r sıovakya'yı 
KA l.MZALAVACAGIZ marı a ), işgal edeceklermiş! 

FERiD CELAL GÜVEN 

A11hura 15 Haziran 

ve Şarki ~kdenizde t H 
atayın· ana vatan harita-. ' 
sı içine sarih ve kat'i su-
rette karışması zamanı 

B S 'ın 
L d ls a r - • rang 

on ra : ·"· .. . 
M k , "t" du"ğü teklifler uzerın os ova ya go ur . . nrtık çok:uzak.görllnmUyor. lki gUn .' 

evvel Başvekilimizin Fırka Grubun· ·' 
daki izahlarından ve bugUn Paris'ten 

1 

Hatay meselesi 
mütekabil bir 

anlaşması 

yardım beyannamesi ımzası P · hükümctlcrının 
de Londra ve arıs 'k de 
tamamiyle mutabık olduğun; l ~~d .~e 
den Taymis gazetesi, Slova yak. al 

1 

yadan gelen kılaların çokluğu karşı
sında endişeler duymaklarlır. Dığer 

taraftan gelen yolcular, Slovak - Al
ınan gerginliğinin Alman - Çek :ger
ginliğinden daha az olmadığını bildi: 
ıiyorlıır. gelen haberlerle; Fransız hariciye na- J Paris : 1:> - Hariciye Nazırı Bonne ile Suad Üa· 

zırı Bonne ile sefirimiı Suat Da\laz vnz, dun Sancak davasının başlıca ihtilaflı meselelerini 
Ankara Sefiri arasında İskenderun Sancağı halr kındn 
bir itilaf, digeri Pari~'te llonne ile Suat! Dav• z ara-

1 k aşax-ıda ı ıa-leriyle alakadar o ara 15 
Deyli l leı ald ise, Slovakyan'ın 

yakında askeı i surette işgal :edileceği 
ve himaye idaıesine ilhak olunacağı 

haberini \•ermektedir. 

arasında Sancak rue~elesinin başlıca görUşmuşlcrdir .. Tam bir. itilaf.a val"ılmasını .~uteakip 
ihtilaflı olan safhalarının konuşulup 1 : iki a\·rı veo;ika ımza edılecektil". Bunlardan bırı Anka- .. mda Şarki Akdeniz'<lc müşterek bir mutckabil yardırn 

ı beri vcnnektcdit: l'k 
. aden)eıe ına ı Almanya zeogın m 

. r~ 'd: Harici.ve Vekili Şukru Saracoğlu ile Fl"ansa'nm halledilmek Uzere olduğunu öğrenıyo- ... .... 
be,vannamesidil" 

ruz. B~ ~ti~ye v~ılır ~n~u, ·~~~---~~-------~-·---------~~--~~~~~~~ Sancağın nnavatana avdtti meselesi 
Lir vesikaya bağlnnacak. aynı za
manda Şarki Akdeniı.in mUdafaası 
meselesinde de lngiltere ile aramızda 
olduğu gibi Fransa ile de mutekabil 
bir yardım vesikası imzalanacaktıl". 

938 yılındaki 
devlet Tahsilatı 

• 1 fatay meselesinin, TUl"k milleti 

için nnsıl vazgeçilemez hayati ve 
millt bir iş olduğu herkesin mah1mu
dul". İstiklal mUcadelemizin hedefini 

iTALYA - iSPANYA 
KONUŞMALARI 

206.647.118 
teşkil eden anavatan sınırları içinde 
Bntayın da meYkii vardı. Yil"nıİ 
yıldanberi bize ait olmıyan şcyle
l"e asla karışmamak, ve bize ıtit olan
Ianl:ıl"dan da asla vazgeçmemek pren· 
~ibiyle hareket etmekteyiz. Bunun 
içindir ki: Turk olan Hatayın ana 
vatana dönmecıi Turk milletinin yeg!
ne hasret çektiği Uzerindı= israrla 

Müzakerelerin şümul ve ehem· 
miyeti mahrem tutulmaktadır 

GENERAL FRANKO EYLOL AYINDA ROMAVA GlDECEK 

_ Ankara : 15 (Telefonla) - Mali
ye Vekaleti 1938 yılının 12 aylık dev
let tahsila hm tesbit etmiştir. 1938 yı
huın 12 inci ayı olan Mayıs ayı için
de 21.3;j7,999 lira tahsilat olmuştur. 
Nisan ayında 235.409.179 lira olan 

durduğu bir işti. 
Dostluklal"ım menfaatleriyle öl

çen bazı hukömetlerin, gazetelel"inde 
göruldUğU gibi I (atayın Tur ki yeye 
avll~ti Saı·ki Akdeniz mUdafoasının 
il·rtihini kolaylnştırmak maksadi~ le 
Fra rı -;anın cebinden çıkarılıp alınmış 
\ıir laviz olmathgı gibi, Suriycnin de 
bu memleket Uzcrindc hiç bir o;urctle 
ne milli, ne tarihi ve ne de ırki biı· 
alaka .. ı vnrdır. 

l !i:! L den beri hir çok muka vd 
ve mU1,akcrderlc Turk millcline ait 

lıir toprak oldugu tnsdik olunan 1 la.

ln,\ ın, bize avdetinden bilhas~a, Fran
snm n vc Suriycnin buyuk foydalar1 o.b-

en klır. V c lJatayın bize n vdeti gene bır 
lakım hasım matbuat tarafından kas
lcn u\·duruldugu:gibi, 'furk milletinin 
Surİ\'.C Uzcrin<lc mustakbel bir arzu· 
-;un:n leznhUrU ... ayılabilecek, hnks1z 
ve mantıksız bil" hudud gcnişlemeside 
clcgildir. 

Daima söyledik ve (laima da tekrar 
cılcccğiz. l laı·ici politiknmızın ana va
,1rları başında komşularımızla mutlak 
lıiı· sulh içinılc ,ynprnak. mUtckabil 
hak ve hıırriyctlere sonuna kadar 
ria\'ct ctnıck d5,·ası gelir. Hatay 
Tu:·kiye_ye lrngllıı. yal"ın iltihak ede· 
ı.; (• k bu v urd c1arçasının Uzerinde ace· , . 
b;ı kimin bir zerre olsun hakkı var't 
Kim lfat:l\·dan bir avuç toprak bir 
damla su i~tiycbilir't. Bilkais Hatay 
ana\'urda dönmede geç kalmıştır. Ye 
lıu ~eç kalış ki; bilhassa, dostlukla
rımızın kökU çok geri zamanlara da
vannn Fransa ile aramızda daima. 
~ui tcfchhuınlcrc .\'ol açmış, iki milletin 
clbirli~i ile \'Apılması gerekli olan o • 

bir takım sulh davaları hile bundan 

zarar gi>l"mllştur. 

Bir kaç gUn içimle hallini kuv
vctlt• umJuğnmuz bu meseleden son· 
ra Ttırki ve· 1 ngilterc, Fransanm kuv
vet ve do:tluk birliklcl"İ kendisini 
dahn zinde ve hnmlcli olarak göste
recek ve dunya sulhuna daha yarar 
bir hale gelecektir. 

1UfW da Fransn Surivenin man· 
dn-;ını terkctmcye karar v~rdigi zaman 
kcndiliginden orfava Hatay meselesi 
çıkmış, nrtık bu işin sureti katiJ·ede 
halli znmanı gelmiş olduğu görUnUyordu. 

l<:bedi Şefimiz Ataturk o yıl: bu 
yllk millet ıncdisin<lc senelik nutukla
ı·ını iı nd bıı.) ururlıırken 1 lata\' işine 
knt;ı' et ve snr.ııhntlc temas . ederek 
el cmişlı.:ı'<lik i. 

Paris : 15 a. a. -
Madridden bildiriliyor : 
l pa nyol g;ıze ı eleı i, İtal
ya ile ispanya arasmda 
Romada yapılm~kıa olan 
rr.uzakcreıeı ın şumııl \'e 

ehemmiyeti hakkrnda sü. 
ı ütu muhafaza etmeklt' 

ve yalnız bu göı ü~nıt..lt r 

hakkınd.:ı ajdns arın vcı
mckl.:: oldukl.ırı çok kısa, 
habeı\erı ııeşıelmekle il..
tıfa eylemekle berde
vamdır lar . 

Madridiıl nıüslakbel 
itilafların akd ne tspanya 
hükumetini icbar c\mek 
arzusunda olduğu görü
len Roma-Bcrliıı mih
veri matbuatının nikbin· 
liğine gem vurmak iste· 
mek te oldugu anlaşılıyor. ' Digeı taraftan akde General Franko ve kızı 
dilecek itil.Mların sadece . . I . d'k' 
Kültürel ve iktisadi olac.ağı tahmin e~ilmcktedır . Zır~ . spanyaca şım ı ı 
h ide her hangi askeıi bir itilaf akdı mutasavver değıldır . 

a R l" _ Stefani aı·ansinın Burgostaki selahiyetli bir menbadan oma, _, a. a. R 
~ d'ıç ao"re General Frnnko Eylül ayının sonuna doğru omaya ge-
oğn·n ı15 ıne o ı • 

leceklir . 

Kont Clano da Madrld'e gidiyor 

B 1. 15 a a - Alman istihbarat bürosunun aldığı malumata göre, 
er ın : . · 

K C. 18 Temmuı. 1936 da İspanyada dahili harbin patlamasınıa yıl -
ont ıano, ı k .. ·· .. ·· 

dönümünür. tes'idi için yapılacak merasimde ha:m bu unma uzere onumuz-
deki l8 Temmuzda Madrid'e gidecektir. 

tiyetlı= dul"mayn mecburuz. Dainın. ken 
disile dostluğunu çok ehemmiyet vel"di 

gimiz Fransa ile aramızda tek ve bu 
yuk mesele budur. bu işin hakikabnı 
lıilcnler ve hakkı sevcnlel" alakamızın 
siddetini ve samimiyetini anlarlar ve 
' tabii görUrlcr" 

İste her isinde oldugu gibi, bu . ' 
isinde de ebedi Şefimizin 1\oktai naza 
l"
1

ı~ bu derce<' açık ve k:ıti idi. Oze-

man butuu millet meclisinin, ayakda 
ve sUrekli alkışlarla dinleıni~ olduk.la 
rı bu sözlerin artık ;vel"ine geti.ilmi~ 

Bay Fethi Okyar 
İngiltere'ye 
hareket etdi 

Ankara : ıs ( felefonla) - Adli

ye Vekilimiz B. Fethı Okyar dün ak· 

şaır.ki Anadolu ekspresiyle İngiltere· 
ye gitmek üzere lstanbul'a hareket 

etmiştir. B. Fethi Okyar lskocya'da 
Saint t:. nereW's Vniversitesi tarafın· 

dan kendisine verilmiş olan hukuk 
dok torluğu unvanını kabul etmek ve 
buna müteallik merasimde hazır bu
lunmak üzere fng'ltcre'ye gitmek te-

ctir. V c lrnsırnıln milletimizi gicc, 
gundUz ım·~o~l cd~". Lnşlıca hııyuk bir 

ele hnkıkı sahıbı oz. Turk olnn Is 
nıc~ 

tcnııı, Anl:ak.)c hn,nlı,.inin ınuknd 
kl•lll 

olduğunu kati olarak sanıyoruz. Bun· 
dan böyle· eski dastumuz Fra.nsa ile 
aramızda tek bir gölge ve şUphe ese 

ri artık sa~ayamaz, Ak.denizin şarkirı 
dn bu iki dosf:un muhafazasına mecbuı· 
oldukları bir çok insani davalar v• 

haklar, bilhassa kendi öz ınenfoatla
rı vaı·dır. dostlluklaramıza karşı vefakar 

laklaramır: husnUni,·ctlerimiz bize çok ~ey 
lcr vidctmcktcdlr. lıiz bu duygular 

B. Fdhi Okyar'ın yurdumuzda 
bulunmadığı zamanlarda Adliye Ve
kaletıne Gümrük ve lııhısarlar Vekili 
B. B. Raif Karadcniz'in vekalet et
mesi muhtemeldir. 

Jcr:ı.tıılır, 
U crinılc ciddi.) etle ve ka 13unun 

t .. 
esırı nltıncln olarak l latay meselesi· 

nin. hallcdilmi>' olmasından bilhassa 
ac vınç duJ' makJa V1Z, 

devlet tahsilatı bu suretle 938 mali 
yılı sonunda 256.647.178 lirayı bul
muştur. 

A - I _ _ __ _ l • .ı. 
1 

Sergisinin nakli 

Sergi aynen lstanbula 
na '\ledilecektir. 

lııtaoLul: 1 S - Ankarada açıla· 
n kıtap sergisinin aynen tslanlula 
n.AkL kararlaşmışbr. Kitap sergisi 

1 1 ınci Yerli Mallar sergisinde gü 
zel bir şekilde kurulacaktır. Bundan 

başka Yerli Mallar sergisinde '·Ya 

rinki lstanl-ul,. ismiyle bir pavyon 
da vücuda getirilrcek tir. Bu pavyo
nu belediye yapacak ve bir çok 

maket ve planlar la lstanbulun ileride 
alacağt modern şekil halka gösteri. 
lecektir. Aynı zamanda şehrin ne 

suretle, ne şekilde imar edilecrği ile 
bu işlerin ne kadar müddette ikrnal 

edilebileceği de pavyonda ifade 
edilrcektir. 

CIZRE'DE 

Kendi bacağını 
balta ile 

kesen adam 

Cizren in Zevik köyünden Ah
met cdında bir kelekçi kelcge direk 
taşırken tahta parçalan arasından 
fırhyan büyük bir yılan ani olarak 
üzerine saldırmış ve kendisini baca· 
ğmdan ısırmıştır. 

Yılan tarafından sokulduğunu 
gören Ahmet zehirin vücuduna ya· 
yılıp ölümüne sebebiyet vermemesi 
için elindeki kocaman balta ile ba
catımldizinden kuip atrr:ıştrı. 

Ôlmcruek için bır bacağını feJa 
eden zavallı adamcığaz kesilen ya 

rasmdan fazla kan kaybettiğinden 
biraz sonra ölmüştür. 

' 1 k · n olan ve Silezya mıntıkalarına 1a il 
. . daha cenupta 

aynı zamanda bıraz .. . ı mıntıkalarını 
Rolanya'nın enduslrıye d d 

Ş. al hu u u kontrol altında tutan ıır. d . 
.. . h 'd tı yapmakta ıı. 
uzerınde asker t11. şı a .. .. . 

. . h de ınucubıncc, 23 mart tarıhlı mua e h 
Almanya küçük Karpatlar, eyaı 

' 'k da"lat ı sııtlla-Karpallar ve Javoını o . . ~ 
.. il ve ıstıhkam· rında sevkulceyş yo arı .. 

h faza el mıştı· lar yapmak hakkını mıı a 
.. . Alman kıtalan Bu muahede raucbınce . F 

istihkamları işgal edebileceklerdı a· 

Si klar t Alman-kat son zamanlarda ova 

Almantar tekzip edlyorlar 

Berlin : ıs a.a. - Selahiyctli mah 
f ıller Slovakya istikametinde Alman 
kıtal~rının hareket ettiğine dair veri
len haberleri bti surette tekzip et· 
mektc<lirler. 

Bıı mahfiller, Almanya bükfımcti-
nin Slovakya'nın statüsünü dcğiştir
ınek tasavvurunda bulunmadığını be
yan eylemektcdirler. 

Çin-Japon .harbi 
mühim bir safhada .. 

30 Çin kuvvetleri Pekine 
kilometre mesafede bulunuyor 

meselesi fena bir şekil aldı 
imtiyazlı mıntaka 

Şanğhay : ıs (Radyo} - . Çın3li· 
. l r or Pek ıne O • 

ler mütemadiyen 1 er ı) •. kuvvetle· 
kilometre bir mesafede Çın N . 

Ş nghay - an 
ri top !anmaktadır. a 1 ç·ın-

rr kısım an kin demiryolunun saı:; 
!ilerin elinde bulunmaktadır· b 

. . 
5 

a. _ Japon a · 
Tıenlsın : ı. a" ... bir hadise ile 

lukasının ikincı gunu 

baılamıştır : 1 ka hu 
. t' azlı mın a 

Bu sabah, ım ıy · 
2 

QOO Çinliyi. 
dudunda tahrikatcılar · 

0 
.. etmeğe 

. dl a taarı " 
Japon bc.rıka . arın. Mitralyözlerle 
teşvik :eylemışlerdır. k • tılu"frezesi 

1 T as ·erı müsellah bir ngt ,z j' kuvvet• 
ile mühim miktarda po 

1k~ halkı da-
. h ıı· e gclere lerı vaka ma a ın 

ğıtmışlır. H ehi Chin 
Tokyo : ıs a. a .. -abl~kası mii· ı 

Boun gazetesi, fientiınd n çıkmıştır.,. 
. , 1 kının a · 

nasebetıle ' kı ınç, ·r e etmekte· 
demekte ve şqnları 1 av 

dir: Çinli canilcı i 
logiliz memurla!:Ün Çin ıncse

teslim etseler de. b~ 1 sureti bulun
lesi için esaslı hır a n kınını so

. madıkça, Japon kılıncını 
. k~ yoktur. 

kulmasına ım an . kalkınmasını 
Çinin iO:ann~ ~~tün engellerin 

temine manı ola lazımdır. 
k ldırılınası . 

ortadan a L Temps v-
a - e 

Pari~ ıs a. · .. uzak şark me-
. b m;ıkalesını • 

zetesı, aş . t 'ır 
. h ·5 etmış · · ·ı selesıne ta sı Japonyaya (ngı tere 
Bu gazete, 'k tmeınesini ıhtar 

ve Fransayı :tahrıbueiki mil.el, dün· 
etmektedir. Zıra. 

bu kısmında hak ve mcnf cı-
yalnı? . uttarid surette ihlal cdıl· 
at erının m 
mesine artık miis ımulrn etmemcğc 
karar V('rebilirler. 

Londra : 15 a. a. - Avam 

k S
•nda muhafaıakarlardan B. amara • ~ . 

M . Japonları Şanghaydakı 
oreıng, • l 

beynehnilel imtiyazh mıntakada n· 
T lplikhanelerini Jııpon askerle· 

gı ız . . b . l'kh 
rine işgol ettirm~k ıçın u ıp ı a 

] d kasden grev çıkarmakla ne er e 
itham etmiştir. 

B. Moreing, istikbalde bu gibi 

hadiselerin tt•kerrür etmemesi. için 
muktezi tedbirlerin alınmasım ıste· 

mhtir. 
B. Butler, B. Moreing' İn beya-

natının hakikate muvafık olduğunu 
öylemiş ve icap eden tedbirlerin s . 
alınmış olduğunu ilave etmiştır. 

Mumaileyh, zikri geçen iplikha

nelerdeki tahrikatın laponların kuv
veti ile yapılmış olduğunu ve Şanh-

1 ve Tokyo'c.laki Japon makamah 
ıay bb .. 1 · 
nezdinde icabeden leşe us ~rı~ 
yapılmış bulunduğunu ilave etmıştır. 

Bunun ijzerine amele fırkasından 
ben smith, şöyle demiştir : 

_ İngiltere, kendi prestijini ne 

zaman tanıttıracaktır? 
B. Butler, bu suale, cevab verme 

memiştir. 

VERGıLERdE iTiRAZ! 
TEMYiZ MüDDETLERı 

Meclise yenı 
• bir layiha verildi 

T Jefonla) - Vcrgi-
Ankara 15 ( e ·., miiddctlct ine 

1 . e temyı .. 
erde ıtıraz v 1 'nin tebJiı<. sure 

. 'hbarnaınc erı x ve vergı 1 ~ • • r 'ha hazıılana 
linc dair muhım bır ayı 
rak ıneslise verilmiştir. 

Vergi kanunlarımızın hemen" kaf· 
f csindc itiraı ve temyize nit muddct 

\e mcıciler ayn tayin edilmiş bulun
makla ve bu da mükelleilcıi bir çok 
ınüşkilata maı uz bırakmaktadu-

Bundan başka vergi itiraz ve tem 
yiz talep ve tetkiklerinin taı zı i:_ra~ı 
hususlan, bu vadide en etıaflı hukum 

-Gerisi üçüncü sahifede-
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Dominyon 

Dünnyanın hummalı 
si15hlanma gayretle 

r . °'. 
1932 de dUnyanın iki buçuk mllyar 

Borsa' da 
ri ve totaliter devlet 
leıin korkunç mesuli · 
yetini bu rakamlar kafi 
bir sarahatle ifade et 
m•ktedir. 

dolar bulunan slllhlanma maarafları 1938 
de iktisadi tetkik: ve malOmat cemıyetl. 
nln nefrettljl bir teblfi• nazaran, 16 

Hububat fiatlara nas~ ? 

milyar dolara çıkmı,ı.r. Şehrimiz borsasında dün yeni 
Arpanın kilosu 3,28, Yulafın kilosu 
3, 18, yerli Buğdaym kilosu 3,5 ku 
ruştan alınıp aahlmışhr. 

lnglllerede alllh masrafları 426 mll· 

Bir kaç sene evvel, 
silah masraflaıı süratle 
yükselirken endişe du· 
yoluyor ve soruluyor· 

yandan 1.693 milyona çıkmı,tır. 
franaada 509 mHyondan 1.092 mll-

yona. 
1taıyada 271 milyondan 528 milyona. 
Almanyada 254 milyondan 5.400 mtl 

yona. 
du: Bu gayret, ne za Blrleflk devletlerde 282 milyondan 
man devam edebilir? 5 _400 mllyona çıkmıftır. 

Çukurova 
Hatlarında 

Son santımine kadar 
<levanı edebilir. Her ~--Yazan : Emile Roche----· Yeni tren tarifelerinin 

Tatbikına başlandı devlette, bütün kazan· 
cını devlete vererek yaşamak müm- ı 
kündür. Çünkü hepimiz asker veya 
sefil seferber hale konulduğumuz 
gün hiikfimet makamları bizim iaşe; 
ve ibatemizi üzerine alabilir. Man 
tıksız:ık derecesine varmak ve bu
nu geçmekle beraber bu haddin 
ötesinde, bir müddet İçin, her dev 

' lelin silahlanmas.ını para üzeı~n~ek~ I 
oynamalariyle f ınanse etmesı ımka 1 

nı hatıra gelebilir .. 
1 

1 

Bu manasıı yanşııı sonunda he 
pimiz iflas etmiş, ezilmiş, mahvol 
mu~ bulunacağız fakat bu g.1yretler 

1 
sulh doğurduğu takdirde gene mem 
nun olacağız, 1 

Bu yarışta demokrat devletlerin 
vaziyeti dah ı müsaittir. Hasimlarinın 

hummalı metodlarına hiç bir zaman 1 

başvurmak istemeınişlerdır, Gerçi bu 
na ihtiyaçları da yoktur onların mu : 
aız1m milli servetleri çok yüksek te I 
diye vasıtaları büyük miktarda ya· 

1 
llancı döviz kaynakları vardır, 

Lndi, bazı alametler halya ve 
Almanyanın bu yarışı çok daha müş 

~i\l .. sa~tJs.ir ... kmd~ ... tAf.irı..Jaieb.V,t,e;.~ i 
dir olamıyacakları bir devreye gel · j 
miş olduklarını iJdia etmiyorum, fa ı 

kat a?ikar bir yorgunluk f arkedilmt"k 
tedir. 

. 
mayelerin hangi işlere tahsis olu· 
ılabileceklrrini sayar ; pek emin ve 
aııcak derhal likide edilebiltcek hu 
suslardadır ki lıu sermayeler kul· 
!anılabilir. Bütün diger yerlerde oi
Juğu gibi Almanyada da şimdiye 
kadar işte hu kati kaideler ve ni · 
zamlar tatbik adilegelmiştir . 

Dünden itibaren yeni trrn tarife 
!erinin tatbikına geçilmiştir. 
Bu yeni tren tarif esine göre her sa 
bah sekiz onda şehrimizden hareket 
eden lstanbul posta,ı dün yedi otuz 
da hareket ettiği gibi h~ r gün saat 

onu üç geçe mamureye giden ara tre 
1 nide yeni tarife mucibince fevzi pa· 
şaya kadar uzatılmış ve dokuzda 
hareker etmiştir, bu tren akş1mları 
ıaat ondokuzda şehrimize dönecek
tir": 

Fakat Alınanyanın lfermayeleri 
artık kendine kafi gelmiyor . Bu ip
tidai aklıselim kaidrsini ihlal etmek 
mecburiyetinde kalıyor. Sigorta şir
ketlerinin sermayelerini sabitleştiri 
yor. Yani bunları endüstri teşeb 
büslerine yatırıyor . Her türlü sun'i 
çarelere baş vurulrr.uştur. Arlık çare 
kalmadığı için Alman sigortalılarının 
sigorta şirketlerine kendilerini teh- 1 

likeye karşı korumak için yatırmış 1 
oldukları paralar miisadere ediliyor. 

Toros yolcuları 
kolaylık görecek 

Alliang sigorta şirketi endüstriye Haber aldığımıza göre Irak 
15 milyon mark ikraz etmiştir 1 Bir 1 hatları komiseri Bay Gurcu mem-
diger şirkdin de 25 milyon vermesi leketimize relmiştiı. Jrak hattı ko-
düşüniilmektedir • misermin bu seyahatı, Londra -

Bu usuller kumbaranın dibine , Bağdad yolculuğunu temin rden To 
1 

va,.ıldığına delalet eder. Almanyada ros ;ekispresinin daha mükemmel 
vaziyetin ümitsiz olduğunu söylf'mi bir hale getirilmesile alakadardır. 

falta'l cfıyoffi'"rirrcl; bu -~·~Viden u".Sül- t rı I~~kt~ ;yahatla.rınm bi; k;sm
0

ını 
lcre baş vurmak mecburiyetinde ka otomobille yapmak mrcburiyetinde 
lmması finansman vasıtalarının ta- 1 kalı)Ot lar. E"luldan itibnf'n demir
mamen korumak üzere bulunduğuna yolu inşaatı temamlanacak ve bü. 
delalet edrr. tün hat bo' unca başka bir vasıta 

Çekoslavakya işgalinin ertesinde l.a Republique 

alman makamlarıııın gümrük bonola 
1 
_ __,~~~--~'!"".'"""=~,..~~~ 

kullanmadan seyahat edilmesi temin 
edilecektir. Böyltce seyahat yolu 
kısaltılmış, hemde Y,olcular aktar
ma zahmetluinden ku•tarılmış ola· 
caktır. 

ıı usulünü İJdas etmek mecduriyetin 
de kalmış olmaları kimin dikkatini 
celhetmedi'? Bu yakın Ja ref.ıha dö 
nüşe alamet olmasa gerektir. 

Bir kaç gün evvel Berlinden ga 
rip bir haber geldi. Bunu dikkatle 
okuyalım; Alm rnyanın maliyesi hak 
kında pek az şey bilmiyor; onun i· 
çindir ki öğrenilen şeyler büyük bir 
ehemmiyet arzeder. 

Alman en Jüstıisi dört sentl ık 
µlam finanse etmiye git gide daha 
ziyade mecbur edilmektedir. Şimdi 
devlet endüstri süpvansiyone ede· 
cek endüstri devletçiliği süpvansi 
yone ediyor! 

Bir Berlin gazetesi diyor ki: "air 
yandan sermaye fıkdarıı, öte yan
dan, dört senelik planı daha hızlı 
bir tempo ile devam ettirmek zaru 
reti bir metod değişikliği icap ettir 
miştir, Böylece Kolanya'daki .. Ger· 
lırıg - Konz'!m" bir sanayi teşeb
büs, ve sentatik lıenzin fabrikası 

tesis için 25 milyon mark vermiş-
tir. 

_ ÖMıKOK 

Ton başıı a 225 
kuruş tenzilat yapıldı 

iktisat vekaleti uzun tetkiklerden 
sonra Sö.ııikok fiyatlarını bir miktar 1 

daha indırm~k imkanını bulmuştur: 
Ton başına ?25 kuruş tenzilat yapıl 
mıştır buna göre şimdiye kadaı 17, 
25 kuruş olan bir ton Sömikok bun 
dan sonra 15 liradan satılacaktır. 

Ayrıca fst&nbul, Ankara ve fz
mir gibi fazla miktarda Sömikok 
sarf eden şehiı lerin belediyeleri yukar 
daki fiya"tıan.fan Zonguldalcta teslim 
edilen Sömikoklar İçin birer satış 
fıyatı teshit edecekler bu ş-:hirlerde 
bu fiyatlardan pahalıya Sömikok sa 
tılmıyacaktır. 

1 

Fiyatların tesbitinde bu şehirler~ 1 
nakil masrafları nazarı itibare alına 1 
c.ıktır. ,. 

Emniyet ve jandarmanın 
müşterek çalışmaları 

Emniyet te~kilatı ile jandarma- , 
nın ve bu teşekküllerle hususi zabı 1 

tanın merket vilaydlerde yekdiğeri
le irtibat, muhabere ve birlikte ça 1 

lışma tardarını gösteren nizamname 
projesi son şekliııi açmıştır. Önü· 
müzdeki günlerde proje devlet Şü· 

rasına sevkedilmck üzere Başbakan· 
lığa verilecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

İlk öğretim 

lık Öğretim mecmuasının 16 ıncı 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıda ilk 
tedrisat öğrdmenlerimiz için istifa· 

deli yazılar vardır. Tavsiye e:!eriz. 

-
Bölgelerin zirai ve 
iktisadi faaliyetleri 

C enubi Okyanos'takif 
adet it\baıiyle O 
vetli olamıyac• 

vusturalya donanmac:ı, h~ 
modeı n kruvazör ile beş d 
den mürekkeptir. Bundan 
Bom moWealth'ta iki dest 

Zirai ve iktisadi bütün mevzularda her vila
yetten vekalete muntazaman rapor verilecek 

şa ettirmektedir. 
Avusturalyan'm dairllİ 

10,000, milis kıtaları da .;J_ 
kişiden ibarettir. Hava ku 
gelince, birinci sınıf 212 tt 
ve 3000 kişilik bir kadrod 

OUn ö6rendlölmlze göre, ziraat vekalell bütün vlll
yetlere bir tamtm yapmıftır. Bu tamime göre, memleketln 
zirai ve lktiaadt vaziyetinin tetklk ve takibi için ziraat 

dalrelerlndan istenilen malO 
mutm bir usule göre hazırla
narak muntazam surette igÖn· 
derllmesl temin edlfecektlr. 

Her mevsimde mahsullerin 
vaziyetine göre nadaslar, ekilişler, 

toprak mahsulleri, umumi zıraı 

durum, hava ve yer felaketleri ne. 
batat hastalıkları, sulanan sahalar, 
hava bağlar, zeytinlikler ve hay
van vaziyetleri üzerinde istatistik 
ler hazırlanacak ve aynca amele 
vaziyeti ile stoklar hakkmdaki ma-. 
lumat rr.untazaman vekalete bildi 
rilecektir. 

Bu malümat müstacel ahvalde 
müstacelen telgrafla bildirilecek. 
tir. 

Askerlik kampları 

Yüksek mektepler talim 
taburlarıuda yapacak 

Üniversite v~ yüksek okullarla 
liselerin bu yılki kampları hakkında 
Maarif vekaleti okul idarelerine bir 
tamim gö:ıdermiştır. 

-- ......... ... ~v" ... 1u ... ~c"' cuuyeı 

nameye tabi olan Üniversite ve di 
ğer yüksf'k mektepler talebeleri An 
kara ve lstanbul talim taburlarında 
tam ehliyetnaıneye ti'>i olan lisı-, 
sanat ve öğretmen:okulu talebeleri 
garnizon komutanlan tarafından gös 
terilecek esaalara göre kamp yapa· 
caklardır. Lise, sanat ve Öğretmen 
okulu kampları üç temmuzda başla 
yacak ve yirmı iki temmuzda bite 
cektir. 

Bu sene hususi okulların kamp 
yerleri tesbit edilmiş talebe kendi pa 
ralariyle ukeri elbise yaptırmakta
dır. 

İstifa eden Nafia 
memurlarının vaziyeti 

Nafia Vekaleti, devlet daireleri, 
Belr-diyeler, hususi idareler ve ser 
mayesin!n yarıdan fazla-.. devlete ait 
müesselcr ve mürakabcsi bu dairelc· 
re ait olan yerlerde çalışan yüksek 
'lıühendis, yüksek mimar, müht>ndis 
ve mimar, baş fen memuru ve fen 
mcmıırlarınıo istifa ettikleri takdir· 
de bu yerlerde iki sc-ne iş alamıya
caklarma dair bir kanun projesi ha 

zırla rn ıştır. 

Orta tedrisatta 
kadro genişliyor 

84 Orta okul 20 
açılacak 

lise 

Şimdi alınan tedbirlere; 
Avusturalya endüstrisi, sul~ 
larında yılda 400, harpte 

bir askeri tayyare yapacak 
yete yükselecektir. 

Yeni Zclanda'nm, haletJ 
askeri vardır. Geçf'nlerde ~ 
landa Başbakanının söyled" 

b
., 

re, ordu kadrosu yakın 1 

50.000 kişiye çıkarılacaktır· 
Bütün yurdda okuma ihtiyaç 1 

vt- arzusunun günden güne genişle- Fm11kfurter Saywng 

mekte olduğunu gören Vekalet fev ' ---....,-----------"' 
kalade tedbirler almaktadır . _,,/ 

Haber aldığımız1 göre , Maarif - 1 
Vekaleti lise ve orta okul ihtiya· ı R A D Y ~ 
cını bilhassa tedkik etmt>kdir. Ya· ~ 
pılan teftişler neticesinde her vila· e,J 

f.ÜOUNKO PROO" yetin lise ve orta okul ihtiyacı tes- ~ 

bit edilmiş, raporlar Maarif Veka· TÜRKiYE RADYO olFÜ 
!etine verilmiştir.Teftiş raporlarının POSTALAR! TÜRKiYE RA~ 
tedkiki neticesinde bu yıl Maarif ANKARA RADYOS 

Vekaletinin yeniden 20 lise ve 84 C U M A. _ 1616. 9,t 
orta okul açmak mecburiyetinde 
olduğu anlaşılmıştır . Orta okul ve 
liseleı:in yerleri !esbit edilmiş oldu· 
ğundan diger ihtiyaçların da tt>sbi-
tine başlanacaktır. 

Ticaret Odalarının bu 
;r-l l.! 

Ticaret OJaları kongresi bu 
sene Eylülde Ankara•fa toplanacak. 
tır. OJalar ve borsalar rapo: tan· 1 

zimioe başlamışlardır. Kongrede O 1 

daları pek yakından alakadar eden 
1 

mühim meseleler görüşülecektir . 
Bu arada Odaların ve Borsala· 

rın alacakları yeni şekiller üzerinde 
müzakereler cereyan edecektir . Bu 

t 
hususta evvelce hazırlanmış projeler 
mevzuu bahsolacak , alakadarların 1 

mütalaa ve dilekleri sorulacaktır . 

12.30 Pragram 
12.35 Türk müziği - pi. 
13.00 Memleket saat ayzırı 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (Karışıi 

ram)- Pl.) 
19.00 Program f 
1?.05 Müzik (Uvertür - ~ 

19. 15 Türk müziği (ince 
yeti) 

1 
20.CO Memleket saat ayar 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar - f?· 
20.20 Tüı k müzi~i l ,,.... 

bey Uşşak şarkı - Gülzar• 
kıl. '1. - Tanburi Fdize- Uşş' 
kı - Şu scılkım söğüdiin ali•~~ 
4 - • . . .. - Uşşak ııı 
Söyleyin güneşe. 5 - . · -y 
Şehnaz peşrevi. 6 - Nazım 
ağır semai - Didem yüzüne 
7 - Dellal zade - Şehnaz ş 
Etmedin b:r lahza ihya. 8 ' 
- Santur taksimi. 9 - şe 

i Ziya - Şehnaz şarkı - Herfl 

Hususi mekteplerde oku- dım hem aldattım. 10 -· ~· 
• Şehnaz ş.ırkt - Ey dilberi ıŞ 

yan talebenin "olgunluk ı' 21.00 Konuşma c$ 

im tabanları 2~.15 Müzik (Radyo Orlo: l-
- Şef : Hasan Ferıd /\lnar) -J 

1 
linkn - Rııslıın ve Judmilla, ~I. 
2 - Claude Debussy - L ~ 

Bazı azınlık ve yabancı Jiselercle ınidı ci'un faunc 3 _ A. Bo.~$1 
hususi talimatnamelerine tevfikan ha 1 Asya çöllerinde 4 _ N. R1 , 

ziran devresi imtihanlarının geç ya 1 - Korsakovv Cappriccio e5P 
pılması dolayisile bu mekteplerden 22.15 Konuşma ~ 
mezun olacak talebenin resmi liselc 22.30 Müzik (Şen şa,k1l 11 '' 
rin huiran dc:vresi olgunluk imtihan re ve sa re - PJ) ı 
Jarma iştirak edemedikleri anlaşıl- 23.00 S.Jn ajans ha?erlc~ ıı 
rnıştır. Haziran devresi mrzımlarınm esham tahyilat, kambıyo 

borsıısı {fiyat) p.I 
h;ıziran olgunluk imtihanını girmde· 23.20 Müzik (Cıızbnod) ""'" 
rini isteyen mektrp idareleı i buna 23.55 - 24 Yarınki prOlr 
göre icap eden tedbirL·ri alacaktır. ı __.,/ _,....---..-----

Bu yeni siyasette en garip olan 
şey, sigoı ta şirketlerinin ekonomiyi 
finarse ~tnıeleridir. Düşünülünce, j 

böyle bir tedbirin ne derece J 
gayri tabii olduğu dikkate çarpma. 
mak müm1'Ün drğildır. 

LONDRA 1 Londra .. hayva.n~t 
b h esının ''Ş MEKTUBU a. ç · ırı~,. 

• 
1 k • 

1 K d • 
1 e 

, 
Esasen tÜ}•leri pe-k kaba oldu 

ğu için yılanlar onun derisini tüyle 
rin ucunda farzederek oraya kadar 
hesap edip atılıyorlar ve bittabi 
hamleleri boşa gidiyor. 

Ş EH l R DE HAVA 
.. a ılı 

Sigorta şirketlerinin sermaye- ı 

leı i sigor t•lılara borçlanılan meba 
liğin ıedıyesi için bir garanti teş 

kil ~d er . S .. rmayesini sabitleştiren 

bir şirket lıir kaza halinde veya ha. 
yat sigortası yapmış birinin ölümü 
halinde ödemesi lazım gelen parayı 
ödeyemez. . 

ihtiyat akçesinin her zaman ve 
derhal el altın la bulunması lazım· 
dır. Dünyanın her memleketinde , 
son derecede sıkı kanunlar bu ser· 

----- kelımesıyle tercu-
me eJebileçeğimiz bir isim taşıyan 
kedisi, bunlardan biridir. "Şirin,, , 
yerde sürünen hayvanlar dairesinin 
adeta muhafızı gibidir. Gecede bel 
ki bir düzüne fare yakalar. "Şirin,, 
in gf'ce faaliyetini hesap etmeğe 
lüzum yoktuı; çünkü ertesi gün 
ortalık• bir harp meydanına çevir 
miş olduğunu görürsünüz 

Londra, ı-.ayvanat bahçesinde 
bir çok kediler, zahifclerle omuz 
omuza yaşarlar. Fakat hazan geçir 
dikleri tehlikeler, hayatlarına mal ol 
mak derecelerine varır. 

•'Şirin,, bir krre, timsahlar dai · 
resine girmişti. Maksadı da lıu kor. 
kun.; vahşi hayv-ınlara yedirilmc-k· 

tc olan etten bir küçük parçanın 

bir tarafta kalmış olıuası idi. "Şi
rin,. kısa bir duraklamadan sonra, 
etin yanına sıçradı. Fakat, onun bu 

hareketi timsahların gözünden kaç• 
mamıştı. 

Timsahlar, hücuma hep birden 
geçerler. Bir tanesi hafifçe hareket 
edip bir istikamete doğru ilerleme· 

sin. Derhoıl ötekiler, canlı adalar 

halinde kımıldayarak mağara gibi 

a~'IZlarını açıp müşterek bir hücuma 
kalkar. 

'Şirin., böyle bir hücuma maruz 
kaldı. Fakat tabii süratine can kor
kusunun verdiği harikulade çevik 
lik ile kefeni zor yırttı denebilir. 

Fakat bu kedinin yılanlar daire
sindeki hayah o kadar korku-ıç de· 
ğildir, Hatta bazan ani baskınlar 
yaparak yılanları ürkütür bile.. On 
larla oynar, şakalaşır, Kızdırdığı 

vakıtlar, sokulmak ve zehirlenmek 
tehlikesinden de kendini kolay kur 
tarır. 

Bu arada fırsatı bulan ''Şirin,, 
var kuvvetiyle kaçıyor. 

Londra hayvanat bahçesinin bir 
diğer yarı vahşi kedisi de "Nelson,. 
adını ta~ıyan bir kuzguni siyah ke 
didir. Nelsonun hayatı hipopotam· 
larla zürafeler arasında geçer. ''A 
ra~ıında ıeçer., demekle bir kompli 
man yaptığımız muhakkaktır. Zira 
küçücük vücudiyle "Nelson,. hipo 
potamların ve zürafderin ancak "a
yaklarının arasında., gezmektedir. 

Dün şehrimizde gök yuı el~ 
hava rüzgarlı idi. En çok 

5~11 li/ 
gede 28,5 dereceyi buhıuıŞ 
lar kesif sisli idi • 

Kaçak 

iskarpin 

oıld 
Dün Antakyalı Yusu~f ci ... 

adın Ja bir.sin de muhtelılal';;/ 
çak eşya görülerek "yak• t) 

bıtS1 

,,,,,_.,. -----t fa 
Abdullah oğlu Mus • id 

biri O.ner oğlu Osmana ~ 
iskarpini a~ırarak kaçsrk 

tü yakalanmıştır. 
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' rüRKsözo·NON KoçoK HIKAvEsi 1 Tevzii arazi Verkilerde itiraz 
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ZABIT ADA Bayan An karada :ole 

Talimatnamesinde 

SiRK'TE yapılan değişiklik 

icra vekilleri heyeti tevzii arazi 
talimatnamesinin bir, yedi ve on dör 

Soytarı Louis: 
- Canım hepimiz aşağı yukarı 

bu şeylere inanııız.. Baksanıza şu 

yirmi <ıltı yaşındaki cambaza ... Tel 
üzerinde gayet tehlikeli bir oyunu 
var.. Kendisinden son derecede 
emindir. Enerji ve kuvveti var .. 
Böyle olmakla beraber mayosunun 
kenarından görünen şü küçük zin 
ciri hiç bir zaman üstünden ayır 
maz. Allo Jenny buraya gel.. 

one yere bıraktım . Fakat o , kaç
madı. Benden ayrılmak istemedi. 

düncii maddelerini değiştirmiştir. Ya 
pılan detişiklikleri yazıyoruz: 

Gerek devletin hüküm ve tasar 
rufu altında bulunan veya usulen ha· 
zine namına tespit ve tescil olunan 

Jenny antrenmanım bırakıp bize 
yaklaştığı zaman boynundaki zinci 
ri çektim .. Bu zincirin ucunda altın· 
dan küçük bir salip vardı. 

Louis gülerek : 
- işte ona uğur getiren bu sa· 

liptir 1 dedi. Kendisi buna kanidir. 
Hepimız gülüştük .. Jenny omur 

farını silkerek yaıııınızdan uzaklaştı. 
Louis devam etti : 

- Muhakkak... Muhakkak he
pimiz bu şeylere inanırız .. işte beıı 
bile 1 Eğer size uğrumün hikayesini 
anlatsam hayret ed~rsiniz 1 

Ben ıhtiyar soytarı ile beraber 
çalışan sarışın kızı düşünerek gü· 

lümsedim: 

- Emmy'nin h;kayesimi ? diye 

.sordum. 
- Yok canım .. Emmy :başka hi 

kaye 1 Ben ~Bclçikadaki şu küçük j 
hayvancığı kastediyorum. 1 

Hepimiz Louise daJıa yaklaştı1<. 
- Bir çok sene evvel, üç ~günlük 

zahmetli bir seyahatten sonra harp· 1 

ten dönüyordum. O kadar bıtkin Lir 
halde idim ki Nord Garına çıkınca 
bir~otomobile atladım 1 
Eve kadar yürüyek vıya bir otobüs 
bekliyecek halde değildim. 

Kapıcı b .. ni şöyle bir yan gözle 
süzdü, kendısine sordum : 

" - Madıtm Ali.uy cvJe mi 'I. 
.. Madam Allary mi ?. 
,. - Evet, madam Allary ... Ka 

rım 

• - NI! ? .. Siz 'mösyö Allary 

misiniz ? .. , 
" - Evet. .. Müsa de eder.>eniz!. 
Dört sene boğuşmadan "sonra 

memlekr:tc avdet edince yalnız yaşa 
mak için çalışmak, bütün kaybolan 
şeyleri yeniden meydana getirmek 
icap ediyordu. 

Kanm uzun müddet uğraşmış, 

mukavemet etmek istemiş, fakat sir 
kteki ııumaramız unutulmuş gi! mişti. 

Ben çalgı ç~larken pantalonu. 
m:.:n paçasından grrmiş, ta diz ka· 
pağımın üstünde uslu uslu ekzer 
sizimin nihayetini beklemişti .. Fakat 
giderken ondan zorla ayrılabildim. 

Ertesi sabah hala küçük f c11emi 
düşünüyordum. Ama onu bir daha 
görebileceğimi katiyen a'lıma ge· 
tirmiyordum . Çalgımı elime alıp 

ekzerşizime başlar başlkmaz dos
tum küçük fare karşıma ytniden 
çıktı. 

Ve orada çalıştığım yedi gün 
zarfında her gün hana geliyordu • 
Arlık ona biraz da süt getiriyor· 
dum. Arkadaşlarım locanın kapı 

sından onu süt içerken seyredıyor· 
lardı. Onunla o kadar dost olmuş· 
tuk ki giderken onu beraber gö· 
türmeğe karar verdim • Ve kendisi 
için küçücük bir kafes satın aldım • 

1 

Gideceğim gün çalgımı çalmağa 
başlar başlamaz gene karşıma çık 
tı. Tam kendisini kafesine koyaca· 
ğım bir zamana karım locama gele. 
rck bir iş için beni dışarı ça2ırdı . 
Avdet ettiğimiz zama küçük dos 
tumu kenarda unutulmuş bir tas 
suyun içinde boğulurken bulduk he 
men imdadına koştuk .. Her.üz öl· 
memişti ama bütün gayretimıze rağ 
men onu yaşatamadık. Küçük fare· 
ciğin ölmeşi beni çok mütesir etmiş
ti Çünki onun bana uğur getikece
ğine kaııiydim. 

Emmy bize yaklaşmıştı. Gülüm· 
sizerek': 

-Amcacığım, dedi. Küçük ka
fesi hala evinizde sakladığınızı söy 
)emeği unuttunuz! . 

gr!rekse mahlülen vtya muhtelif ka 
nun ve mııahedeleletle mntegayyip 
ve firari şahıslardan metrüken veya 
sair suretle haziııeye intikal eden ve 
yahut mübadil rumlardan metruk ol 
up 1771 sayılı kanun mucibince türk 
mübadillerinin istihkakları bakiyesi. 

ne karşılık tutulan ve umumiyetle 
şehir ve kasabaların .belediye hudut 
!arı haricinde kalan topı aklar ile çif 
tlikler; sırasiyle etrafındaki köylerde 
veya ayni kazaya ba~lı diğer köyler
de veyahut bu kazanın tabi bulundu. 
ğu vilayetin sair kazalarınrfaki köy· 

lerJe toprağa muhtaç ziraat erbabı
na \e köylülere, aşağıdaki esaslar 
dairesinde tevzi edilecektir, 

Muhtaç çiftçilere ara7.i için vali 
lere müracaat eJılir. V .:ti ilerin, gerek 
viliyet merkez kazasında gerekse 
diger kazalardaki tevzi işleri için, 

tensip edecekleri bir zatın ·riyasetin. 
d~, kaza tapu ve maliye memurların· 

dan seçecekleri birer memur ile vila
yet ziraat müdürü veya kaza ziraat 
memurlarından ve tevzi olunacak top 
rakların sınırında veya yakınında l:.u 
lunan köyün muhtar ve ihtiyar he 

yetinden teşkil edilecek bir tevzi he 
yeti; tevzii lazıın gelen araziyi ve ara 
zinin iyi, orta ve aşağı olmasına gö 
re her dekarının kıymo'İni ve her 
aileye tevzi nispetini trspit eder. 

İhtiyar soyları ğözlerini seyrede 
reh güldü: ı 

Evet ... Evet!. Doğru söyledim .. 

Kendileıine arazi verilecek kim· 
selerin hane itibariyle i.:1;mlerini ve 
verilmesi lazım g,.len deka rmiktarını 

ve beher dekarının kıymetiyle mec· 
muunuııun bedelini gösterir iki örnek 
cetvı-1 hazırlanarak on gün müddetle 
arazinin, bulundutu köyün ve icabın· 
da kazanın ve hatta, vilayetin müna· 

Onu söylemeyi unvmuştum· · 

TÜRKKU ŞU 
---

Filo İzmirde 

sip bir yrrine asılmak suıetiyle ilan 

edilecektir. 
Bu cetvellrre itiraz etmek istiycn 

j ler bu müddet zaıfında şikayetlerin 
tevzi heyetinde dahil olan köy ihtiyar 

1 
. • • _ 1 heyetleri vasıtasiyle veya 'doğı uJan 

zmır • 15 l Hususı ) - Turkku· tevzi he" t" b"ld' .1 k T . h 
f 

_ Je me ı 111 ece evzı e· 
şu ılosu bu gun buraya geldi. Halk y-t· c 1 k k'k · _ .. . " ın e rap• aca tel ı at sonunda 

ı buyuk tezahurat yaptı. Fılomuz pa· 1 I k 
zar gününe kadar burada kalacak yan ış 1 _vey~ haksızlık olduğu anla 

1 
· H' 1 şılırsa duzeltılecektir 

ve zmır ınter andındaki kasabalar . . . · . 
üstünde gösteriler yapacaktır. .. Be~cllerı yırmı sened? ve yirmi 

musavı taksıtte alınmak üzere tevzi 
dunan arazi hazineye ait ise hazine 
namına, ciheti vrtkfa ait isı- vakıf na· 
mına ipoteğe ~ağlanacaktır. Borda· 

- Birind sahifeden artan -

Bir adamı bıç-lkladı 

lsmail oğlu Abdülkadir adında 
biri hacı Yusuf kızı Muazzeze haka 
ret ettiği ve Hüs('yın oğlu Mehmedi 
de hefif surette elindrn çakı ile ya 
raladığı iddia edilmekle suçlu yaka. 

lskenderun : 15 ( Hususi ) Bayan 
Kole geçen pazar P. rıkaraya 'gitmiş

tir. Bayan Kolenin Ankarada bulu 
nan kocasınııı yanına gittiği ve ra· 
hatsı7. bulunduğu cihetle Ankarada 
tedavi adil<likten sonra Kolonel Ko· 
le ile birlikte şehrimi1.e döneceği 
haber verilmektedir. 

)eri ihtiva eden kazanç vergisi kanu· 
nunda dahi mühim noksanlıklar arzet 
mekledir. Bilhassa temyiz komisyon
larının teşekkül tarzına aid hiikurrıler 

tatbikatına bazı güçlükleri davet et -
nıckten hali kalmamaktedır işte yeni 
layiha ile bütün bu güçlüklerin izale
si diişunülmüştüı. 

Üç kısımdım mürekkep olan te 
yihanın birinci kısmı tebligata, i"in· 
li kısmı itiraz ve temyiz usullerine 
üçüncü kısmı d1 komisyonların tarzı 
teşekkJlüne aid hükümleri ihtiva et 
mektedir. 

lanmıştır. • İ 

Çaldığı yorganı sat.arken ------------

Bütün vergi kanunlaııınızda, ta 
bii gatın ne suretle icra edilecegine 
dair bir hüküm rnewut bulunmamak 
ta ve mali tebligat da hukuk usulü 
muhakemeleri kanununa göre yapıl 
maktadır. Projl!nin tebligata aid mad 
delennde teblig.ıtııı kime ve ne su. 
retle yapılacağı ihbarnamelerin ihti 
va edec.:ği ma)uınat drafli bir su. 
rette izah edilmektedir. 

Muhtelıf vergi kauunlarıııda ay· 
rı ayrı kabul edilmiş olan itiraz ve 
temyiz müddetleri birleştirilmiş •t· 

• • ' 1 l 
raz ıçın (30) tem yiı içinde ( 15) .. 

"Jd k b gun mu et a ul edilmiştir. 

P~~ie ile kabul edilen esaslara 
gore ıtıraz komisyonları Maı· ~ . . • ıye ve· 
kaletınce seı;~lt>cek diğer komisyon 
larda mahallın en büyük ··ık· nıu ıye 

meınu unun reisliğinde kurulac kt 
1 

• • • a ır 
i>ına ve arazı vergıleri komis I 
• . 1 1 r·· y(!)n arı 
ıse ış ere ıılen iştig.ıl etmekte olan 

ve tahkikat ınuaınt'latı ile alakası öu 
lunınıyan kususi evrak n I . . . ıemuı arın•n 
re ıslığı altın fa teşekk u·· ı d k . e ece tır. 

Yalnız muameleleri çok 1 ( . . o an gtan· 
bul ıle Mc1lıye vekaletinin r· .. . uzuın gore 
ceğı yerlerde bina ve arazi v .1 • . . eıgı erı 

ıçın de muvıızzaf komisyonlar kuıu 
labilecektir. 

Half'n biri bina ve arazi v ·• 
1 . 'd ergı 
erme aı omlak üzere yekd'l'Y . 

d 
. ı~erın· 

en müstakil üç temyiz k • omısyonu 

mevcut bulunmaktadır Bu k . 
1 

.. k · omısyon 
arın ınusta il olması tatbik:ıtta ay 

rı ayrı içtihadların husulüne d 
d" . d mey an 

ver ığın en alelumum vergiler .. 
ı.· . ıçın 
uır temyız komisyonu kunılın • a.:-ı ve 
bunun mi teaddid rlairelere ayrılm 
sı muvafık göıülın iiş ve yeni pıojea 
ye hunu ttmin edrcek hiı'k·· I um t•r kon 
muştur 

Temyiz komisyonu birinci re· . 
·ı d - . ısı 
ı e aıre reı.;leri Malı)·e veka·ı t. • c ıııce 

ve azaları da Adiiye Dah·ı· T' • ı ıye ve 
ıcaret vokaletince seçilt-ct'kl' ır. 

lıırını birJrn vermek istiyenler namı 
na ferağı kati ve 726 ntımar:ılı k 
nunıın 4 iincu maddes'ı ı ··k·· ı 

3

• . ııı 11111 r rı 
ıdaresinuc iı,konto yapılııbilf"cl"k lir. 

O .man oğ!u S:;it adında biri kö. 
mür pazarında Rıza ozlu Eminin dü· 
kkanı önün<le bir yorganı aşırarnk 
satarken suç üstü yakalanmıştır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni po ,tahane civarında 

t:'uat eczahanedir 

--------------------------------------------Hryccan ... Neş'e . . . Zevk . . . Korku ... Ve Hayranlık 
Toplayan füiyük Program 1 ••. 

• 
Asri sınema 

Bu gün gündüz Bu Akşam 
2,30 da 20,45 de 

Büyük, Küçük, G·nç, lhti}•ar, bilhassa Çocuk Habaları ve Çocuk Vclilc· 
!erinin Taşkın bir alaka ile Karşılayacakları Çalı~mak Kaygusu, 

Arkadaşlık Duygusu ve Bunlara lnzirrıam eden doğrulnk, 
sadakat mefhumlarını bir araya toplayan 

Orta Mektepten Emil Ve Arkadaşları 
Şaheserini Sunmakla Bahtiyardır. 

__ ( FRITZ RASP - Ve 3000 Mektebli Çocuk ) 
Oynayanlar : 

AYRICA: t<orkudan Renkleri solduran - ber tarafı kıyamete 
döndüren - Gönülleri zehirli alevlerile delen 

Korkusuz Kurşun 
( FRED SKOT) Oynıyan : 

tarifesi başladı 
bir hale getırilmektedir 

Dikkat: Yaz 
Sinema dahili müteaddit vantilatörlerle çok s~rin 

Fiatlar : 
Balkon 25 kuruş Talebe ve Ôğretm~nlere 20 

Duhuliye 15 " " " " 10 
Telefon Asri 250 

kuruş 
kuruştur . 

10'746 
~------------------;.;;..;...;..----------------------------------

Yeni çıkan kanur ve nizamlar . 1 

-
Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 

Nizamnamesi 

2 

1\ '"""'nmı· '"= ıoı .·:11 

Dünden artan 

M dd l 80 Gerek nazari gerek ameli ders ve talimler için ô~ 

t 
al .e .

1 
esinde dikkat ve itina ile hareket olunur. Bu öğretmen· 

re mr.n erın seçı m l 11. f l ı d" ""h d" · f 
l
'kl . . k görmüş nıa ı ~ ın na ıa ve >e e ıye mu en ısı ve en 
ı er ıçın g~z ursu . b"I · · 

l 
h ır hükumet ve beledıye t:ı ı llı-ı ı, kımyager ve eczacılar 

' memur arı, ına a ı . f . ~ . 1 · ı . f . k'll . d •. 
k 

.. ·· memurlar ve ıt aıye amır erı e ıt aıye teş ı erın en mu-
gaz ursu gormuş . k ı.·ı· ti' .. "' t 1 "d . f 

h h 1 g
az kursu görmüş auı ıyc ı o~re men erııı en ıstı a· 

tt' assıs şa ıs ar ve 

Binbir güçliikten sonra nihayet 
karımla beraber çalışınağa başlamıs· 
tık. Kir muddet küçük kabarelerde 
çalıştıktan sonra 19 senesisinin ba 
şında Belçikada bir turnt:ye çıktık. 1 
O sene dch~etli bir soğuk vardı. Ve 
çalıştığımız tiyatroların artist loca· 1 
l~rı delik dı-şik duvarlar · ve kapıla· 

1 rıyle l uz kutusu gibi şeylerdi. Ben 
~a.hneye çıkmadan evvel çalışmak 1 

ıçın her sabah bir iki saati bu loca .. 
larda geçirİ}'ordum. 

İstanbulda 
bir fuar 
açılacak! 

fstanb~I : 15 ( ~u.usi ~ ~ lstao · \ 
tanhul vah ve beledıye reısı Lutfl · 
Kırdar, şehrimize ecrıebilt-ri celbe· 
dccek turistik tedbirl('re çok ehem· 
miyct vermektedir. Vali, bu maksat· 
la fstanbulda bcynelmılel bir fuar 
açmağı kararlaştırılmıştır. 

llAl,l\IMIZIN 1'1' ÇOK s~·,·ıııcı CAZiP SINl'MA 1 
.. • ... • !. YID!Zl 1 

de edilir. 
81 

Can kurt arın~ ve enkaz kaldır.na takımlarının ıyı ye. 
Madde l - · { · · b b t ı· 1 · . . . . . . , ı. )mış binalarda veya ıt aıyenın una enzer a ım erın· 

tıştııılmt'SI ıç n )IJI . "k 1 1 
d 

. f . ·ı b" rkte hakiki talım ve tatbı at ar yapı ır. 
e ıt aıye ı e ır 1 b' - Jd · d ğ ·r k 

182 
_ Kurs veya talim v,.. ter ıye mu .-tı, ı er pası urs 

Bir sabah çalışırken tahta ara· 
lıkl ırdan küçiicük bir fare çıktı o 
kadar küçük bir şeydi ki kihrit ku 
tusuna sığabi:irdi. 

lık düşüncem ayağımı kaldırıp 
lopuğumla onu ezmek oldu. 

Sonra başını kaldırp boncuk gi 
bi gözleriyle korkak korkak yüzü· 
me bakışı beni güldürdü o zaman 
yavaşça eğildim. Avucumu açarak 
elimi ona yakla,tırdım fare hop diye 
avtcumu'l içine sıçradı 

So~uktan donmut gibi ola za 
vatlı farecik avucumun hara.1eti için 
de bu d('f a da memnuniyetinden tit 
ıiyordu hemf!n dost Jlduk yukarıya 
t•yatronun lok~nt~sına çıkıp ona bi 
raz peynir yedırdım. 

TabiiJir ki akşama kadar onunla 

ı 1 maıdım. Locama gehnce 
mt'şgu o a 

Bu ış biiyülc hazırlıkları İcab d· 

tirdiğinden fuar ancak gelecek sene 
açılabifrcektir. 

Marta Eggert 

Artist, Polonya müdafaası 
meııfaatına konserler 

veriyor 
Varıova : 15 a.a. - Tenor kie 

pura 'nın zevcesi sinema yıldızı marta 
eggarth' l'HCtecilere beyanatta bu 
lunarak varıovada ve daha bazı Po· 
lony.- ıehırlerinde zevci ile birlikte 1 
~lonya'nın müdafaası mmf aabna 
~ırkaç konac-r verecetini aöylemit 
tır. 

Danielle DarriueX 
Bu.' uk Sinemn Musnmcrc~i olnrnk 

Yazlık Sinemanın ı 
BU AKŞAM 

. Takdim Edece§t 
Ana·rıkada v:ı11tıKı ilk ,.c o r·ı . • o ' n ı mı 

! Paris ÇiçeğCİ 
~ -~ 
1-ransızc:ı Siizlu nefis Konıcdi Şnhc erinde Bu,·tJk ı. · ,. t 
1
) k. · ı_· • • ... uır nrl1" , 
'n ıp~ız uır sıncma ) ıldızı ve ı\1ukcrnnıel '-"ır K 1· u omcl ıcn 

olduğunu isbat edecektir 

Bu Fil~de bilhasa OANİELLE OARRIUEX'nin göstereceğı 
muhlalıf ve en son Moda Saç Tuvaletleri Bayanların merak 

ve teceHüsünü celbedecektir. 

Pro11r•m• llAvelen : 

10762 • 

lstanbuld~ Yapılan 19 Mayıs Grnçlık 
Bayram1 de Saldıray Ot-niı.altı G . . T cmı 
sınrn örenle Denize indirilmf"~irıi 

Göatcrcn Film. 

Aza 

Madde . . k. 
J 1 b 

L senede 30 saatı ı;?'"çınıyecc tır. 
ar a era·1er 

Patlamıyan bı>ınbaları kaldırma 

d 18
.
3 

_ Tayyarelerden atılıp ntcşleıne tertibatının bowk ol· 
Mad e ti k ·· h • 

Yy
en IJir nm ın sonra pa ama uzere ususı surdtc 

ınasından veya mııa . d"I . buıuoın 1sın :1.ın dol.ıyı patlamıyan boın~aların kaldırılması 
tanzım e ı mış · · · · ı · k" · . . k d"lmesi bu hususta yetışhrı mış ·ıms"ler tarafından 
ve tehlıkenın yo e 1 

' 

1 
.. d . . de tedhirlı>r alınarak yap lır. 

usu u aıresın dd~ l 84 Patlaın ~yan bo nbaların kaldırılın<tsı v~ yok edilmesi 
-~~ mecburiyetin· dahıl olan şehir v kasabalarda ihtiyaç nis· 

~:::nd;r(n~:tlamayan bombaları bldırma ) postaları t.-şkil olun"c~k-

tır 'Bunlar bazt>ıı mü takıl olaıak ve bazandc1 enkaz kaldırma postalan 

ile hirlıkte çalışırlar. 
Madde 185 Patlamaya:ı bombaları kaldırma postalarına ayrılacak 

ş<'\luslar askerlikle ilgisi olmıyanlar nrasırıda ve 60 )'a~ına kadar olan· 

la rdan seçilir. 
Bu vazifeye ayrılac1k ş hı~ların, v.tktıle istıhkam veya topçu erbaşıla· 

rınJan, kamacı ve tüft:kçi yamaklarından avı ılması lilzım-!ır. Bunlardan 
ten1in edılmeısc hu işe kabilıyctlı olanlardan seçilır. 1-lususıle pusta ko 
mutanlığı yapacak olanların uyg ı ı va<;ıflarJan olm uına dikkat edıl 

melıdir. 
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~l\dana Borsası Muameleleri --------------------,----·--------------------~ 
PAMUK ve KOZA ,. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan Yepyeni bir tesisatla ---------o---- --- ----------
KiLO FIATI 

CiNSi Satılan Mikdar 
En az ı En çok 

K. S. K. S. Kilo 

-~-i;:s: pa:ıatı-_-.--
1

~~~5_:f~ -- = -_-_-_~-____ _ 

Piyasa temizi • 1----, 
·------1--

Klevland 36 1 50 

YAPAGI 

Beya_z --1--1--1 - Siyah 

ÇIGIT 

-v,._er_li_"=-=Y-em_,.lı:-::--.k-.,~ --------'ı 
4

,SO ,1-
5
.-
50
--_ 

., "Tohumluk .. 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs - 3.50 -.==ı ______ _ 

-34_2 __ 
-----

Arpa 3,67 __ _ 
~ ~-------- ----Fasulya 
-Yulaf 3,18 

Delice 
·-~----=------ ----- ı-----

Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç • .. 
Dört yıldız Doğruluk 
üç .. " 
Simit ,. 
Dört }Jldız Cumhuriyet 

üç " " 

Sim~i~t------~·~·------~--------~-------------1 

Hazır 

Vadeli 
Vadeli 

Liverpol Telgrafları 
15 / 6 I 1938 

Pene Santim 

5 77 
1. 5 05 
11. 4-=bB 

Kambiyo ve Para 
lş Baukasından alınmıştır. 

Liret ----
Rayişmark 
Frank (Fransız ) -3- 35 

-Sterlin ( fngiliz ) -5- 93 
Hind hazır - 446 - Dolar ( Amerika ) 1261 6'.J 
Nevyork - 9 29 -Frank( iı.viçre) 00 ou 

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar! 1Şubat,1 Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylfıl, 
1 İkirıciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 .. 1000 .. ~ .000 " 
8 " 500 

" 
4000 .. 

16 .. 350 .. 4000 .. 
60 .. 100 ,, 6000 .. 
65 .. 50 " 

4.750 .. 
250 .. 25 .. 6 250 • 
435 32000 

T. iş Bankasıııa para yatırmakla, yalnız para biıiktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

or. uzaff er Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 

başlamıştır. 

-------------------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alınanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat ecza hanesi karşısında hergün sa bahlt:}in saat 12- 8, öğleden sonra 

2 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çift an 
karşısında 

118-156 Kaplıcası faa iyete geÇ 
Banyo - Lokanta - Gazino - ott 

;Seyhan vilayeti defterdar- Çiftehan kaplıcalarına gitmek içİ 

10116 Numara: 200 

• 

Yazıhane nakli 
Antalya nakliyat şirk~ti acentesi 

Fasih lncirlioğ:u yazıhanesini Yağ 
cami yanında Selanik Bankası kar
şısına naklettiğini muhterem müş
terilerine bildirir . 

lığından : } 

1 Hükumet konağı dahilindeki bü- trenlerde yüzde 50 tenzilat yapı C 
fenin bir senelik icarı 2- 4 - 939 g , 
tarihinden itibaren 15 g~n müddet Muhakkak· ziyaret ediniz , 
le artırmağa çıkarılmıştır. Taliplerin 

21-6-939 tarihine müsadif çar Go··receksı·nı·z kı· .. 
şanba günü saat on beşde yüzde 

1-3 10756 

Tüm. Satınalma korr.isyo· 
nu Reisliğinden : 

7,5 yüzde yerli Luçuk teminat akça. Çl.FTEHAN KAPLICASI 
larile birli .te Defterdarlık komisyo· d 

1 - Ad anadaki biı liklt'r in hay 
vaııatı için 300 bin kilo Saman a· 
çık eksiltmeye ko ıulmuştur. T u 
tarı 3675 lira olup nıuvakkat temi· 
natı 275 lira 63 kuruştur. 

nuna müracaatlaıı ilan olunur. 

1 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarıfl, 

6-·l:S- 12-16 10721 Yüksek zengin bir tabiat hazinesid1' 

' Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane t~ı 

2 - lşhu samanın eksiltmesi 
3-7·939 pazartesi günü saat 9 
da Adanada Tümen karargahında 
yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat temi
natlarını ihale saatından evvel Tü 
men muhasiplik veznesine vermiş 

bulunacaklardır. 
1 

4 - Şaı tnameyi görmek isti yen 1 
isteklilf':r hergün Tümen Satınalma l 
komisyonunda görebilirler. 1 

Adana Belediye Riyasetin 
den: 

Evvelce 22 - 6 - 939 Perşem 
he günü saat J 5 de ihalesi yapılaca 
ğı Yeni Adana gazetesile ilan edilen 
Arpa ve Saman ihalesinin mesai sa 
atlerinin değişmesi dolayisile aynı 

gün ve saat ( 1 O ) da yapılacağı 

ilan o 'unur. 10753 

Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak 1~ 

Birkaç gününüzü burada geçirİO 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacak~ 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

ya tak O creti 

Adana belediyesi Büyük istifadeler görecek, memnun kalacak51r. 

1-~~:ı::::~::~ .. zı zühre Çiftehan r. aplıcasını bugür~ 

16-21-25-30 1 

YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 1 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlu 

viye hastanesinin bir yıllık ihtiyacı 1 haliyle bir kere görünüıü 
olan Et, Ekmek, kuru ve yaş sebze =------------1_0_6_3_1__ 22 .,...,/ 
o~un, açık eks:ltme ile satın alınacak 1-

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

b~ 1 
2-Kuru sebzenin mnhammrn be 

dt>Iİ 320,5;) lira y~ş seburıin muhıtm 
mrn beJeli 118,75 lira, oduıııın rı u ' 
hammt>n hedeli \ 20 lir:>, c-kmtk'ın 

nıuhamm~n bedeli 540 :İra, ı tin nııı 
h ,mmen bedrli 90 liradır. 

3 - Kuru seb1enin muvilkkt le. Yeni mlıstccıri 

Hılmi Kuşçu 1 
minatı yirmi dört lir:>, yaş sehıe· 
nin muvakkat trminatı doll:uz lira, 
oriunun muvakkat teminatı do~uz 

Seyhan vilayetinden : 

1 - 1939 mali yı'ı a•az'. i l ina, 
buhran ve yol vergileri temmuz ve 
birinci Teşrin ayları içinde iki müsa 
vi taksitte tahsil olunacaktır. ı 

2 - Yol vergisi nc.kdi mü kelle 
1 

fıyet mikd"rı ( 6 ) altı lira ve bede· 
ni mükellt fi yet müddeti de ( 8 ) se-

1 
kiz gündür. 

3 - s~deni mükelleflerin çalış 1 

ma mtvsimlt-ri 1939 yılr Eylul ayının 
birinci gününden ba~layarak ikinci i 
Teşrin ayının sonuna kadar ve !940 

, yılı Mart ayının ( 15 ) onbt'şinden 
başlayarak Mayıs ayının ( 15) on 
beşine kadar devam edecektir. 

10754 l 

lira, ekmek'ın mtıvakkt teminatı 41 ,50 
lira, elin muvakkat t~ninalı 6,75 
liradır. 

4-İhalesi haziranın 19 uncu pa 
zartrsi günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameler belediye yazı 

işleri kalemindedir. isteyenler orada 
görebilirlt>r. ı · 

6- Taliplerin ihale günü muya. 
yen saatta muvakkat l~minat mak
buzlaıilc birlikte belediye encümeni 
en müraccatları ilan olunur. 10711 

4.8 12 16 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

1 
1 1- Seyhan Vilayeti Osmaniye 

Seyhan Kültür Direktör· : kaza•;ı dahilinde üç ~ınar or~a· 
lüğünden : 

1 

nından 51 M 3. 033 desı M 3 mık· 
darında çam elektrik direği satışa 

ilkokullar için satın alınacak olan çıkarılmıştır • 
beher tonu 32 lira muhammen be 2- Satış 21- 6- l 939 günü 
delli 12 ton kok kömürü ile kilosu saat on beşte Adana Orman dai· 
4 kuruş muhammen bedeli; ( 4000) resinde yapılacaktır . 
lri'o mangal kömürünün ve kilosu 3- Beher metre mikabının mu 
( 1 ,5 ) kuruşu muhammen bedelli hammen fiatı dört lira doksan ku· 
( 15000 ) kilo sobalık çam odunu ruştur. 
nun 29- 6- 1939 pt rşembe günü 4 _ Şartname ve mukavelename 

. ·~umbar~-bi . 1 
• 

( 

. ....... 
'?' 

• 
] 

~ 

Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükre~ 
. 1 0-J Adana ve hav<!lisi acenta ı~ 

Hükumet cadde6inde 
•• 
Om er Başeğmez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN , MAZOT VE MAKiNE YAGLA~I 
saat 11 de ihalesi yapılmak üzere proı'eleri Ankara Orman Umum r. EZ 

k k 
'Jt k ı f k :...---Te-l-ef-on_:_ı_68 ________ T_el_gr-af: BAŞE::_/M açı e sı meye onu muştur. ste Müdürlüğü, Seyhan Orman Çevirge 

!ilerin yüzde yedi buçuk teminat Müdürlüğü ve Osmaniye Orman 60 
makbuzu ile ihale günü ve saatinde bölge Şefliğinden alınır. 
vilayet daimi encÜmt'ninde hazır bul· 5_ Muvakkat ltAıİnat on sekiz 
unmaları, Şartnamesini görmek için lira (75) kuruştur . 
de her gün Kültür Direktörlütünc 
başvurmaları ilan o1unur. 6- Satış umumidir. 

16-~ o- 24- -27 10755 10715 '6- 12- 16-19 
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Macid Güçlllı 1' 
01ntlı• 

Adana Türksözü 


